
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

PORADNIK DO GRY 

Torin's passage 

 

Autor 

Urszula 

 

 

 

 

Data publikacji 

wrzesień  2012 

 

 

 

PrzygodoMania.pl 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione! 

 

 

 



 

3 

Spis treści 

Wstęp: .................................................................................................................................... 3 

NadZiemie ............................................................................................................................ 4 

Escarpa ................................................................................................................................. 8 

Pergola ................................................................................................................................ 12 

Asthenia.............................................................................................................................. 16 

Cienie ................................................................................................................................... 18 

 
 

 

 

 

 

Wstęp: 
 

Grę można uruchomić w oknie ze skrótu w folderze z grą pod nazwą „SIERRW”. 

Gra uruchamiana z normalnego skrótu wyświetla się na całym ekranie, ale idzie wtedy skokowo. Menu 

gry, jest dostępne gdy najedziemy na górny pasek w lewym rogu ekranu. 

 

N – nowa gra 

S – zapisz grę 

O – wczytaj grę 

Q – zakończ grę 

Możemy każdy rozdział przechodzić w innej kolejności niż zostało to podane w poradniku. 

Po prawej stronie naszego ekwipunku jest przycisk ze znakiem zapytania, którego możemy użyć, gdy 

chcemy uzyskać podpowiedź. Jednak każde użycie tego przycisku zabiera nam zdobyte punkty. 

Niektórych czynności nie musimy wykonywać, ale i nie otrzymamy dodatkowych punktów. 

Pośrodku naszego ekwipunku jest okrągły brązowy przycisk, każdy przedmiot, jaki zabraliśmy 

możemy obejrzeć w zbliżeniu i wykonać na niektórych przedmiotach dodatkowe czynności. Z boku 

ekranu jest suwak pozwalający zobaczyć obraz powyżej lub poniżej. Jest również suwak nad naszym 

ekwipunkiem pozwalający przesunąć obraz w lewo lub w prawo. 
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NadZiemie 
• Zrywamy owoce z krzaka po prawej. 

 

 

 

• Idziemy w kierunku domu, na podwórku zabieramy siekierę oraz sznur. 

• Wchodzimy do mieszkania, koło fotela stoi koszyk z włóczką. 

• Zaglądamy do koszyka i łapiemy robaka, musimy kliknąć na niego 4x. 

• Ze stolika (jest pod półkami koło fotela) zabieramy woreczek. 

 

 

 

• Wracamy do lasu, idziemy w prawo. 

• Na drzewie zanurzonym w wodzie są ślimaki, z którymi rozmawiamy. 

https://www.dropbox.com/s/i5iq69j2owwcbad/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/i5iq69j2owwcbad/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/o228xxgkry8u4j1/002.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/o228xxgkry8u4j1/002.jpg?raw=1


 

5 

 

 

 

• Ścinamy kawałek konara z dalszego drzewa (tuż przy ziemi w kształcie kwadratu). 

 

 

 

• Idziemy do końca ścieżką i podchodzimy pod drzwi. 

• Czytamy napis koło drzwi. 

• Siekiery używamy na krysztale po lewej, zabieramy kawałek. 

• Żeby móc rozmawiać, musimy pukać 2x. 

• Po wejściu rozmawiamy ze strażnikiem, a potem dajemy mu owoce. 

• Po wykonaniu zadania wracamy do lasu. 

• Idziemy w górę ekranu między drzewa (obok miejsca, w którym ścięliśmy pniak). 

https://www.dropbox.com/s/cq3ja7zs0eipan2/003.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/cq3ja7zs0eipan2/003.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4ejtzyope5mm7iy/004.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/4ejtzyope5mm7iy/004.jpg?raw=1
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• Wspinamy się na najwyższą gałąź nad torfowiskiem. 

• Używamy liny na gałęzi, a potem na nodze Torina i skaczemy w dół. 

 

 

 

• Musimy rozhuśtać Torina, żeby zdobyć torf oraz złapać się gałęzi po prawej. 

• Wracamy do ślimaków i ponownie rozmawiamy. 

• Żeby zdobyć ślimaki, musimy zdobyć największy liść. 

• Wracamy do drzewa z piłami - koło krzewu z owocami. 

• Wchodzimy na drzewo, a potem używamy robaka, żeby wskazał największy liść. 

 

https://www.dropbox.com/s/5tmp1gr22s4972a/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/5tmp1gr22s4972a/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/cq4wpopsn5no73f/006.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/cq4wpopsn5no73f/006.jpg?raw=1
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• Zabieramy go i wracamy do ślimaków. 

• Pokazujemy im liść. 

• Idziemy przy krzaku z owocami, w dół ekranu do kryształowego miasta. 

• Do fosy okalającej miasto wkładamy ślimaki, dostaniemy pianę. 

• Wracamy do drzewa, koło drzew z piłami na ziemi kładziemy pianę, a potem prosimy naszego psiaka 

Boogle'a, aby zamienił się w pudełko (klikamy na jego ikonę w inwentarzu) i ustawiamy go na pianie. 

• Odchodzimy troszkę w bok, a potem zabieramy robaki. 

• Wracamy do domku strażnika. 

• Dajemy mu robaki i torf. 

• Poprosi nas o korzeń, dajemy mu ścięty kwadratowy kawałek drzewa. 

• Klikamy na kryształ i wchodzimy do tajnej komnaty. 

• Podchodzimy do stolika, teraz kryształem który dał nam strażnik, klikamy na otwory: biały, niebieski i 

czerwony. 

https://www.dropbox.com/s/jfnaqqmu5tvxrlx/007.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/jfnaqqmu5tvxrlx/007.jpg?raw=1
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• Za każdym razem zabieramy kryształ z otworu. 

• W oddali schowają się cztery kolumny, a wysunie się naczynie. 

• Klikamy na naczynie woreczkiem. 

• Następnie woreczkiem klikamy na niebieskie przejście, trafiamy Escarpa. 

 

Escarpa 
• Idziemy do drzwi po lewej. 

• Wchodzimy do domku, na stole stworków leży płytka, która jest nam potrzebna. 

• Rozmawiamy z nimi, próbujemy zabrać płytkę, ale nam nie pozwalają. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/s0r5e5dit91yuyx/008.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/s0r5e5dit91yuyx/008.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/6xnye98a5ubs62e/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/6xnye98a5ubs62e/009.jpg?raw=1
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• Opuszczamy mieszkanie. Idziemy schodami do góry, klikamy na kolejną płytkę na ścianie. 

 

 

 

• Schodzimy na dół, koło rzeczki, klikamy na praczkę, ale nie zwraca na nas uwagi. 

• Obok niej przechodzimy na most i do siedziby królewskiej. 

• Na ziemi przed tronem leży kolejna płytka, ale jej zabrać nie możemy. 

• Rozmawiamy z królem, a potem wkładamy odłamek kryształu po lewej od tronu. 

 

• Dostajemy zaproszenie na bal. 

• Rozmawiamy z królową. Dostajemy medalion, którym klikamy na nasze okrągłe miejsce w ekwipunku, 

by go otworzyć. 

• Ze stołu po lewej zabieramy mięso, opuszczamy salę i idziemy w dół schodami koło praczki. 

https://www.dropbox.com/s/bximfk7tqgko5wv/010.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/bximfk7tqgko5wv/010.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/updqf82n82679xe/011.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/updqf82n82679xe/011.jpg?raw=1
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• Idziemy do dziwnych stworków, dajemy im zaproszenie i zabieramy płytkę. 

• Schodzimy na sam dół, koło sępa kierujemy się w lewo, wchodzimy do pyska zwierzaka (groty) i 

zabieramy kolejną płytkę. 

 

• Na końcu, tam gdzie była płytka, używamy naszego psiaka jako robaka. 

• Potem klikamy nim jako lampką, a następnie na kupie brązowej po lewej, klikamy nim jako łopatką. 

• Ponownie używamy go jako robaka i wychodzimy z pyska. 

• Schodzimy niżej, rozmawiamy z sępami, ale nie chcą nas przepuścić. 

• Koło wejścia do groty jest rynna, klikamy na nią mięsem. 

 

 

• Gdy sęp odleci, idziemy obok gniazda schodami do góry. 

• Przeskakujemy na drugą skałę, a potem przed jaskinią idziemy na dół. 

• Zabieramy: dywanik, znak ostrzegawczy, poduszkę, płytkę ze stolika i wachlarz. 

https://www.dropbox.com/s/yys9kp6rjsoxrdu/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/yys9kp6rjsoxrdu/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/baoguh9qgjq5a4z/013.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/baoguh9qgjq5a4z/013.jpg?raw=1
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• Możemy kliknąć na drabinę, żeby poznać najszybszą drogę zejścia do podziemi. 

• Wracamy. Idziemy do praczki. Zabieramy spinacz do bielizny, który jest po lewej stronie, a potem 

znakiem klikamy na praczce, mamy kolejną płytkę. 

 

• Wracamy przez gniazdo sępów do góry i tym razem idziemy prosto do jaskini skunksów. 

• Używamy spinacza i dywaniku na Torinie i przechodzimy przez jaskinię. 

• Klikamy tak długo na pustelnika, aż zechce z nami rozmawiać i powie, że ma problem. 

• Dajemy mu poduszkę, w zamian dostaniemy płytkę. 

• Wracamy do do lokacji, w której zabieraliśmy poduszkę, ale nie wchodzimy do środka, tylko zostajemy 

na balkonie. Przesuwamy suwakiem obraz. 

• Z balkonu zrzucamy dywan zanieczyszczony przez skunksy, a potem używamy wachlarza. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/918bhqr45lcz5iy/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/918bhqr45lcz5iy/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/xa8nq0v9tbwv4xj/015.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/xa8nq0v9tbwv4xj/015.jpg?raw=1
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• Wchodzimy do środka. Naszym zwierzakiem klikamy na drabinę, a potem klikamy na wiszącą płytkę. 

• Gdy zwierzak zabierze płytkę, klikamy nim na przejście, którym uciekły kobiety. 

• Wracamy do góry i smoczą kupą klikamy na drzewo poniżej sępiego gniazda. 

• Schodzimy po drzewie w dół. 

• Idziemy po schodach. Używamy płytek na rzeźbie, jeszcze nie wszystkie zdobyliśmy. 

 

 

 

• Wracamy do króla i ponowie z nim rozmawiamy, a potem zabieramy płytkę. 

• Wracamy do rzeźby, musimy ustawić smutną minę. 

• Następnie w środku klikamy naszym pyłem z woreczka i przenosimy się do Pergola. 

 

Pergola 
• Klikamy na Torina, spadamy w dół. 

• Klikamy ponownie, rozmawiamy ze stworzeniami. 

• Idziemy za ludzikiem w prawo. 

• Klikamy na dziewczynę, ale się broni. 

• Pokazujemy jej naszyjnik, jeśli jest zamknięty nic to nie da, będzie go trzeba otworzyć. 

• Po otwarciu i pokazaniu naszyjnika zabieramy z buta nóż. 

• Przy pomocy noża uwalniamy dziewczynę. 

• Po animacjach mamy zadanie ustawić odpowiednie figurki, biorąc pod uwagę kolor ubranka, 

rękawków, chustki oraz paska. 

• Na każdej linii pentagramu trzeba ustawić po cztery figurki mające wspólne cechy w ubiorze, ale tak by 

https://www.dropbox.com/s/3rw7lajf4lwa55z/016.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/3rw7lajf4lwa55z/016.jpg?raw=1
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w jednej linii była tylko jedna jednakowa część. 

• Gdy będziemy się zbyt długo zastanawiać, nasze figurki zaczną chodzić i same zmieniać miejsce. 

 

 

• Pierwszy rząd od góry, jedna postać: szare ubranko, szare rękawy, żółta chustka, czerwony pasek 

 

• Drugi rząd postaci, licząc od lewej, jest ich 4 : 

1.fioletowy, szary, szary, szary 

2. szary, szary, szary, czerwony 

3. szary, szary, żółty, szary 

4. szary, niebieski, szary, szary 

 

• Trzeci rząd od lewej: 

1.fioletowy, szary, szary, czerwony 

2. szary, niebieski, żółty, szary 

 

• Czwarty rząd, jedna postać:  

fiolet, niebieski, szary, szary 

 

• Piąty rząd, ten najbliżej nas: 

1.szary, niebieski, szary, czerwony 

2. fioletowy, szary, żółty, szary 

 

• Platforma się uruchamia i jedziemy do góry, tutaj kolejna zagadka. 

https://www.dropbox.com/s/i4ysl5r15yl2m2r/017.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/i4ysl5r15yl2m2r/017.jpg?raw=1
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• Po jednej stronie mamy ustawić dziewczynki, a po prawej chłopców. 

 

 

 

• Wprawdzie to widać, która postać to dziewczynka, a która chłopczyk, ale napiszę po lewej: 

 

1. szary, niebieski, żółty, szary 

2. szary, niebieski, szary, czerwony 

3. fioletowy, szary, żółty, szary 

4. fioletowy, szary, szary, czerwony 

5. szary, szary, żółty, czerwony 

 

• po prawej chłopcy: 

1. szary, niebieski, szary, szary 

2. fioletowy, szary, szary, szary 

3. szary, szary, żółty, szary 

4. szary, szary, szary, czerwony 

5. fioletowy, niebieski, szary, szary 

 

• Pokaże się batuta. Teraz musimy ich ustawić zgodnie z tonacją. 

• Gdy klikniemy batutą na konkretną postać, zacznie wyśpiewywać swoją tonację. 

• Musimy ustawić, żeby dziewczynki po lewej śpiewały od niskiego do wysokiego tonu, a po prawej 

chłopcy od niskiego do wysokiego. 

• Jeśli nie udało nam się od razu ustawić według odpowiedniej kolejności: 

 

https://www.dropbox.com/s/uzdvs1tafcx18ed/018.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/uzdvs1tafcx18ed/018.jpg?raw=1
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• Pamiętajmy, że gdy klikniemy na jedną postać. poruszą się dwie inne, czyli: 

 

1.Kiedy klikniemy na 1, ruszy się 2 i 3 

2. Kiedy klikniemy na 2, ruszy się 3 i 4 

3. Kiedy klikniemy na 3, ruszy się 4 i 5 

4. Kiedy klikniemy na 4, ruszy się 1 i 5 

5. Kiedy klikniemy na 5, ruszy się 1 i 2 

 

• Musimy dziewczynki ustawić, licząc od lewej: 

1 szary, niebieski, żółty, szary 

2 szary, niebieski, szary, czerwony 

3 fioletowy, szary, żółty, szary 

4 fioletowy, szary, szary, czerwony 

5 szary, szary, żółty, czerwony 

 

• Chłopców: 

1.szary, niebieski, szary, szary 

2. fioletowy, szary, szary, szary 

3. szary, szary, żółty, szary 

4. szary, szary, szary, czerwony 

5. fioletowy, niebieski, szary, szary 

 

• Następnie bierzemy batutę, klikamy na jeden chórek, postacie odwrócą się do nas tyłem (otworzy się 

https://www.dropbox.com/s/6z7tg9yhvgcasy3/019.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/6z7tg9yhvgcasy3/019.jpg?raw=1
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przejście), i na drugi chórek. 

• Używamy proszku i udajemy się do Asthenia. 

 

Asthenia 
 

• Podchodzimy do szafki, klikamy na blat, a potem otwieramy drzwi. 

• Ze środka zabieramy butelkę, otwieramy ją na naszym projektorze, a potem wyjmujemy chusteczki. 

 

 

 

• Wycieramy nimi blat szafki, klikamy na guzik. 

• Otworzy się przejście, którym wychodzimy na zewnątrz. 

• Jesteśmy na wysepce, idziemy wpierw na lewo. 

• Podchodzimy do maszyny, klikamy na guzik i patrzymy, gdzie kula armatnia poleci. 

• Następnie powtarzamy czynność, ale tym razem Torina ustawiamy dokładnie w miejscu, gdzie kula ma 

spaść. 

• Musimy w ten sposób złapać cztery kule. 

• Idziemy teraz w prawo, dochodzimy do huśtawki. 

• Wkładamy cztery kule do łyżki po lewej stronie, a sami wskakujemy do prawej. 

• Gdy się nam huśtawka zrównoważy, idziemy po jeszcze jedną kulę, a potem idziemy na środek wyspy. 

• Widzimy katapultę, nakręcamy ją, wskakujemy do środka, klikamy na sznurek nożem. 

 

https://www.dropbox.com/s/rro569s5x67298d/020.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/rro569s5x67298d/020.jpg?raw=1
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• Zostajemy przerzuceni na drogę. 

• Musimy teraz po tych dróżkach dojść do wysepki i zabrać klucz z piasku. 

 

 

• Wpierw idziemy do końca w prawo, aż dojdziemy do końca drogi by zabrać klucz, a potem musimy się 

udać do widocznych w oddali po prawej budynków. 

• Podchodzimy do maszyny i używamy na niej klucza. 

• Znów mamy wiele dróg do przejścia, idziemy: 

Góra, dół, w lewo, góra, w prawo, w lewo, góra-lewo, w dół-prawo, w dół –lewo, góra –lewo, w prawo, 

góra, w lewo, w dół-lewo. 

• Klikamy na guzik. Pojawiają się nam klocki, trzeba teraz po nich przejść na drugą stronę. 

https://www.dropbox.com/s/m9h8k8jaqmtec2z/021.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/m9h8k8jaqmtec2z/021.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ngpc0imq9gc57sm/022.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/ngpc0imq9gc57sm/022.jpg?raw=1
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• Zaczynamy od lewej: 

Góra, lewo, góra, prawo, prawo, dół, prawo, góra, góra, lewo, lewo, lewo, góra, prawo, prawo, prawo, góra, 

góra-prawo, góra-prawo, góra-lewo, góra-lewo, dół-lewo, dół, dół-lewo, góra-lewo, dół-lewo, góra-lewo, 

góra-lewo, góra-prawo, góra-prawo, dół-prawo, dół-prawo, góra, góra, góra. 

 

• Gdy przejdziemy po palach, idziemy do góry, a potem w prawo. 

• Trafiamy do kolejnej komnaty, klikamy na kryształy po prawej. 

• Naszym zadaniem jest przeprowadzić promień przez wszystkie kryształy, aby otworzyć nam 

przejście. 

 

 

• Promień musi paść po drugiej stronie w sam środek. 

• Gdy otworzy się nam przejście, używamy proszku i wkraczamy w Cienie. 

 

Cienie 
 

• Klikamy na naszego psiaka w ekwipunku, aby pomógł Torinowi. 

• Wchodzimy na skrzynię i przy pomocy noża otwieramy kratkę wentylacyjną. Idziemy cały czas prosto, 

aż spadniemy. 

• Jesteśmy aresztowani. 

• Po wyjściu z więzienia rozmawiamy ze słonecznikiem tak długo, aż nam powie o jedwabnikach 

siedzących na jego liściach. 

https://www.dropbox.com/s/get0id38avnalxc/023.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/get0id38avnalxc/023.jpg?raw=1
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• Musimy się ich pozbyć. 

• Przechodzimy na lewo, gdzie jest roślinka z czerwonymi pałeczkami, zrywamy je. 

 

 

• Idziemy nadal w lewo, podchodzimy do drzewa i tak długo z nim rozmawiamy, aż pojawi się żywica. 

• Pałeczką klikamy na żywicę i wracamy do rośliny. 

• Klikamy na jej dolną część, a potem używamy pałeczki na każdym z liści. 

• Gdy jedwabniki nie mogą się ruszyć, zabieramy je z liści. 

• Jeszcze raz rozmawiamy z rośliną, a potem idziemy do drzewa. 

• Teraz trawa nam powie, gdzie możemy iść, przesuwamy wolno myszką po monitorze i słuchamy 

trawy. 

• Przy przejściu na drugą stronę wchodzimy po schodach, klikamy na drzwi i jesteśmy w kolejnym 

pomieszczeniu. 

• Zabieramy cylinder i laskę ze stołu koło drzwi, rozmawiamy z królikiem i zabieramy łuk. 

• Królikowi dajemy cylinder. 

• Przechodzimy w prawo, zrywamy plakat i w ekwipunku klikamy nie niego jedwabnikami, otrzymamy 

chusteczkę. 

• Rozmawiamy z magikiem, a potem dajemy mu cylinder z królikiem. 

• Przechodzimy dalej w prawo. Rozmawiamy z facetem od organów, klikamy na niego klika razy, aż 

dostaniemy krysztafon i audiokryształ. 

• Obie części łączymy w ekwipunku. 

• Podchodzimy do półeczki po lewej stronie organów i zabieramy kobzę. 

• Idziemy dalej cały czas w prawo, aż natrafimy na reżyserkę, klikamy na nią aż powie nam o pile i 

muzyce. 

• Podchodzimy do cieśli i rozmawiamy z nim aż zacznie się powtarzać 

https://www.dropbox.com/s/aundhighnopbkr5/024.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/aundhighnopbkr5/024.jpg?raw=1
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• Przechodzimy dalej, po chwili wracamy - cieśli nie ma, a piła stoi oparta o ścianę. 

• Zabieramy piłę i używamy jej na lasce, otrzymamy różdżkę. 

• Różdżkę dajemy magikowi - potrzebny jest jeszcze jedwab, dajemy chusteczkę, a otrzymamy książkę 

do magii. 

• Wracamy w okolice akrobatów, zabieramy kawałek kalafonii leżącej obok materaca. 

• Używamy kalafonii na łuku, a potem łuku na pile. 

• Jesteśmy wezwani na scenę. Używamy piły i łuku. 

• Animacja. 

• Jesteśmy w nieważkości. Używamy kobzy, przy jej pomocy musimy dostać się na dół do schodów i 

drzwi. Klikamy na strzałki po lewej. Tak długo jak trzymamy wciśniętą strzałkę, tak dużo nabieramy 

powietrza do kobzy i mamy większy odrzut. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/qxsg1qhz1xepeuf/026.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/qxsg1qhz1xepeuf/026.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/9krrq390aapruxq/027.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/9krrq390aapruxq/027.jpg?raw=1
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• Klikamy na krysztafon, a następnie przenosimy kryształy do góry i ustawiamy w takiej kolejności, aż 

będą mówić CHODŹ TU DREEP. 

• Musimy troszkę odejść od drzwi, aby wyrzucić krysztafon. 

• Następnie wracamy do drzwi. Klikamy na dzwonek po lewej, a potem idziemy do góry i w prawo. 

 

 

• Gdy stworek wyleci, my wchodzimy do środka. 

• Używamy na Lycentii księgi magii, gdy upadnie dotykamy jej obroży. 

• Gdy zaatakuje nas mag i weźmie Lycentii jako zakładniczkę, klikamy koło jego lewej ręki, tak żeby 

Torin wszedł na wulkan, a potem klikamy na nim księgą magii. 

Koniec 

 

 

https://www.dropbox.com/s/i9oidajxk8ewu44/025.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/i9oidajxk8ewu44/025.jpg?raw=1

