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UWAGI
• Funkcje dostępne pod klawiszem Options umożliwiają między innymi zmianę sposobu wyświetlania  gry  (okno  lub  pełny  ekran)  oraz  zmianę  angielskich  napisów  na hiszpańskie. Wykaz klawiszy używanych w grze wyświetla przycisk Help.
• Ikony menu i inwentarza znajdują się na pasku u góry ekranu.
• Badając  obiekty  na  planszy,  musimy  przytrzymać  na  moment  LPM tak,  żeby wyświetlić ich obrazkowe menu (obejrzyj, weź, porozmawiaj). Podobnie postępujemy z przedmiotami w inwentarzu,  jeśli  chcemy je przekształcić lub uzyskać o nich jakieś  informacje. 
• Żeby użyć jakiegoś przedmiotu na planszy lub połączyć przedmioty w inwentarzu, nie  trzeba wyświetlać ich menu obrazkowego – wystarczy klikać LPM.

OPIS PRZEJŚCIA
W poradniku pominięto czynności niekonieczne do rozwoju fabuły.

Ich kolejność nie musi być taka, jak podano niżej.

1. Pierwszy fragment kluczaPrzy studni1. Otwórz drzwiczki latarni (u dołu ekranu). Na otwartej latarni użyj zapalniczki.2. Weź błyszczący obiekt (przy prawej krawędzi ekranu) – do inwentarza trafi zabłocony 
przedmiot.3. Spróbuj pokręcić rączką studni – wszystko się zawali – podnieś z ziemi korbę.4. Przejdź przez most.
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Podwórko przed domem Coppeliusa1. Zabierz tyczkę z flagą – w inwentarzu przybędzie kij i szmatka.2. Przejdź kładką dalej (w lewym dolnym rogu ekranu).

Pole ze strachem na wróble1. Z beczki weź shaker do koktajli.2. Podnieś kamień obok beczki – weź robaka.3. Z ławki zabierz rękawicę (obok siedzącej dziewczyny).4. Z pola (przy lewej krawędzi ekranu) weź garstkę pszenicy.5. Wróć na planszę ze studnią (w prawo).

5



Przy studni
• Porozmawiaj  z  obcym  wędrowcem.  Koniecznie  spytaj,  czy  ma  coś  wspólnego  z tajemniczymi zdarzeniami, które tu się dzieją (Are you connected to the mystery...)– dostaniesz puszkę Dr. Peppera.Pole ze strachem na wróble
• Idź w głąb ekranu.Przystań
• Porozmawiaj z marynarzem. 
• Poproś  go  o  pomoc  (I'm  kind  of  stuck  right  now.  Can  you  help?)  –  dostaniesz 

książkę Capt. Matt's Guide to Life.
• Nawiąż do tego, że mężczyzna w ciemnościach, samotnie stoi na molo (It's dark. You 

are standing at an old pier. Alone...) – McManus pozwoli Nathanowi wziąć butelkę ze skrzynki.
• Ze skrzynki (po lewej, przy brzegu) zabierz zakorkowaną butelkę alkoholu.
• Z tablicy ogłoszeniowej zdejmij ulotkę – przy okazji zdobędziesz haczyk na ryby.
• W inwentarzu dwukrotnie użyj puszki z napojem – Nathan otworzy ją i opróżni.
• Pustej  puszki użyj  na  krabie,  który  chodzi  po  plaży.  Gdy  odsłoni  starą  rękawicę podnieś ją z piasku.
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Pole ze strachem na wróble
• W inwentarzu połącz obie rękawice.
• Pary  rękawic  użyj  na  drucie  kolczastym (przy  dolnej  krawędzi  ekranu)  –  Nathan weźmie kawałek.

Podwórko przed domem Coppeliusa
• Na bramie (w głębi kranu, po lewej) użyj drutu kolczastego – Nathan otworzy zamek.
• Przejdź bramą dalej.

7



Klif z zegarem słonecznym
• Z uschniętego drzewa zdejmij sznurek.

Przystań
• W inwentarzu zębami odkorkuj butelkę (użyj ikony ust).
• W inwentarzu połącz kij ze sznurkiem, korkiem, haczykiem i robakiem.
• Wędki użyj na morzu – złowisz rybę.
• Daj psu rybę, a potem użyj na nim książki od McManusa – po chwili Shroom wygrzebie z ziemi muchomora (seta de muerte) – zabierz go.
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Przy studni
• W  inwentarzu  połącz  shaker  z  pszenicą,  butelką  alkoholu  i  muchomorem. Potrząśnij napełnionym shakerem.
• Tej uspokajającej mieszanki (sedative seeds) trzykrotnie użyj na kruku – ptak odleci gdzieś.Klif z zegarem słonecznym
• Zabierz śpiącemu krukowi fragment klucza.

2. Drugi i trzeci fragment kluczaPole ze strachem na wróble / Podwórko przed domem Coppeliusa
• Porozmawiaj z siedząca na ławce Norą – dziewczyna upuści drugi  fragment klucza, który Nathan podniesie automatycznie.
• Po  tym  zdarzeniu  idź  w  prawo,  przed  dom  Coppeliusa,  by  Nathan  automatycznie przekonał się, że nie ma tam śladów bytności doktora.Przystań
• Porozmawiaj z McManusem, przy którym stoi już Nora.
• Wróć na planszę ze strachem na wróble.Pole ze strachem na wróble
• Porozmawiaj ze starym człowiekiem. Przedstaw się (I'm Natham. Who are you?), a dowiesz  się,  że  dom Coppeliusa  można  otworzyć  trzyczęściowym kluczem,  którego fragment leży pod wycieraczką.
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Podwórko przed domem Coppeliusa
• Unieś wycieraczkę leżącą przed drzwiami domu.
• Spod wycieraczki zabierz trzeci fragment klucza.

3. Dom CoppeliusaPodwórko przed domem Coppeliusa
• W inwentarzu połącz trzy fragmenty w  kompletny klucz.  Klucza użyj  na drzwiach domu. Wejdź do środka.Pokój na parterze
• Z regału weź interesującą, niebieską książkę (po lewej, półka tuż nad podłogą).
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• W  inwentarzu  otwórz  niebieską  książkę  –  wypadnie  z  niej  owalna  plakietka  z 
Guybrushem.

• W  inwentarzu  połącz  szmatkę  z  otwartą  butelką  alkoholu,  a  potem  nasączoną 
alkoholem  szmatkę  z  zabłoconym  przedmiotem zabranym  na  początku  gry  z planszy ze studnią – zdobędziesz plakietkę ze Śmiercią.

• Użyj obu plakietek na otworach pod figurką złocistego ptaka.
• Wejdź w tajne przejście.Pomieszczenie z lunetą
• Ze ściany (obok stołka) zrzuć fotografię – odsłonisz otwór.

• Na otworze użyj korby zabranej ze studni. Pokręć nią – podniesiesz kratę zagradzającą przejście.
• Idź w prawo.Pomieszczenie za kratą
• Porozmawiaj  z  mężczyzną  w  pelerynie  –  akcja  potoczy  się  automatycznie,  a bohaterowie zostaną uwięzieni.
• Po zniknięciu Vincenta podejdź do kraty.
• Przywołaj kruka – używaj ikony ust póty, póki kruk nie usiądzie na korbie i nie otworzy kraty.
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Pomieszczenie z lunetą
• Otwórz szafkę, na której stoi statyw lunety – odzyskasz zawartość inwentarza.
• Wróć do doktora Coppeliusa.Pomieszczenie za kratą
• W inwentarzu połącz zapalniczkę z ulotką.
• Na palenisku cylindra (prawy, dolny róg ekranu) użyj płonącej ulotki, szmatki, butelki alkoholu i  nasion dla kruka – kapsuła zostanie aktywowana i będzie można do niej  wsiąść.

• Użyj otwartej kapsuły – Nathan automatycznie wystartuje w przestworza.
4. Uwolnić doktoraKlif z zegarem słonecznym

• Nathan wyląduje na klifie. Stąd idź w prawo.Podwórko przed domem Coppeliusa
• Wejdź do domu.Pokój na parterze
• Podnieś z podłogi owalne plakietki.
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• Plakietek użyj na otworach pod figurką złocistego ptaka.
• Wejdź w tajne przejście – obejrzysz zakończenie.

KONIEC 

ZAPISY GRYJeśli  potrzebujesz  zapisów gry,  zajrzyj  do  działu  serii    What  makes  You Tick   na  naszym forum. PrzygodoMania zaprasza!
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http://forum.przygodomania.pl/viewforum.php?f=670
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