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Hiszpania 

 

• Zerwałem plakat. 

• Przeszedłem na druga stronę i kupiłem od handlarza worek kukurydzy. 

 

 

 

• Podszedłem do kury, dałem jej kukurydzę, a potem ją złapałem. 

• Na drugim końcu placu podszedłem do handlarza drobiem i sprzedałem 

mu kurę. 

 

https://www.dropbox.com/s/49jgyz1e2vf4kf6/001.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/49jgyz1e2vf4kf6/001.jpg?raw=1
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• Kierując się w prawo, wszedłem do tawerny i zagrałem w kości, 

wygrywając mapę z drogą do El Dorado. 

• Poszedłem do bram portu, ale strażnik mnie nie przepuścił. 

• Wróciłem do miejsca, gdzie wisiał list gończy - strażnika nie było, 

wszedłem więc w głąb miasta. 

• Poszedłem po schodach, a potem wszedłem w ostatnie drzwi na prawo. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/tp4f72hzvgjae6n/002.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/tp4f72hzvgjae6n/002.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/d544m40iw0etbt3/003.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/d544m40iw0etbt3/003.jpg?raw=1
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• Znalazłem się na podwórzu, gdzie stał chłopiec. 

• Porozmawiałem z chłopcem, zaczął do mnie strzelać z procy. 

• Miguel wlazł do beczki i poszedł w kierunku chłopca. 

• Chłopiec uciekł gubiąc procę, zabrałem ją. 

• Wróciłem na dół i idąc w prawo znalazłem się na placu z fontanną. 

• Porozmawiałem z torreadorem. 

• Wróciłem do poprzedniej lokacji i idąc na prawo, ponad przejściem 

prowadzącym do poprzedniej części miasta, znalazłem się koło drewnianej 

wielkiej bramy 

• Przy bramie spotkałem stróża, pilnującego, by nikt nie wypuścił byka o 

imieniu El Diablo. 

• Wróciłem do torreadora i porozmawiałem z nim ponownie na temat byka. 

• Torreador poszedł do bramy, gdzie jest El Diablo, a ja udałem się za nim. 

• Zagadnąłem torreadora, a potem wypuściłem byka, otwierając bramę. 

• Byk pogonił torreadora, który wskoczył do fontanny. 

• Poszedłem za nimi i strzeliłem do byka z procy. 

• Wróciłem na podwórko, gdzie był chłopiec z procą, przeszedłem na drugą 

stronę, potem zewnętrznym murem do drugiego przejścia. 

• Obejrzałem płot i sukienkę wiszącą za nim. 

• Przyczepiłem do płotu list gończy i zwabiłem byka 

• Zabrałem sukienkę i poszedłem w kierunku bramy prowadzącej do portu. 

 



 

6 

 

 

• Przebrałem się za kobietę i gdy zagadywałem strażnika, Miguel 

przemknął się do wyjścia z portu. 

• Na placyku spotkałem osiołka. 

• Po prawej, drabiną wpiąłem się do góry, ale taśmociąg nie działa. 

• Zszedłem na dół i poszedłem w głąb, gdzie znajduje się dźwignia do 

przestawiania taśmociągu. 

• Wróciłem, za osiołkiem po jego prawej stronie jest beczka z marchewką i 

dwóch strażników. 

• Miguel wszedł do beczki i przemknął się obok strażników, 

zwracając uwagę czy są odwróceni tyłem do niego. 

• Zabrał marchewkę i w ten sam sposób wrócił. 

• Wyszedł z beczki i uwiązał marchewkę na linie przed osiołkiem. 

• Taśmociąg zaczął działać. 

• Przeszedłem do dźwigni zmieniającej kierunek taśmociągu i nacisnąłem 

na nią. 

• Wspiąłem się po drabinie i wskoczyłem do beczki. 

• To samo uczynił Miguel i wylądowaliśmy na statku 

 

https://www.dropbox.com/s/7a4hl5s8c63ia8g/004.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/7a4hl5s8c63ia8g/004.jpg?raw=1
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Save 1 

 
Statek 

 

 

• Podniosłem jabłko. 

• Wspiąłem się po słupie do kraty i rzuciłem jabłko Altivo. 

• Otrzymałem w zamian bosak, który pozbawił Miguela przytomności. 

• Zabrałem bosak i użyłem go na drabince sznurowej. 

• Wspiąłem się po niej i podszedłem do drzwi. 

• Zabrałem ciastka, a potem wymieniłem je na klucze. 

• Poprosiłem o klucz zielony i niebieski. (kolory kluczy jest zagadką losową) 

• Przeszedłem po metalowych uchwytach wbitych w sufit, na druga stronę. 

• Otworzyłem kolejne drzwi kluczami. 

• Natknąłem się na pirata, który mnie zrzucił znów do ładowni. 

• Na szczęście Miguel się ocknął. 

• Porozmawiał ze mną i spadła drabinka sznurowa. 

• Wszedł po drabinie i przeszedł po uchwytach zaczepionych do sufitu, do 

pomieszczenia, gdzie się czyści armaty. 

• Podkradł się za beczkę (używając X) do ostatniej armaty, gdzie 

leżała czerwona chusta. 

 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/zloto/zapis%201.rar
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• Zabrał chustę i zabrał się za czyszczenie armaty. 

• Zabrał ciasteczka i zszedł na dół do ładowni. 

• Otworzył kratkę ściekową, ale trzeba ją czymś podeprzeć. 

• Poprosił Altivo o jeszcze jeden bosak. 

• Podparł bosakiem karetę, a potem włożył do środka ciastko. 

• Gdy szczur wylądował w środku, zabrał go przy pomocy skarpety. 

• Wszedł na górę i pokazał szczura piratowi, ten padł zemdlony. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/979jn7x8yr1kq7k/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/979jn7x8yr1kq7k/005.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/uu5ivp5o81i4aoy/006.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/uu5ivp5o81i4aoy/006.jpg?raw=1
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• Zamoczył skarpetę w nafcie, stojącej na skrzyni, a potem podpalił. 

• Zapaloną skarpetę przyłożył do lontu i armata wywaliła dziurę w burcie. 

• Ja dziurą dostałem się na pokład, zabrałam jeszcze jedno jabłko z beczki. 

• Odwiązałem linę, którą był uwiązany koń.. 

• Podszedłem do burty, linę umocowałem do metalowej obręczy i spuściłem 

w dół. 

• Miguel, przy jej pomocy mógł się wspiąć na pokład. 

• Poprosiłem Miguela by opuścił szalupę. 

• Sam położyłem jabłko na desce, na której była szalupa i tym sposobem 

wydostaliśmy się ze statku. 

 

Save 2 

 
 

Dżungla 

 

• Miguel wyjął miecz z czaszki i podszedł do wielkiej skały w kształcie 

głowy orła. 

• Wspiął się na górę i odciął mieczem lianę. 

• Ja szybko podszedłem i ją zabrałem. 

• Miguel ściął mieczem liście zagradzające przejście. 

• Weszliśmy do dżungli. 

• Natknęliśmy się na węża i małe zwierzątko. 

• Przeszliśmy w lewo, Miguel podniósł z ziemi flet i użył go na małym 

zwierzaku. 

• Wąż uciekł, ja przywiązałem do zwierzaka lianę. 

• Wróciliśmy do lokacji, gdzie był flet. 

https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/zloto/zapis%202.rar
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• Miguel nagiął drzewo, a ja przywiązałem do niego zwierzaka. 

 

 

 

• Wyrzuciło zwierzaka wysoko na skałę - gdy znalazł się na górze, zrzucił 

nam lianę, po której wspięliśmy się do góry. 

• Ułamałem gałąź i przeszedłem pod skałą. 

• Po drugiej stronie, wbiłem kawałek gałęzi w stertę kamieni. 

• Poprosiłam Miguela, żeby mi pomógł. 

• Używając CRTL przedostałem się po kamieniach i żółwiach na drugą 

stronę. 

 

https://www.dropbox.com/s/rkv5nvpyns54op3/008.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/rkv5nvpyns54op3/008.jpg?raw=1
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• Miguel poszedł za mną, ale na samym końcu żółw się schował i musiałem 

mu pomóc, wrzucając wielki kamień do wody. 

• Poszliśmy dalej, przy wielkiej skale w kształcie czaszki, Miguel ściął 

kolejne liście i poszedł dalej. 

• Ja ruszyłem za nim. 

• Przed mostkiem pociągnąłem za dźwignię. 

• Wszedłem do środka i natknąłem się na kolejną dźwignię, której też 

użyłem. 

• Wszedłem do kolejnego pomieszczenia, gdy po użyciu dźwigni otworzyło 

się przejście, wszedłem tam. 

• W kolejnym pomieszczeniu powtórzyłem czynność z dźwignią i 

przejściem przez drzwi. 

• Gdy wszedłem w kolejne przejście, okazało się, że jestem znów w tym 

samym miejscu, co na początku. 

• Ponownie użyłem dźwigni i wszedłem do pomieszczenia - tym razem nie 

używałem dźwigni i przeszedłem przez drzwi, nad którymi był symbol 

ryby. 

• W kolejnym pomieszczeniu wsiadłem do windy - czaszki i pojechałem do 

https://www.dropbox.com/s/xxjh6coo10ptxeu/007.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/xxjh6coo10ptxeu/007.jpg?raw=1
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góry. 

• Miguel znalazł się w podobnej komnacie, w której ja byłem przed chwilą. 

• Pociągnął za dźwignię i wszedł do pomieszczenia, tam użył kolejnej, znów 

przeszedł przez otwarte drzwi i trzeci raz powtórzył tę czynność. 

• Gdy znalazł się w punkcie wyjścia, użył ponownie dźwigni, wszedł do 

kolejnego pomieszczenia i skierował się do drzwi, nad którymi był symbol 

ptaka. 

• Wsiadł do windy - czaszki i pojechał do góry. 

• Nareszcie się spotkaliśmy. 

 

 

 

• Miguel wszedł na czaszkę, tę bliżej prawej strony ekranu, a ja 

pociągnąłem z dźwignię. 

• Sam wszedłem na czaszkę, bliżej lewej strony ekranu. 

• Miguel zjechał na dół i przełączył dźwignię na dole, po prawej i wrócił na 

czaszkę, na której stał. 

• Ja zjechałem na dół, przełączyłem dźwignię na dole, bliżej lewej strony 

ekranu. 

• Miguel wjechał na górę i przeszedł na tę czaszkę, na której ja stałem. 

https://www.dropbox.com/s/5hpg0b53mex2171/009.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/5hpg0b53mex2171/009.jpg?raw=1
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• Użyłem ponownie dźwigni i Miguel zjechał do mnie. 

• Zszedłem na dół, użyłem kolejnej dźwigni. 

• Otworzyłem przejście. 

 

 

 

• Na wprost znalazłem miejsce na posążek. 

• Przeszedłem, na lewo minąłem wodospad. 

• Gdy podszedłem do tunelu, zamknął się. 

• Cofnąłem się i poprosiłem o pomoc zwierzaka. 

• Wszedł do środka, przesunął posążek, potem zrzucił kamienie i wypchnął 

posążek z tunelu. 

• Podniosłem go i szybko wróciłem do ściany, umieszczając posążek w 

odpowiednim miejscu. 

• Wróciłem do wodospadu, ale w jego miejscu była drabina. 

• Wspiąłem się na górę i rozpocząłem drogę do złotego miasta. 

• Na miejscu okazało się, że musimy sobie poradzić z kamiennym jaguarem. 

 

Save 3 

https://www.dropbox.com/s/tr7yyl45g9i19wo/010.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/tr7yyl45g9i19wo/010.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/zloto/zapis%203.rar
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Kamienny jaguar 

 

 

• Przyjrzałem się czterem statuetkom umieszczonym w rogach i 

stwierdziłem, że jak się złoży im ofiarę, to podniosą most i nas przepuszczą. 

 

 

 

• Przeszedłem na pole B3 i zapalił się Bożek 3. 

• Miguel podszedł do Bożka 3 i dał mu skarpetę do wąchania ( jeden 

kawałek mostu się podniósł), a potem stanął na polu B2 i zapalił się Bożek 

2. 

• Przeskoczyłem do niego i dałem mu ciasteczka (podniósł się drugi 

kawałek mostu), sam stanąłem na polu B4. 

• Miguel podszedł do niego i zagrał mu na fujarce (podniósł się trzeci 

kawałek mostu), sam przeszedł na pole B1. 

• Ja zabrałem złoty talerz i dałem go Bożkowi 1, most się ustawił, a my 

mogliśmy przejść dalej. 

• Natrafiliśmy na kolejną przeszkodę, trzeba jakoś przejść na drugą stronę 

https://www.dropbox.com/s/62g7jo4imf4lx7v/011.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/62g7jo4imf4lx7v/011.jpg?raw=1
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po tych kamieniach. 

 

 

 

• Poszedłem pierwszy i kierując się na prawo, doszedłem po drugiej 

stronie do dźwigni, którą uruchomiłem. 

• Otworzyły się drzwi. 

• Miguel wybrał drogę bardziej na lewo, na wprost otwartych drzwi. 

• Wszedł do środka i uruchomił kolejną dźwignię, otwierając mi przejście. 

• Wspiąłem się po drabinie, a Miguel poszedł za mną. 

• Stanęliśmy przed kolejną dźwignią, a u góry przechadzał się jadowity 

pająk. 

• Poczekałem, aż przejdzie na tę część koło dziury i pociągnąłem za 

dźwignię, część podłogi opadła w dół, a pająk skrył się w dziurze. 

 

https://www.dropbox.com/s/bm23nly3ub70ffq/012.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/bm23nly3ub70ffq/012.jpg?raw=1
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• Miguel wszedł na podłogę, a ja użyłem dźwigni. 

• Miguel przeszedł na drugą stronę, a potem schodami w dół. 

• Z krzaka zerwał owoc i użył dźwigni, gdy pająk był blisko norki. 

 

 

 

• Opuścił podłogę, na którą wszedłem, a potem ponownie pociągnął za 

dźwignię. 

• Podjechałem do góry i byłem koło niego. 

https://www.dropbox.com/s/wd00he1462z4az1/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/wd00he1462z4az1/014.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/iuzwydacs7ath5t/015.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/iuzwydacs7ath5t/015.jpg?raw=1
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• Zerwałem również owoc z krzaka. 

• Miguel wszedł na opuszczoną podłogę, a ja uruchomiłem dźwignię. 

• Gdy znalazł się wyżej, wspiął się po drabinie. 

• Uruchomił dźwignię i podniósł podłogę (tę powyżej schodów). 

 

 

 

• Poczekał, aż pająk przeszedł na prawo i szybko położył pod kamień owoc. 

• Wrócił na dół i gdy pająk zaczął się zajadać owocem, pociągnął za 

dźwignię. 

• Pająk został zmiażdżony. 

• Miguel uruchomił dźwignię powyżej i ja mogłem wejść na opuszczoną 

podłogę. 

• Miguel uruchomił ją jeszcze raz i teraz i ja, mogłem do niego dołączyć, 

wspinając się po drabinie. 

• Poszedłem w prawo, zszedłem po schodach i pociągnąłem dźwignię, gdy 

pająk był na środkowej płytce (między swoją norką, a schodami), podłoga 

opadła i pająk przeszedł do kolejnej norki. 

 

https://www.dropbox.com/s/44pgxjr35wznxv3/016.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/44pgxjr35wznxv3/016.jpg?raw=1
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• Ja ponownie pociągnąłem za dźwignię i mogłem wejść po prawej stronie, 

schodami wyżej. 

• Miguel pociągnął za dźwignię, gdy pająk był na płytkach maksymalnie po 

lewej. 

• Ja przeszedłem płytkami, aż pod ścianę, wtedy Miguel pociągnął za 

dźwignie, ale tak, by pająk nadal był na płytkach maksymalnie po lewej. 

• Ja podjechałem do góry i miałem dostęp do kolejnej dźwigni. 

• Teraz, pociągając za nią, musiałem patrzeć gdzie jest pająk - tą samą drogą 

co ja, dołączył do mnie Miguel. 

• Poszedłem w lewo, w kierunku wyjścia, ale kamienny jaguar deptał nam 

po piętach. 

• Gdy się go w końcu pozbyliśmy, stanęliśmy przed kolejnym zadaniem. 

 

Save 4 

 
Świątynia wody 

 

https://www.dropbox.com/s/gnfn18x977smn2w/013.jpg?raw=1
https://www.dropbox.com/s/gnfn18x977smn2w/013.jpg?raw=1
https://www.przygodomania.pl/ftp1/savy/zloto/zapis%204.rar
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• Pokręciłem się po świątyni i znalazłem trzy koła zębate oraz drzwi, 

wymagające posiadania słonecznego klejnotu. 

 

 

 

• Poszedłem do pomieszczenia z pompą i tam zamontowałem zębate koła. 

• Wypadł słoneczny klejnot. 

• Wróciłem do drzwi, które otworzyły się przede mną, spróbowałem 

otworzyć kratę, za którą jest dźwignia. 

• Teraz Miguel wkracza do akcji. 

• Miguel skierował się w prawo, do komnaty obok (z zapadnią) z 

płaskorzeźby wyjął oko przy pomocy miecza. 

• Wrócił do komnaty z drzwiami - te po prawej otworzyły się i wszedł do 

kolejnej komnaty. 

• Użył miecza na tamie wodnej. 

• Teraz ja musiałem działać i to szybko, wpadłem do komnaty z zapadnią i 

https://www.dropbox.com/s/6bq6old5qhpy6hp/017.JPG?raw=1
https://www.dropbox.com/s/6bq6old5qhpy6hp/017.JPG?raw=1
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podbiegłem do dźwigni. 

• Za mną wpadł kamienny jaguar, gdy stanął na zapadni, ja pociągnąłem za 

dźwignię. 

• Jaguar wpadł do środka, teraz znów musiał działać Miguel. 

• Jego też zaczął gonić jaguar, więc szybko powtórzył manewr z zapadnia, a 

potem przy pomocy miecza, odblokował pozostałe tamy. 

• Spotkaliśmy się w komnacie i razem przeszliśmy przez drzwi, które 

odblokowałem, Miguel pociągnął za dźwignię. 

• Opuściliśmy świątynię….. 

 

 

Koniec 

 


