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Wstęp 

 

W lewym górnym rogu pierwsza ikona dobry duszek podpowiadający 

małemu graczowi, jak ma wykonać zadanie. Jednak, aby to nie było takie 

łatwe po kliknięciu daje malutką podpowiedź. Żeby uzyskać więcej 

informacji, musisz wygrać z nim w statki. Zjawia się on również, aby 

wytłumaczyć, jakie kolejne czeka Cię zadanie. 

Druga ikona przedstawiająca plecak to ekwipunek. Po drugiej stronie ikona z 

czerwonym krzyżykiem zaprowadzi Cię do menu. 
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Znajdź klucz 

• Idź do okrągłej wieży kierując się w lewo. 

• O wieżę, stoi oparty bosak zabierz go i idź w prawo. 

 

 

• Koło kwiatów na gzymsie wisi głowa barana, a z jego nozdrzy zwisa klucz. 

 

• Strąć klucz bosakiem. 

• Otwórz drzwi za plecami przy pomocy klucza. 

• Wejdź do środka i zejdź po drabinie. 

• Skieruj się w lewo, miń księgę rozłożoną na trójnogu. 

https://www.dropbox.com/s/pb2vhzcxp7l6aqv/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/pb2vhzcxp7l6aqv/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/clgc58cdcfkruiv/002.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/clgc58cdcfkruiv/002.jpg?raw=1
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• Z regału zabierz zapalniczkę i idź w lewo. 

• Wejdź w kolejne drzwi. 

Otwórz skarbiec 

• Jesteś w pokoju z wielką kasą pancerną, żeby ją otworzyć musisz 

ujednolicić kolor ubrań postaci na obrazach. 

• Kliknij dwa razy na obraz po stronie lewej i trzy razy na obraz po prawej, 

postacie sygnalizują poprawne ułożenie chrząknięciem 

 

 

https://www.dropbox.com/s/8houad2tb4ap9p6/003.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/8houad2tb4ap9p6/003.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/gcgbprnj307qcqt/004.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/gcgbprnj307qcqt/004.jpg?raw=1
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• Gdy każda z postaci, będzie miała odpowiedni kolor szaty, sejf się otworzy i 

zjawi się pomocnik czarodzieja. 

• Musisz przygotować jedzenie dla Zygfryda. 

Jedzenie 

• Wróć do biblioteki, możesz zająć się księgami. 

• Zgodnie z instrukcją trzeba kliknąć na odpowiednie książki, aby dostać się 

do ukrytego przejścia. 

• Pociągnij za sznurek, zapali się lampka na drugiej półce po lewej stronie. 

• Podejdź do książek i kliknij po kolei: 

 

1) Niebieska, duża, gruba 

2) Czerwona, niska, gruba 

3) Zielona, niska, pękata 

4) Niebieska, wysoka, chuda 

5) Zielona, wysoka, gruba 

 

 

• Po wykonaniu zadania regał się odsunie. 

• Przejdź po drabinie do pokoju. 

https://www.dropbox.com/s/6szibnsaxpwcie5/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/6szibnsaxpwcie5/005.jpg?raw=1
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• Koło sznura wespnij się po drabinie. 

 

• Zabierz drabinę oraz nutki przyczepione do parasolki. 

• Zejdź na dół i idź w prawo. 

• W pomieszczeniu z kominkiem, kluczem zabranym ze skarbca otwórz 

kłódkę i wejdź do ogrodu. 

Ogród 

• Zabierz grabie stojące koło ściany. 

• Wejdź po drabinie. 

• Zabierz klucz i wąż ogrodowy. 

 

https://www.dropbox.com/s/fa7kcbypaczvods/006.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/fa7kcbypaczvods/006.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ijt7nxo5pmdsnj1/007.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ijt7nxo5pmdsnj1/007.jpg?raw=1
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• Kluczem otwórz drzwi i wejdź do pomieszczenia ze zmieniaczem pogody. 

• Lolek staje po prawej na platformę, Bolek w tym czasie ciągnie za 

czerwoną rączkę zmieniacza. 

 

• Wyjdź na zewnątrz i podłącz do fontanny wąż ogrodowy. 

• Wróć do pomieszczenia ze zmieniaczem i przestaw dźwignię na słoneczko. 

• Wróć do fontanny i pucharkiem nabierz wodę. 

 

• Wróć na podwórze zamkowe i podejdź do wieży. 

• Zamontuj drabinę i wejdź do obserwatorium. 

https://www.dropbox.com/s/b04rso3sfhaee6j/008.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/b04rso3sfhaee6j/008.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/bkhbh25juhgsuel/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/bkhbh25juhgsuel/009.jpg?raw=1
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Obserwatorium 

• Podejdź do lunety i zgodnie z instrukcją zrób zdjęcia zwierząt. 

• Gdy zwierzak ukaże w po środku obiektywu, kliknij myszką. 

• Po zrobieniu zdjęć maszyna je wydrukuje. 

• Zabierz zdjęcia i po drabinie idź do drugiej lunety. 

• Tym razem wykreśl zgodnie z instrukcją figury łącząc gwiazdy liniami. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/bkhbh25juhgsuel/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/bkhbh25juhgsuel/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/1ugxwult9sbbzih/011.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/1ugxwult9sbbzih/011.jpg?raw=1
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https://www.dropbox.com/s/4t993j14aqde47y/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4t993j14aqde47y/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/8lw23tdslnj17t4/013.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/8lw23tdslnj17t4/013.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/9rikixq7bs627ek/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/9rikixq7bs627ek/014.jpg?raw=1
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• Po wykonanym zadaniu otrzymasz wydruk figur, który zabierz. 

• Ze stolika weź flakon i słoik z ogórkami i opuść pomieszczenie. 

Jak wygląda potrawa? 

• Zejdź po drabinie i idź do pierwszego otwartego pomieszczenia. 

• Zejdź po kolejnej drabinie i idź w lewo. 

• Miń bibliotekę oraz pomieszczenie z sejfem, przejdź przez kuchnię. 

 

 

 

• W ciemnym korytarzu zapalniczką zapal świeczkę. 

• Na obrazie po środku widzisz, jaką potrawę masz przyrządzić. 

• Musisz otworzyć przejście do dalszych pomieszczeń. 

1. Lolek wchodzi po drabinie na samą górę i skacze na przycisk drugi po 

prawej. 

2. Bolek w tym czasie ciągnie za kółeczko, otwiera się pierwsza krata. 

3. Następnie, Lolek schodzi na dół skacze na przycisk na dole, a w tym czasie 

Bolek ciągnie za kółko drugie. 

4. Lolek ponownie wchodzi do góry, skacze na przycisk pierwszy po prawej, a 

https://www.dropbox.com/s/vx69nc80z342uq2/015.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/vx69nc80z342uq2/015.jpg?raw=1
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Bolek kolejny raz ciągnie za rączkę. 

5. Kolejna krata się otwiera. 

6. Wróć do kuchni. 

Kuchnia 

• Po prawej do czerwonego kielicha włóż zdjęcia zwierząt, a na dole zdjęcia 

zrobionych figur. 

• Wajchą pierwszą po lewej, z przodu ustaw portret barana. 

• Natomiast pierwszą po prawej ustaw okrągły kształt. 

 

 

 

• Nad trzema szklanymi pojemnikami wlej tęczową wodę. 

• Następnie, klikając na wtyczkę i przeciągając ją do kontaktu włącz prąd. 

• Na pojemnikach z kolorowym płynem, kliknij wpierw: na czerwony 

potem niebieski guziczek i na środku maszyny z przodu na czerwony guzik. 

• Masz gotowe danie. 

• Dostaniesz sekator i musisz przystrzyc kwiaty, tak by liście były 

jednakowego koloru. 

• Wyjdź na podwórze kierując się na prawo. 

https://www.dropbox.com/s/f5cim4vbsejkttu/016.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/f5cim4vbsejkttu/016.jpg?raw=1
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Przycinanie kwiatów 

• Musisz przycinać listki innego koloru niż jest kolor pączka. 

• Czyli jeśli kwiat ma pączek żółtego koloru, to tylko te listki zostawiasz. 

• Przycinasz w ten sam sposób wszystkie kwiatki. 

 

 

 

• Po wykonaniu zadania, musisz iść do starego laboratorium by pozbyć się 

szczurów. 

Laboratorium 

• Idź na dół i skieruj się w lewo. 

• Po drabinie w bibliotece między regałami, zejdź na dół. 

• Idź w prawo i zabierz deski. 

• Deskami kliknij na przejście do rycerzy i masz gotową drogę. 

• Brakuje ci czegoś, aby otworzyć kraty. 

• Spójrz na obrazek, jednemu z rycerzy brakuje oręża. 

 

https://www.dropbox.com/s/khan87v53g1suv1/017.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/khan87v53g1suv1/017.jpg?raw=1
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• Wróć do pierwszej sali. 

• Nożyczkami odetnij halabardę. 

• Wróć i daj halabardę rycerzowi. 

• Krata się podnosi. 

Organy 

• Wrzucamy pierwsze nutki, wysuwa się jedna część kładki, wrzucamy 

drugą część nutek i masz przejście gotowe. 

• Idź pomostem do kolejnego pomieszczenia. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/x1umf4le9moczp7/018.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/x1umf4le9moczp7/018.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/nxu5kepco52daf0/019.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/nxu5kepco52daf0/019.jpg?raw=1
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• Drogę blokuje kolejna krata, teraz musisz zapalić wszystkie światła. 

• Bolek wchodzi do góry i zabiera klucz. Ciągnie za sznurki 1, 4 i 2, a Lolek 

wskakuje na złoty przycisk i jesteśmy w laboratorium. 

Szczury 

• Kliknij na miotłę i teraz musisz szybko klikać na szczury, aby wpędzić 

szczury do klatki. 

• Pilnować też trzeba, aby te, co zostały już wpędzone do klatki nie uciekły. 

• Gdy się z tym uporasz, znów musisz przygotować posiłek. 

• Tym razem idź do sali kolumnowej i przygotuj posiłek ten pokazany na 

obrazie na prawo. 

• Ryba w zielonym sosie na kwadratowym talerzu. 

Kuchnia 

• Pierwszą dźwignię przestaw na rybę. 

• Rączką po prawej zmień kształt talerza na kwadratowy. 

• Zamknij dopływ koloru niebieskiego i czerwonego, i wciśnij czerwony 

guzik. 

• Pojawia się danie i kolejne zadanie. 

• Musisz naprawić windę by dostać się do mistrza. 

Laboratorium Mistrza 

• Najpierw idź do pokoju mistrza. 

• Pamiętasz jak otwierałeś kratę i jak zapalałeś światła oświetlając dziurki? 

• Jeśli nie jeszcze raz musisz bawić się sznureczkami i oświetlić dziurki. 

• Idź do pracowni z dwóch półek zabierz świeczki. 

• Zgodnie z tym, co widziałeś włóż w odpowiednie otwory świeczki, czyli: 
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1. Od dołu: pierwszy rząd, drugi otwór od lewej - czerwona, 

2. Powyżej dziurka pusta. 

3. Trzeci rząd, pierwsza od lewej - niebieska druga zielona, 

4. Czwarty rząd pojedyncza dziurka świeczkę czerwoną. 

5. Piąty rząd druga dziurka od lewej - niebieska. 

6. Świeczka na samej górze - zielona. 

7. Świeczki się zapalają i masz otwarte przejście. 

• Idź na dół. 

Labirynt 

• Musisz przejść labirynt z pająkami. 

• Musisz ominąć pająki i zabrać ze sobą agrafkę, kilof oraz klucz. 

• Idź na dół i drugą drabiną wejdź do góry, aby zabrać agrafkę. 

• Zejdź i przejdź w prawo do skrzynki z kluczem, zabierz go. 

• Wróć do górnej kładki, aby drabiną po lewej zejść na dół. 

 

https://www.dropbox.com/s/38xlqxmjg93cwaz/020.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/38xlqxmjg93cwaz/020.jpg?raw=1
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• Idź w prawo zabierz kilof i znów o jeden poziom niżej do drzwi. 

• Otwórz drzwi kluczykiem i idź w lewo. 

• Idź niżej, koło środkowej drabiny stoi żaba. 

• Lolek schodzi drabiną po lewej. 

• Koło niego za paliczkami staje żaba. 

• Bolek schodzi środkowymi drabinami na sam dół. 

• Przechodzi drabiną po prawej i znów staje przy palikach. 

• Lolek idzie na sam dół - środkowymi drabinami. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/mumwueov66b6m0i/021.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/mumwueov66b6m0i/021.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ojeddggz6j2a5wl/022.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ojeddggz6j2a5wl/022.jpg?raw=1
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• Bolek idzie drabiną w dół, ciągnie za metalową obręcz. 

• Lolek staje na przycisk. Otwiera się przejście. 

• Kliknij na przewód i podłącz go do skrzynki. 

• Pociągnij za rączkę znajdującą się obok, aby oba światełka się zapaliły. 

 

 

 

• Kliknij na wyjście po prawej. 

• Jesteś w laboratorium. 

• Idź dalej i miń salę kolumnową. 

Pokój z windą 

• Koło windy odkręć klapę. 

• Podejdź do windy i kliknij na obrazek. 

• Musisz ułożyć puzzle. 

 

https://www.dropbox.com/s/tu6dsvx1gpf0cz9/023.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/tu6dsvx1gpf0cz9/023.jpg?raw=1
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• Po ułożeniu pociągnij za rączkę na ścianie i zjedź windą. 

• Skieruj się na prawo. 

• Pole elektryczne zagradza drogę. 

Podziemie 

• Bolek bierze brązową kulkę i wrzuca do rury na samym dole. 

• Kulka wypada po drugiej stronie i wpada do dziury pierwszej po lewej. 

• Idź po następną kulkę. 

• Tym razem wrzuć kulę do otworu na samej górze. 

• Idź kolejny raz i zabierz kulkę. 

• Wrzuć kulkę do otworu po środku. 

 

https://www.dropbox.com/s/jaamimyy41b1e5e/024.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/jaamimyy41b1e5e/024.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/h9a1q06s724b72i/025.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/h9a1q06s724b72i/025.jpg?raw=1
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• Droga wolna. Zjawia się Zygfryd i zleca kolejne zadanie. 

Kryształy 

• Windą wjedź na górę i zejdź otwartą klapą w podłodze. 

• Przy pomocy grabi oderwij kilof od ściany. 

• Zejdź i zabierz kilof. 

• Wejdź ponownie po drabinie i skieruj się w prawo. 

• Idź, aż do przejścia w bibliotece. 

• Zejdź po drabinie i kieruj się w lewo. 

• Liną kliknij na dwie obręcze i zjedź w dół. 

• Obok kamieni leży trzeci kilof. 

 

 

• Każdym kilofem odrąb jeden kryształ. 

• Zabierz wszystkie trzy kryształy. 

• Wiosłem kliknij na łódkę i jesteś po drugiej stronie jeziora. 

• Idź w lewo. 

• Podejdź do maszyny i zgodnie z kolorowymi kwadratami na przedzie, 

zamontuj kryształy. 

• Zygfryd zaczyna się bawić z maszyną, ale zabraknie prądu. 

https://www.dropbox.com/s/eiyxrky1robtur6/026.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/eiyxrky1robtur6/026.jpg?raw=1
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• Musisz wyjść na powierzchnię i przy pomocy armaty strącić antenę. 

Armata 

• Nasyp dwa razy prochu i strzel 

 

 

• Po strąceniu drabiny idź do ogrodu. 

• Akumulator postaw na kamieniu i podłącz kabel. 

• Drugi kabel zamontuj z kablem zwisającym z fontanny. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/wgpyr20oyljf2s6/027.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/wgpyr20oyljf2s6/027.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/f9eh5sr4qec2b9e/028.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/f9eh5sr4qec2b9e/028.jpg?raw=1
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• Antenę umocuj na żabie. 

• Idź do pokoju ze zmieniaczem pogody i ustaw błyskawice. 

• Gdy piorun naładuje akumulator zabierz i idź do laboratorium. 

• Idź na kładki tym razem twoim przeciwnikiem są skorpiony. 

• Kierujemy się na sam dół i podejdź do drabiny po prawej. 

• Idź do kolejnych kładek i przejścia na niższy poziom. 

• Omiń skorpiony i zejdź niżej. 

• Kolejny skorpion blokuje drogę i uciekaj przed nim i wejdź na podest. 

• Użyj akumulatora na podeście po stronie prawej i zakończ przygodę z 

Bolkiem i Lolkiem. 

Koniec 

 

 

 

 


