USΕR 29 oKTΩ BP|oΣ 1 9 9 2

sPEttB00ι{
3
! ερμα

τo δiφραγκα,

τ116 πoλo

ατ16 6λoυξ

τo καλoκoiρl
μσs (ευτuxιirs,

αιτ61εl
δεv

εiμαl

o
lδlαiτερα
φiλoξ τoυ καλoκαlρloΦl.
ξ6ρετε
καlρ69 τταrρv6εr λorτr6v καl εγιir εiμα: ακ6μo
εδιir (!!! τrερiεργol,
Ytσ vα σαs δivιυ κ6Θε φooτrιοq ξ6ρετε
ρ6 6λo r<ol κ6τr δlcrφoρετlκ6.
δεv αΘετιir ιroτ6 τov λ6γo μoU καl Yrα
φυolκ6
μlα ακ6μη φoρa τo User εivαl τ16λl εδιir μαζΙ
YtGl Yα oαg διiroεl 6λ.
oαq rτριbτo κα! μovoδlκ6
λo 6vα 6vΘετo

με λooεlq
Aυτη τηv φoρ6

ΘlΘλio

παΙxvlδlιirv.
τηq Dynamix,
oυλλoγη

σαs

αργrατi μoυ φ6vηκε
λol.
rτoρoδiδιυ
Ξαq τηv
τεσ1η
6τ: oτα ετr6μεvo

εvδlαφ6ρouσcr.
rτ6v, με τηv υιτ6oxεση
Θα υτr&ρξεl κσt μiα oυλλoYη
κeτ6

αγαπημ6vcυv
δ16λεξcι τηv

τηξ

Lukas

Art,

καl τηg Lοvel 9.
6rrιοq καl μiα τηg Infocom
καl 6ιτors
Ωg τ6τε λorrτ6 καλ6 Adventuring
λ6ιυ καl εγιir τα rroλλ6 λ6γlα 6lvol φτιira:α
στo ΘιEμo.
κoτ,ευΘεi.rv
γr,αuτ6 αq ττερ6oouμε

π PCD E l^Δ.CDlτcDl }l Ξ H ...

]|PoΞoxl{ πPoΞoxH. Adventurer εiδε 6vα
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=εκιvdτεoτηv τdξη oαq. oταv ο 6στρα16qoαg
φωvdξει
KαtτoVακoιjoειη |\4s,G|assαπαvτηoτεπωg δεv ηταvτiπoτα. oτqv oαg ζητηoει vα γρ6ψετε 6κθεoηγια τo πo0
Θα περdoετε τo καλoκαiριoαg, oηκιiloτετo Θραvloκαι
πdρτε απ6 μ6oατo WhiteCrayon,τo Red Crayon και τo
BΙock.Avoiξτε τo |nventoryσαq Kαι καvτε use τo \Λ/hite
οrayon επdvω oτo B|ock (φτι0ξατετo QεΟτικopass),
Περιμ6vετεμ61ριvα απoκoιμηθεiη Ms. G|ass και αμ6oωg μετd φ0γετεγρηγoραγρηγoρααπo τηVτσξη.oταv
oαg oταματξoειo ΠρoΠovητηgoαg δε[ξτετoυ τo ι!ε0τιKo paSS πoυ 61ετε φτιdξει.Αφo0 κdvετε τα push ups
πoυ θα oαq ζητηoει,πηγα[vετεoτηvτoυαλθταvα πλ0vετε τα 16ριαoαg. Εκε[Θαoυvαvτηoετετov Spiderπoυ Θα
oαg ζητηoει vα τoυ διboετεκdτι.AρvηΘε[τεκαι μηVτoU
διboετετ[πoτα.ΑφoΟoαg 1τυπηoειπηγα[vετεστηVVoooκ6μα Vα σαq περιπoιηΘεlτα τρα!ματα. :αvα6γε[τε
και δε[ξτεξαvd τo paSSσΤoVπρoπovητηoαg. MOλιgτελε[ωoε η o1oλικη 1ρovιd για oαg! Mετd απ6 τηv καταoκηvfl πoυ ακoλoυΘε[,φτ0_
πληκτικη KtVηματoγραφικη
vετε oπiτι oαg. Mηv πdρετε τηv 6αθμoλογ[αoαg απ6
τηv π6ρτα γιατ[ Θα δημιoυργηoετεπρo6ληματαστηV
δι6ρκεια τoυ παι1vιδιο0'Mιληαrε με τo φαvταoματoU
παππoι] Kαt σΤηVoυv61ειαμπε[τε μ6oα oτo oπ[τι. Πηγα[vετε τov oκ0λo 66λτα και αφoυ επιoτρ6ψετεσπιτι
ακo0oτετα μηv0ματαoτov αυτ6ματoτηλεφωvητη,Πηγα[vετεoτηv κoυζ[vα0πoυ Θα oυvαvτηoετετηv μητθρα
σαq KαLτηv μικρηoαg αδελφη.oταv η αδελφησαq σαq
ζητηoειvα τηv κσvετεκoOvιααπαvτξoτεκαταφατικ0και
πηγα[vτετηv. Mηv τηv oπριilξετεπολ0 δυvατσ(6oτωκι
αv τo 61ει ζητηoει).:αvαεπιoτρ6QτεσΤηVκoυζlvα και
6oηΘηoτετηv μητ6ρασαq Vα καΘαρ[oεικαρ6τα.Aφo0 K0ψετετo δd1τυλooαg,αvε6ε[τε
επdvω oτηv τoυαλ6τακαι περιπoιηΘε[τετo
16ριoαg 6ΟζovταgτoUτo αVτtσηπτικ6και μετd τηv γdζα. Στηv oυv61ειαπηγα[vετε oτo
δωμdτιoτηg μεγ6λη9oαg αδελφηgκαι πdρτε
τo ημερoλ6γι6τηg επ0vω απ0 τo κoμoδlvo
(μηv ακoιioετε τηv oυμ6oυλη τoυ παππoΟ
oαq γιατ[ τo ημερoλ6γιo ε[vαι oημαvτικO),
αμ6oω9 μετ6 ξερρυθμ[oτετηv ζυγαριd τηg
αδελφηgoαg αvεBdζovταgτα κιλd κατd 30!
Στη oυvι11ειααvolξτε τo inventoryσαq Kαι
πρo1ωρηoτετov 1ρ6vo μ61ριvα π0ει 6:00.

l

4sΡEttB00l(

sPEttB0οl(
5

dρ\\.,i#\..,,*ξi",f

Τ6τε κατε6ε[τεστηV τραπεζαρiα και φατε
μαζi με τoυg δικo0g oαg. Aφoιi τελειιi-loειη
oκηvη τoυ γειjματog(και αφo0 61ετε 1doει
πια τo κλειδ[τoυ Nintarioαg, o oκι1λogoαg
Θα oαg ζητηoει vα τoυ διboετε λ[γo απ6 τo
φαi oαg: δε1θεiτεκαι διiloτετoυ λiγo (παρd
τηv παρατηρηoητηg μητ6ραqσαq).
Στηv oυv61ειαoηκωΘε[τεαπ6 τηv τραπεζαρ[ακαι πηγα[vετεστo oαλ6vι, Eκεi θα oυvα.
vτfloετε τov πατ6ρα oαg, o oπoloq Θα oαq
ζητηoει vα πdτε vα κouρ6Qετετo γκqζ6v
(6vαvτιαμoι6η9φυoικd!).Δε1Θεiτεκαι αφo0
κoυρ6ι!ετε τo γκαζ6v επιoτρ6l.|τεμ6oα αιo
απiτι oαg. Περιμ6vετε μ6χρι η μητ6ρασαq Vα oαg φωvdξει vα πdτε vα διiloετε
oτηv μεγdλη oαg αδελφητo μπoυκdλι με τo σαμπoudvπoυ 1ρεισζεται.Avε6ε[τε επdvω και μπε[τε oτηv τoυαλ6τα.Mιληoτε με τηv αδελφη σαq KαLαφoUαρ.
τo κλειδ[τou Nintari6γdλτεαπ6 τo inventoryσαq τoV
vηΘε[vα oαq επιoτρ6ι|.lει
(τov6ατρα16oαg)και oτε[λτετov επdvωτηq!!M6λιq δε1τεi και oαg διitl.1orny
oει πioω τo κλειδi διbαrετηg τo oαμπoυdvπoυ oαg ζητηoε και φ0γετεαπ6 τηv
τoυαλ6ταπηγαivovταgατo δωμdτιoτηg μικρηgoαξ αδελφηq.BoηΘηoτετηv
γρηγoραvα oηκωθεiαπ6 τo κρε66dτιπριv π6oει 1dμω(αυτ661ει oαv απ6τ6αro δωμdτιooαg
λεoμα vα κατε6doειλiγo τo Τroub|emeterσαq).Eπιoτρ6ι,|.lτε
και εξαoκηΘεiτελ[γo oτo Nintari.Π6ρτε τo κoυτ[με τιg μ0γεg π0vω απ6 τo
τραπ6ζι σαq Kcιιαvoiξτε τo |nventoryoαq ξαvd και πρo1ωρηoτετηv ιilρα μ61ρι
vα πdει 8:O0,oπ6τε πηγαivετεαμ6oω9oτo κρε66dτιoαg για Oπvo.

oε η Dana, Θαoαg αφηoειvα φιiγετε.
ΠαρακoλoυΘηστε
τηv oκηvη τηg εκτ6ξευoη9(l)τoυ Spider και πηγα[vτεμε
τoυgφlλoυgσαq στηVπλατε[ακαι 6dλτε τov 6dτρα16σαq vα πρoπovηΘεiλlγo
για τouqαγιilvεgπηδηματogπoυ Θαλd6ει μθρoq.Aγoρdoτε αμ6oω96vα μπoυκdλι ..SlumDunk Cola,,απ6 τov πλαv6διoπωλητηπoUτιq πoυλσει.Διi:oτελ[γo
oτov 6dτρα16σαq Kαι παρατηρηoτετιq αvτιδρdoειgτoυ, θα δε[τε6τι τιilραΘα
πηδdει πdρα πoλ0 (.ιηλd!(μηvεπι1ειρηoετεvα τoυ διbαετεκdτι τ6τoιooτoυg
αγιllvεg6μω9γιατi Θα oαg καταλd6oυv).
Στηv oυv61ειαδιboτετoυ vα φσει μερικ69μ0γεgαπ,αυτ6qπoυ 61ετε μαζi oη, Θα δεiτε 6τι Θαπ6oει για ιiπvo αμ6oωg, (μ6λι9αvακαλ0ι.|ατε
τρ6πo vα κερδioετε oτoυg αγιilvεgπηδηματog6α..oldTown,,και
τρ01ωv).Φ0γετε και πηγαivτεoτηv
oτov πdγκo με τηv κoπ6λα
πoυ τoπoθετεlφωτoγραφ[εg
επdvωoε μπλoιiζεg.Διboτε τηg τηv φωτoγραφ[α
πoU σαq 66γαλε o φωτoγραφogκαι ζητηoτε Tηq Vα σαq τηV κ6vει μπλoιiζα.
Διiloτε τηg τα λεφτdπoυ Θα oαg ζητηoει και πdρτε τo Τ-Shirt,πηγα[vτεδ[πλα
oτo μη1dvημαμε τα ειoιτηριακαι ι|0ξτε τo S|otεπιoτρoφηq1ρημdτωv,πdρτε
τo ticketπoυ θα 6ρε[τεκαι μετd επιoτρ6ι].ιτε
oτo oπiτι oαq. Eκεi Θα oυvαvτησετε τηV Baby Siterπoυ πρoo6λα6αvoι γovεlg σαq για vα πρoo61ειεodg και
τηv μικρη oαg αδελφη.Aφoιi φιiγoυv
oι γovεlg σαq για τo Bαrbecue, κdπoια oτιγμη η baby siter θα σαq φωvdξει oτηv τραπεζαρ[αvα φdτε μαζ[
με τηv αδελφη oαg, Mετd απ6 μια
6vτovη oυζητηoη πoυ Θα 6xετε μαζi
τηg Θα μεταμoρφωθεioε vυ1τερiδα!
Σ,αυτ6τo oημεio πρ6πει vα κιvηΘε[τε
πoλιj γρηγoρα: Aφo0 λoιπ6v πε[τε
oτηv αδελφησαq Vα κρυφτε[,τρ6ξτε
AtrΝffiEΡcn ΠltrPA
γρηγoρα επdvω oτo μπdvιo και αvo[Aφo0ξυπvηoετεκατε6ε[τεoτηv τραπεζαρiαμε τoυqδικoιlrqoαg. oταv η μικρη
σαξ]αδελφηoαq ζητηoει μπιoκ6ταoηκωΘε[τεκαι διiloτετηg μερικσ,στηVσU- 1τε τo vτoυλdπι, πdρτε απ6 μ6oα τo
spray μαMιιilv και περιμ6Vετε Vα
v61ειαo οκ0λogoαg Θα ζητηoει κι αυτ69με τηv oειρd τoυ πρωιv6.Bdλτε και
oτov oκ0λo vα φdει και μετd δε1τε[τετηv πρooφoρστoυ πατθραoαg vα καθα- μπε[ μ6oα η vυ1τερiδα.M6λιg τηv
(αυτ6Θα 61ει oαv απ6τ6λεoμαVα τηV Kαρ[oετετo αμσξι τoυ για 5$. Aμ6oω9 μετd 6γεiτε απ6 τo oπ[τι και πηγαivετε δεiτε πdρτε τo Sprayκαι ρ[1τετηg,
λiγo). Στηv oυv61ειαφ0γετε γρηγoρα ττρoqτo δωμdτιoτιg μιoτo απιτdκι πoυ 61ετε δημιoυργηoειεπσvω o'6vα δ6vτρoεoεig και oι φ[λoι Θυoτερηo,ετε
κρηq oαg αδλεφηg'πdρτε επdvω απ6 τηv κoρ6κλατo πλααrικ6 τηg πovτlκι και
oαg (6ρioκεταιαpιoτερdαπ6 τo απ[τιoαg).Εκεi Θαoυvαvιηoετετηv Dana και
..Biffo-ManMagazine,,. αμ6oω9
τo
oαq
διboει
μετ0 κατε6ε[τεoτo oαλ6vι.Πdρτεαπ6 εκε[ τηv ηλεκτρικηoκo0πα και
και
Θα
τov Perry. Mληoτε oτηv Dana
Aμ6oωq μετσ μιληoτε αrov Perry, θα oαg δεiξει 6vα ειoιτηριo για αγιilvα κρυφτε[τεπ[oω απ6 τov καvαπ6.M6λιq η vυ1τερiδακατε6ε[κ0τω τoπoΘετηoτε τo πoιrr[κι oτηv μ6oη τoυ δωματ[oυκαι περιμ6vετε τηv vυ1τερ[δαvα τo
BasebaI]τo oπo[o τo Θ6λετε πoλ0 (μπoρεiτε Vα τo απoκτηoετε δlvovταg τo
πληoι0oει.
M6λιg γivει αυτ6 6dλτε oε λειτoυργiατηv oκo0πα Kαι...ρoUφηχτε
oυζηMετd
απ6
ε[vαι
oπαραiτητo).
αλλ0
δεv
oαg,
τηq
αδελφηg
μiα
ημερoλ6γιo
!
τηv vυ1τερiδα|
τηση πoU Θα 61ετε με τouq φiλoυgoαg' φ0γετε 6λoι μαζi και πηγα[νετε για πlAργ6τερα
oι γovεlg σαq, oι oπoloι δεv Θα πιoτ6ι.|,loυv
τηV φαΘα
επιoτρ6ι!oυv
τρα6ηξει
Θα
oαg
o
oπolog
φωτoτoα. Eκεi θα oυvαvτηoετε6vαv φωτoγρdφo
vταoτικη
ιαιoρiα
πoυ
τoυg
πε[τε
και
απ6
λiγo
θα
oαg
oτεlλoυv
θα
θα
oαg
oτιγμη
K6πoια,
μετ6
για
και
πdρτε
τηV
1$,
δε1τεiτε
φωΤoγραφiα.
γραφiα για
OπVo.
πληoιOoειo Spider, απειλιbvταgσαq για μια ακ6μα φoρd.Aργ6τερα Kι εVω η
π[τoαθα oαq 61ει δημιoυργηoειoτoμα1ικ69διαταρα169πηγαιvετεστηVτoUα..No
ττηfuτ{ ΠΠEΡA
Smoking',oτα δεξιd και
λ6τα. Eκεi 6γdλτε αμ6oω9τηv επιγραφηπoυ λ6ει
H τρiτη μ6ραεivαι [oωqκαι η πιo oυoιιbδηqμιαqKαι Θαγivouvτα περιoo6τερα
πετdξτε τηV στo καλdΘιτωv α1ρηoτωv.Bγαivovταg απ6 τηv τoυαλ6ταθα oυvαvτηoετετov Spider για μια ακ6μα φoρσ .ευτυ1ιilqτηv τελευτα[α|oταv oαg πρdγματα.Ξυπvdτε λoιπ6v τo πρω[ και αφo0 κατε6ε[τεoτηv τραπεζαρ[α6πoυ
..o|dΤown,,.Eκε[
απειληoει,αvo[1τετo |nventοryσαq Kcιιδιi.loτετoυ τo περιoδικ6πoυ οαg 6δω- Θα oυvαvτηoετετouq γovε[goαg, φ0γετεκαι πηγα[vrεoτηv

BoοK
7
sPEtt

6sPEιΙ.B00l{

../Fr.,rι.*,^i...Λ.ρ

πλησι0στεστo σUvτρι6αvιKαι KoιτOχτεΠρoσεKΤLKd
μ6oα,θα 6ρεiτε 2 voμ[oματα, (μηvπαρετε και τα δ0o αλλd μ6vo τo 6vα γιατi τηv δ6υτερηφoρ0 o αoτυκαι τ6τε...).Στη oυv61ειαπληoιdoτε ΙτρoqτηV
φ0λακαgΘα oαg αvακαλOι,|.lει
απo60Θρακαι διboτετo v6μιoμαoτov καπετσvιο.Αφo0 oαg αφηoειvα μπε[τε
αιo Ferry Boat Θα oυvαvτηoετετηv oικoγ6vειατωv |απιilvωvoι oπoioι Θα oαg
δε1Θε[τεκαι αφo0oαg ευ1αριoτηζητηooυvvα τouq6γdλετε μιa φωτoγραφ[α:
ooυv περιμθvετεvα φτdoετε στoV προoριoμ6 oαg, M6λιg Kατε6ειτεαπ6 τo
Ferry,πηγα[vεΤεστo Τoots\Λ/eat
Plantκαι ζητηoτεαπ6 τov 6vτραoτo περ[πτερo μια ΕntryB|ankγια τoυg αγιilvεg.Aφo0 oαg διboειτηv α[τηoη,επιoτρ6t.|,lτε
oτηv απo6dΘραγια Vα πdρετε τo Ferry Boat τoUγuριoμo0,M6λιg αvακαλOQατε 6τι τo Ferryι11ειφ0γει και oαq ιi1ει αφηοει εκεiI Γρηγoρα-γρηγoραπηγαiVτε στo Go|denBow|Τavern,Mε τo πoυ Θα πληoιdoετεoτηv ε[ooδo,Θα oαg
oταματηoεικdπoιogκαι Θα oαg πει 6τι εivαι επικ[vδυvoμ6ρo9για oαg. Eπιμε[vετε μ61ριvα 6ρθει η oυμμoρ[α.(Σε αυτ6 ακρι6ι19τo oημεlo πρ6πει Vα αVτιδρdoετεπoλ0 πoλ0 γρηγoρα) Περιμ6vετελiγo μ61ριo dvτραgoτηv π6ρτα vα
..MonkeyWrench,,.Πoλιj
oαg πετdξει τo
γρηγoραπdρτε απ6 τo |nventoryoαg
τηv 66μ6α καπvo0 πoU σαq ε[1αvδιiloει oι |dπωvεgoτo πλolo και πετd1τε τηv
επ0vω oτηv oυμμoρiα. Aμ6oω9 πdρτε τo
..MonkeyWrench,,
ΠoUσαq 6δωoε o dvτραg
Kαι χρησιμoΠoιηoτε τo επdvω oτηv αvτλ[α
vερoOπoυ ε[vαι ακρι6ιilgδiπλα oαg. (Av τα
κdvατε 6λα γρηγoρα θα 61ετε περdoει αυτ6
Στηv oυv61ειατρ6ξτε
τo oημεlo αλλιιi.lg,..).
γρηγoρα Ττρoqτo TootsweatPlant,6πoυ θα
oυvαvτηoετε τoυg l0πωvεq για μια ακ6μα
φoρd. Eξηγηoτε τouq 6τι oαg κυvηγdvεκαι
τ6τε θα μεταμoρφωθo0v
6λoι oε Ninja(!)και
Θα oαg oιiloουv απ6 αυτη τηv διioκoλη κατ0oταoη. Στηv oυv61ειακαι αφo0 δειπvηoετε
μαζi τoυg,Θαoαg επιoτρ6(,loυv
με τηv λιμoυoτo δωμσζ[vα τoυg oπ[τι oαg. Eπιoτρ6ι.pτε
τι6 oαg και ξεκoυραoτε[τε.|-]επ6μεvηεivαι η πιo δυoκoλη(καιτελευταiα)μι1ρα τηgπεριπ6τεια9.
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Aφoιj ξυπvηoετε,κατε6ε[τεστηVτραΠεζαρiακαι παρακoλoυθηoτετηv oυζητηση πoU Θα 61oυv oι γovεlg σαq με τηv μεγ0λη oαg αδελφη για τo v6o τηg
..Look!,'.Στηv
oυv61ειακαι εvιi.lθα επικρατε[1σog oτηv oυζητηoη αvdμεoα
oτoυgγovε[gσαq Kαι oτηv μεγdληoαg αδελφηφιiγετεκαι πηγα[vτεoτo απ[τι
δ6vτρo'6πoυ θα oυvαvτηoετετηv Dana. Διiloτε τηg τo Τ.Shirtμε τηV φωτoγραφiαπoυ τρα6ηξατεστηVΠιτσαρiακαι η Dana θα σαq Πει 6τι θα oαg ακoλouΘηoειoτov διαγωvιoμ6πηδηματοg6ατρd1ωvμαζi με τηv 6ατραfvα τηg
.,Gigi,,,
(αυτ6Θα 61ει oαv απ6τ6λεoμαvα μεγαλιbvoυvoι πιΘαv6τητεqτηq
τηv
vlκηgτoυ 6dτρα1oυoαg!).
Πηγαivτεαrηv o|d Town και πdρτε τo FerryBoat (oημεραεivαι ελε0θερηη μεταφoρσκαι 6τoι δεv ιi1ετε πρ66λημαγLαΤo πoU Θα 6ρε[τεειoιτηριo).Mπε[τε
oτo Ferry και παρακoλoυθηoτετov Turbo Frog (6πουε[vαικαι o 6αoικ0τερo9
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oτo ..PlumbersUnion,,,πληoιαοτετo πα.
Aφo0 φτdoετεπηγα[vτεKατ,εUΘειαV
Kαι,..μπε[τεαΘ6ρυ6αμι1oα.Πληoιdoτετo γραρdθυρoαριoτερ0,αvolξτε To
..Security
Pass,,.Eκε[vηακρι6ιbgτηv oτιγμηη π6ρπdvω
τo
Kαι
πdρτε
απ6
φειo
..Plunger''πoυ
..Luιs,,
θα μπει μ6oα.Aρπdξτε γρηγoρα τo
τα θα αvolξει Kαι o
Πdρτε
αμθoωqτo
τoυ!
τo
επdvω
6ρioκεταιoτηv κdτωδεξι0 γωviα KαLΠετ0ξτε
..Pass,'και 6γεiτε 6ξω,Στηv oυv61ειαπηγαivτεoτo ..Τootsweat
Plant,'6πoυ και
6vα Bug, αv διiloετεαμεθα γivει o διoγωvιoμ6g.(Στooημεio αυτ6αvακdλυι.pα
σωq τηV αιτησηστoVδικαoτη,δεv Θα ξεκιvησειΠoτ6τov διαγωvιoμ6!AvτιΘ6τωq Πρ6πεtvα περιμθvετεμ61ριvα oαq πε[ oτι 61ετε5 λεπτd ακ6μα μ61ριτo
τ6λoqτωv αιτηoεωv!)Av 61ετεκdvει τα πdvτα oωoτd μ61ριεδιil Kαι η Dana ει.
vαι μαζi σαq στoVδιαγωvιoμ6,περιμ6vετετηv κατdλληληoτιγμξ και διboτετιg
μ0γεgπoυ 61ετε μαζi σαq στoVΤurbo Frog. Aυτ6 Θα 61ει oαv απ6τι1λεoμαvα
τov κdvετεvα κoιμηθεi,61ovταgoiγoυρητηv viκη
Αφo0 λoιπ6v vιVoUV6λα αυτd και ακo0oετεoτι σαq απoμ6voυv5 λεπτd διiloτε
τηv αiτηoηoτov δικαoτflκαι περιμ6vετετηv αρ1ητoυ αγιilvα.(Στo oημεlo αυ.
τ6 Θα flταv καλ6 vα oιiloετε τo παι1v[διγιατ[ o αγιitvαgπηδηματog 6ατρα1ωv
δεv εivαι και πoλ0 ε0κoλoq.)Στηv oυvι11ειαη Leona Θα ζητξoει απ6 τoυg
φρoυρoυgvα πιdooυv6λoυ9τoυg 6dτρα1oυgKαLVα τouq ετoιμdooυvγια δεi.
πvoΙ Περιμιlvτεγια λiγo και αφo0δε[τετov 6στρα16σαq Vα φε0γειακoλoυθηστε τoV.
Avε6εiτε uε τo ασαVσ6ρεπ0vω και αKoιiστετoVπατ6ρασαq πoU μιλ0ει με τηv
Leona. Aφo0 oαq πιdoει o φρoυρ69,θα oαq oδηγηoει σε 6Vαδωμdτιo.M6λιg
δε[τεαπ6 τo Monitorvα πιdvoυvτo θdτρα1ooαg, αvoiξτε τo inventoryσαq KαL
πdρτε απ6 μ6oα τo κλειδi τoυ Νintarioαg και 6σλτε τo επσvω oτηv αλυo[δα
τoυ oκ0λουoαq. Aφo0 τo κdvετε αυτ6,6γdλτε τo και δεiξτε τo στoVφρoυρ6.
Mετσ απ6 λiγo Θα απoκoιμηθε[;6ταv oαq ζητfloει τηv λ6ξη απ6 τo Manual
..|-loopa
Aμ6oωqμετσ φ0γετεκαι αφo0μι
Coi|erAgamemnon,,.
απαvτηoτεμε
..Luis',πηγαivτε oτηv παραλ[ακαι πdρτε τo Scooterπoυ κερδ[ληoετε με τov
..LeonaMansion',.
σατε σToVδιανωvιoμOκαι πηγα[vτεoτo
Εκε[ περdoτε απαρατηρητoιαπ6 τov φρoυρ6πoυ κoιμdταικαι μπε[τε μθoα.
Mιληoτε (απαραiτητα)με τoV παπαγdλo,απαvτιilvταqτoU με oειρd : 1'2'1'2.
..Luisκαι
Στηv oυv61ειαπηγαivτεδεξιd και παρακoλoυθηστετηV oκηvη με τov
τηv Leona,,καικoιτd1τετηv ακ6μα καλ0τερα(με τo icon |ook).Τ6τε...π0ρτε
απ6 τo τραπι1ζιτo αoημ6vιoπoτηρι κoι αμ6oω9μετdτo τραπεζoμdvτηλol(μηv
πειρdξετε τiπoτε σλλo πdvω απ6 τo τραπ6ζι γιατ[ θα καταληξετε σε εVUδ ρ εio ! ).
Eπιoτρι1(.ιτε
oτo αρ1ικ0δωμστιoμε τov 6dτρα1oκαι τoπoθετfloτετo τραπεζoμdvτηλooτα π6δια τηg παvoπλiαg.Πιι1oτετηV Kαι θα π6oει oτo πdτωμα1ωρ[g
vα δημιoυργηoειΘ6ρυ6o1ωρig6τoι vα αvακαλιi$ouvτηV Παρouo[αoαg εvo1λητικητΟπoιoαv τηv Leona Kαι ToVLui.Aπ6 τα κoμμστιατηg παvoπλlαgπαρτε τo κρσvogαπ6 τo κεφdλιτoυ ιππ6τη και αμ6oω9ψαξτε μεσα στo εσωτερικιil θιi:ρακατηg παvoπλ[αg.Θα 6ρεiτε 6vα 1dρτητov oπolo Θα1ρηoιμoπoιηoε-^
ιo
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|V]πε[τε
oτηv κoυζivα και πετd1τε τo μπρoιiτζιvoπoτηρι oτηv μαγεiριooαγια
Vα τηq αΠoσπdoετετηv πρooo1η.Επειτα πηγαivετε απ6 πioω τηg, π0ρτε τo
τηγσvιαπ6 τov πdγκo και ρi1τετo στηVδεξιd μεριατoU καζαVιoO.Σπριbξτετo
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Πρoq τηV μερLdτηq, φιjγετε Kαι ΠηγαιVτεαπ6 τηV αVτιΘετηΠλεUρd'Kαι πιαστε[τε απ0 τoV μηχαVισμ6πoυ ε[vαι πιαoμ6voιoι 6ατρd1oι.|\z10λιg
oαq δεi η
μαγεiριooαπ6φτει μ6oα oτo καζ0vι,ΕπωφεληΘεiτεκαι 6dλτε τηq στo κεφdλι
τo κρdvogαπ6 τηv παvoπλ[α'αμ6oω9πατηoτετo δεξi κoυμπ[απ6 τoV μηχαVιoμ6 πoυ υπdρxειoτηv μ6oητηg oΘ6vηg.M6λιg oι 6dτρα1oιελευΘερωθo0v
φΟγετε, Aφoυ δε[ξει τηv Leona και τov Luis vα πρoαπαΘoOvvα oαg πviξoυv(!),
περιμιlvτεμ61ριvα 6ρθoυvoι 6ατρd1oιKαι Vα σαq ελευΘεριi:ooυv
(μηvτρoμdξετε 6ταv δε[τετov Wi||yvα πv[γεταιγιατ[oτo τ6λo9 ΘαoωΘεi).Aμ6oω9μετα
πηγα[vτεoτo Humpfrοndκαι π0ρτε το ρσδιoαπ6 τo Scooteroαg.Aφoιi 6γεiτε
πηγαivετε στo Union 409. Mπεiτε oτov τηλεφωvικ6θdλαμo,6αλτε τo ρ0διo
oτov παγκo Kαι τo αKoUστικ6πdvω oτo ρdδιo και κoιτdxτετoυgαριΘμoιigπoυ
υπσρ1oυvγραμμεvoιoτo τζdμι τoυ Θαλdμoυ.Πατηoτετo Recording απιi τo
Aφo0 τελειιilσεLη σUVoρdδιo και τηλεφωvηoτεoτo:732-7446(Αoτρoλ6γoq).
μιλ[α,oταματηστετηVεγγραφηκαι π0ρτε τηλ6φωvooτo μπdρ (342.3403).Mε
τo'πoU Θα 6ρΘειo Rey αro τηλ6φωvoπατηoτε τo p|ayαπ6 τo καooετ6φωvo
απαo1oλΦvταgτov, Φ0γετε αμ6oω9και πηγαivτε στo bar, Mπε[τε μ6oα και
διboτετov λα1v6 πoυ 61ετε oτov barman.Δε[τε τι Θα γivει και αμ6oωqμετd
πdρτε απ6 τov πdγκo τo περιoδικ6 (αv δεv τo κdvετε αυτ6 γρηγoρα,τ6τε o
rey θα oαg πι0oει με απ6τ6λεoμαvα 1σoετεl),Φ0γετε και πηγα[vτεστo εργooτdoιo και διboτε τo περιoδικ6 στouq αΠεργo0g.Αμ6oω9 μετd περdoτε και
διi:oτετηv securitycard oτov φΟλακαγtα Vα σαq αφηοει vα περdoετε. ΑφoΟ
6oη ιbραμιμπε[τεμ6oα κ0vτε AΠAPA|ΤHΤΩΣSAVE και πηγα[vτετρι11ovταg
λdvε oι φρoυρoiο,τoοontro|panel oτo κ6vτρoτoυ δωματ[oυ.
Avoiξτε τo κoυτ[
και πατηoτετov διακ6πτηvα γυρ[oεισΤoon, Eπειταπατηoτεμε τηV εξηg οειρσ τα 1ρωματιoτdκoυμπισoτα δεξιd: Kαφ6,Poζ, Πρdoιvo,Poζ. oταv oι φ0λα.
κεq πληoιdoouvστηVγ6φυραπατηoτετov μo1λ6πρoq τα δεξιd, με απoτ6λεσμα Vα τoυgρiξετε κdτω.Aμ6oω9φ0γετεδεξισ, οτo contro|panelστcιαριστε.
ρ0 oαg, διbατεγρηγoρα τov κωδικ6:ΤRAM. Eπειτα απ6 λiγo θα 6ρεθε[τεoε
μια πλατφ6ρμα6πoUo Stan|eyΘα oαg πετdξει τo καπ6λoτoυ. Πιdoτε τo αμ6σωq Kαι ξαvαπετdξτετoUτo. Θα λιπoΘυμηoεικαι Θαπ6oει μ6oα oτηv δεξαμεvη. MOλιg η πρ6ooα αvθ6ει πηδηξτε αμ6oω9δεξιd και αvε6ε[τεoτo Tram.
ΑκoλoυΘηoτετηv εξηg πoρε[α:|oια,δεξιd, αριoτερd,loια, αριoτερd.Θα δε[τε
τηv o.κηvηπoυ o πατθραgoαg ε[vαι6τoιμo9vα πvιγε[.Mετd απ6 τoυg διαλ6γoυg,πdρτε τo Yo-Yo και αφo0 κdvετε τo cursor oτ61o,πετdξτε τov επdvω
oτηv Leona, και..... AΠOΛAYΣTE To ΦANTAΣT|KO ΤEΛoΣ ToY νγ|LLY
BEAMISI-I!
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M6λιg τελειιilσεtη εLσαγωγη,6ρioκεoτεμ6oα
oτo δωμ0τι6oαg. Kατ, αρ1ηvπηγαivετε στo
comρUteroτη δεξισ μεριd τoυ δωματ[oυ.Turn
computeron, read messages (1ρηoιμoπoιιb.
VTαqτo remote-contro|),
M6λιg δια60oετεκαι
τα τρiα μυvηματα,get lD card απ6 τηv μπρooτιvη μερισ ΤoUUΠoλoγιστη.Get ρictureαπ6
τo fax oτηv αριoτερη μερι0 τoυ υπoλoγιoτη.
Π0ρτε τo gun c|ip πoυ εivαι oτηv αριoτερη
γωviατoυ γραφε[oυ.Mετd get c|othesαπ6 τo
πστωμα,και φoρι1oτετα (61ιαv μπoρε[τεμηv
τα φoρ6oετε). Get οoat απ6 τηv κρεμdoτρα.
Mετd go to bathroom,open cabinet,Kαι get
first aid kit, get mace. Φ0γετε απ6 τo διαμ6ριoμα,και κατε6ε[τεκ0τω με τo
αoαvo6ρ.Πηγα[vετεoτo video terminal,και κdvτε 6vα c|iοk oτo δημαρ1εio.
Τa|k to Woman(αυτημε τα λoυλoΟδια),Buy roses, και πληριiloτεμε τηv |D
card (oρ[oτε,μ61ρικαι πλαoτικ6pημα υπΟρ1ειστα computergames).Πdρτε
τo λoυλo0διαKαtτηV κdρταoαg και πρo1ωρηoτεαριoτερd.T6ρα talk to China
man, δ[πλα απ6 τη γυvαiκα.Aυτ69 παραληρεiαλλd δεv πειρdζει. Συvε1[oτε
αριoτερd,KαLenterCity ha|l.ΠηγαivετεσTo Records area, Kαι μ6λι9oαg oταπε[τετηg 6τι θ6λετεvα μιληoετεoτηv Karyn,Kαι σUVεματηoειη γραμματι1αg,
1ioτε. M6λιg πστε oτo Records area,μιληoτεμε τηv δε0τερηγυvα[κα,Kαvovloτε 6vα ραvτε6oυδdκιγια τιg 7:15τo iδιo 6ρσδυ,και διboτετηg τα λoυλoιiδια,
Θα oαg δι1oειτα κλειδιd oαg. Φ0γετε απ6 τo Records area, Kαι ξαvαπηγαivτε
αιo διαμ6ριoμdoαg, Xρηoιμoπoιfloτετα κλειδιd για vα αvo[ξετετo cabinet
πdvω απ6 τo vιπτηρα.Τιilραremovefourbombs,candy bar and |inetester.Φ0και πηγα[vετεoτo Pleasuredome. Mιληoτε με τα τ6.
γετε απ6 τo διαμι1ριoμα,
ραταστηVπ6ρτα,και μπε[τεμ6oα.Δεv 1ρειdζεταιvα μιληoετεμε καv6vαvoτo
πριbτoδωμ0τιo.Kσvτε 6vα ο|iοkoτηv πιvακ[δατoυ bar πioω δεξιd' Πηγα[vτε
oτov μα0ρo τ0πo με τηv πρdoιvη μπλo0ζα. Πε[τε τou 6τι ι|.id1vετε
τov Jake και
give candy bar μ6λιqoαg ζητηoει hardware(πdλι καλd πoυ δεv ηΘελε καv6vα
80486),Τιilραθα αρ1ioειVα σαq λ6ει διdφoρα.Πε[τετoυ Chandi is dead, και
Shovypiοtureγια Vα τo απoδεiξετε.Θα oαg διboειτη διειiΘηνoητo Chen Lu.
\ Πηγα[vτετιbρα
oτo σΠιτιτoUChen Lu, M6λιq φτdoετεαφηαιε τα adventurdδιΙ Kα ψαξiματdoαg,πηγoivτεAMΕΣΩΣ oτηvτηλε6ραση,take |D card και φ0γετε
AMEΣΩΣ. o Chen Lu ε[vαι oτo πdτωμα ετoιμoθdvcιτoq,
αλλd αυτ6 δεv oαg
voιdζει.Σε λiγo θα γεμioει o τ6πo9 με αστUVoμιKo0q,
και ΔEN θ6λετε Vα σαq
6ρoυvεκε[.Aφo0 λoιπ6v φ0γετε,πηγα[vετεoτo διαμ6ριoμαηg Karyn- E1oυμε Kαι τo ραvτε6oυδdκιμαg,Θυμdoτε;Bγε[τεοτo inventory,και κdvτε 6vα fast
forwardμ61ριvα πdει η ιitρα7:00.Τιiρα η Karyn Θα oαg αφηoειvα μπε[τε,και
Θα ακoλoυθioει μια v01ταμε πoλλd...εvδιαφδρovτα.Πioω 6μω9oτηv υπ6Θε.
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ση. Τo πρωι, πηγαiVτε στo διαμ6ρισματo chen Lu. XρηoιμoπoιηστετηV |D
Vα τηV ξαvαπdρετεαπ6 τo S|oυ.
card τoU Chen Lu για Vα μπειτε (ΘυμηΘεiτε
Τιbραread messages στo l.1omeVideo Phone Kαι enterSlenderdoor oτα δεΠηγαlvε.
ξιd. Take ρatοhoff counter,και φιjγετε.Πηγαivτεστo UπVoδωματιo.
τε στo δρdKo,Kαι puch eyes (τo καθ6vαμ6vο τoυ).Θα εμφαvιoτε[6vα safe.
Avo,ιξτετo με τo oυvδιαoμ60772. Aυτ6q o oυvδιαoμ6g6γα[vειαπ6 τα τελευτα[α τ6ooερα digits τωv τριιilv αριΘμιilvπoU ειδαμε oτo Video Phone. Take
paper, take candy bar. Φ0γετε απ6 τo διαμ6ριoματoυ Chen LU, Kαt go to
Paradisec|ub.Ξαvα ta|kto Jake. ΠωτηoτετoV για
τη λ6ξη oτo δρ6μo,και αυτ69θα oαg πε[τε διdφoρα pfloιμα πραγματdκια.Φιiγετε απ6 τo Paradise
club,και πηγαιVτεΠρoqτo City hal|.M6λιgφτdoετε στoV Kιv6ζo και oτηv γυvα[καμε τα λoυλo0δια,
κdvτε δεξιd αvτ[ για αριoτερ0.Tιbρα go to a|ley
αριoτερdτηg τoυρμπ[vαg,και μπε[τεoτo παρdΘυ.
..Keepout,,'Τa|k to Chang Li, give
ρo ΠoU λ6ει
paρer (απ6 τo safe).Θα oαg διi:oει6vα book, 6vα
rock, 6Vα fortunecοokie Kαι 6vα bul|etproof vest
Tιlρα go to city ha|l.Πηγα[vετεVα δειτε τηv Karyn,
και δεiξτε τηq τηV |D card τoυ Chen Lu, Θα oαg
διloει πληρoφoρiεgγια τov Jonny Qwong Kαι τoV
Snake. Eπioηq,διboτετηg τo M.T.Z. patch για vα
τo αvαλ0oει.Φ0γετε απ6 τo City ha||,Kαι ΠηγαιVτε
oτo οπiτι τoυ Jonny Qwong. Kατε6ε[τεαπ6 τηv τρ0πα,και κ0vτε 6vα click on
e|ectricbox oτα αριoτερd.B0λτε μiα απ6 τιq 66μ6εgσαq στηv κλειδαρισ,και
αvατιvdξτετηV για vα αvo[ξει.Bdλτε τo eιectrictesterπ0Vω στηv κλειδαρια'
και μετσ 66λτετα καλιilδιαAKP|BΩΣ 6πω9 Θασαq πω: oταv και oι δ0o δε[κτεg
δεi1voυvO, κdvτε click τo κiτριvoκαλΦδιooτo δε0τερoκαλιi:διoαπ6 τo αρr
φιilτα.Av
oτερd.Aυτ6 ε[vαιπρdoιvo.Στo testerτιbραΔΕN πρ6πει vα αvdι.],ιoυv
Τιbρα6dλτε τo
αvdΨoυv,τ6τε κdτι κ6vατε λdθog, oπ6τε ξαvαπρoαπαΘηoτε.
εκε[ πoυ εvιbvεταιμε τo pipe.
μπλε καλιilδιooτo τ6λo9τoυ μαιiρoυ- ακρι6ιi-lg
Πσλι δεv πρ6πει vα αvdι],loυv
φωτdκιαστo tester.T6λo9,6σλτετo κ6κκιvoκαλΦδιooτo μικρ6μπλε καλΦδιooτo αριoτερdτoυ κυλivδρoυ.Τo πρdoιvοφωτακι πρ6πει τιilραvα αvσιpει.Av φυoικστα καλιbδιαδεv μπflκαvoωoτdτ6τε...Θα
1doετε και καλd θα κσvετε
πριV τo oημεlo αυτ6 vα oΦσετε τηV θι1oηoαg για καλ6
KαL για κακ0, (oαg τo λ6ω
γιατ[ 6καvα 2 μ6ρε9 vα τα
περdoω!I),Φ0γετε απ6 τo
Sev/er,KαLπηγα[vτεoτo διαμ6ριoμ0oαg. Πηγαlvετεoτo
Video Phone oαg, και ξαvαδια6doτε τα μUVηματασαq.
E1ετε 6vα μ0vημα απ0 τov
Deng l-1wang.M6λιg τo δια6doετε, π0ρτε τηv lD card
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oαg. Tιiρα μετακιvfloτετo μαξιλdρι σαq, Kαι
πdρτε τo 6πλo πoυ εivαι απ6 κdτω. Bγσλτε τo
παλτ6 oαg, και φoρ6oτετo αλεξioφαιρ6oαg.
Φ0γετεαπ6 τo διαμ6ριoμdσαq,Kαι κατευΘυv.
Θε[τεπρog τo City ha||.M6λιg φτdoετεoτov
κιv6ζo και τηv κυρ[αμε τα λoυλo0δια,πηγαivετε δεξιd αvτ[ για αριoτερd. M6λιg 6γεiτε
oτo ooκκdκι με τηv turbine,φ0γετε απ0 TηV
αvoιxτηπ6ρτα πoυ ε[vαικovτα στo inventory
oαq. Δε[τε μ6oα απ6 παρdθυρooτηv π0ρτα.
Bρ[oκεoτε oτo εργooτσoιo!!! Τιilρα, καvτε
6vα c|ick στα power meters, και 6dλτε μια
66μ6α στo δε0τερo απ6 τα αριστερα.
ΛAK|AMMΠOYMMM!!!M6λιqκερδioατε1ρ6..κακo0g,,.
Tιbραπηγαivτε αμ6oω9oτo διαμ6.
vo και ξεφoρτωθflκατεμερικo0g
και δε[τε τα μυvηματdσαq στo
κρε6dτι,
στo
6πλo
σαq
Aφηoτε
τo
oαq.
ριoμd
Video Phone.Yπdρ1ειιivα καιvoΟργιoαπ6 τov Jonny Qwοng. Φιiγετε απ6 τo
διαμ6ριoμdoαg,πηγαivετεoτo P|easuredome, και μιληoτεoτov Jake. Aυτ69
και δεv θ6λει vα oαg μιληoει τιi:ρα,αλλd oαg υπ6α1εε[vαιoτεvα1ωρημ6vog,
ται 6τι θα oαg τηλεφωvηoεικαι θα oαg διboει1ρ[oιμεgπληρoφoρiεg.ΠηγαιVεπηγαivτεoτo ρoλoγdκιμ6oα oτo inventoryoαg,
τε oτo διαμ6ριoμσoαg.Τιi.lρα,
..meanwhile,'
oκηvη.Πdρτετo
και πρo1ωρηoτεμια-δυoιilρεg,μεxριvα δε[τετη
6πλo oαq \zιατ[o |-lombreSnake oαg κυvηγd,Πηγαivτεoτo City ha|l,και παρτε
πε[τε
τηv καo6ταμε τηv αvdλυoηαπ6 τηv Karyn,Πηγαivτεστη γραμματ6α,και..Damit
τηg 6τι ι11ετεoημαvτικ6gπληρoφoρiεgγια τov δημαρ1o.oταv αρvεiται
Θα oαq αφηoειvα περdoετε.oταv μιληoετεμε τo δημαρ1o'
this is important,,.
διαφωvηoτεμαζi τoυ μ61ρ1vα oαg διitoειτo paSS' Π0ρτε τo και πηγα[vτεδ[πλα
τμημα.Tιilραπηγαivτεoτo oπλooτdoιoκαι πdρτε μiα καραμπiστo αστUVoμιK6
vα. Φ0γετεαπ6 εκεi και πηγα[vτεoτo διαμ6ριoμdoαg, KαΘηoτεεKει, Kαtπρo1ωρηoτετo ρoλ6ι μ61ριvα δεiτε τηv oκηvη πoυ απαγdγoυv τηv Karyn. Συvε1iστε Vα πρoχωρdτετo ρoλ6ι μ61ριvα θρθει 6vα μιivημααΠo τov Jake (Θα αvdι.pειτo κ6κκιvoφωτdκ$.ΦΟγετεαπ6 τo oπ[τι,πηγαivτε oτηv απoΘηκη(δεξιd
απ6 τηv f|owerlady),και πρo1ωρηoτετo ρoλ6ι μ61ριvα 6ρθει o Jake. Σιiloτε
τo παι1v[δι.Περdoτε τo arcade κoμμdτι(γκρρραυτd μoUτηV δ[voυv)πoυ Θα
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ξεκιvηoει.o Jake T6ρα Θασαq δωσει εVα αUτOματoKαLμια |D card, oΓιλLσTει.
τε με τo αUτ6ματo,Kαι πηγαιVτεστo reseryoir
Πυρo6oληoτε6λoυ9 6ooυ9 oαg πυρo6oλoιiv.M 6λιq τουg σKoτ6σετε,μπειτε
στo hover car. KdVτε 6vα ο|ick
oτηv oΘ6vη τoU αμαξιoι, Kαι
διαλ6ξτετo Deng Hwangs.M6λιg φτdoετε oτηv oρoφη τoυ
κτιρ[oυ,κατε6ε[τεκστω με τo
αoαvo6ρ-Στηv κoπελα στη ρε.
oε{ι6v πεLτε 6τι ε[oτε reρair
man. M6λιg σαq πεL 6τι θα τo
επι6ε6αιιiloει,πε[τε τηg 6τι δεv
ΘαΘι1λατε.
|Vετ0 πηγα[vετε αριoτερα oτo
Securityroom. Kdvτε 6vα c|ick
oτo contro|pane| για Vα δε[τε
καλιiτερα. Ξεκλειδιboτε τα
area,janitorarea,
εξηg:i-1o|ding
roof.Kλειδιboτετo break room.
Kλε[oτετov 100KV switch (διακoπτη).Kλε[oτετo alarm System.Θα oαg ζητηoει μια |D card, η ι1vαoυvδιασμ6.
Xρηoιμoπoιηαrε τo
oυvδιαoμ6 στo
fortune cookie
(RYPYWPYRPWRYPBνγ)'Πηγα[vτεπ[oω oτη ρεoει],ιι6v,
και πρo1ωρξoτεστη
π6ρτα oτη dMη μερι0 τoυ γραφεioυ.M6oα oτo ha|lπoυ θα μΠειτε,πηγα[vετε
oτηv πριilτη π6ρτα απ6 τα αριoτερd. Xρηoιμoπoιιi:vταqτo Kατσα6iδι,6γ0λτε
το καπdκιαπ6 τov πivακα με τouqδιακ6πτε9.Τιbρατρα6ηξτετα καλιbδια.Φ0γετε απ6 τo δωμdτιo.Mπε[τεoτηv δε0τερηπ6ρτα απ6 τα αριστερα.Eδιbμεoα
ε[vαιη Karyn.Πdρτε τα καλιbδιαπoυ μ6λι9πηρατεαπ6 τo πρ6τo δωματto,Kαt
6dλτε τα π0vω oτo oτηΘogτηq. Kdvτε 6vα zoon in, και τρα6ηξτεεVα απ0 τα
καλιbδιατoυ κoλλσρoυ.F1Karyn Θα oωΘε[,και εoεlg Θαπρ61ωρηoεΤεστo τελευτα[o δωμdτιo 6πoυ 61ει τα λιoιrι0ρια oτηv π6ρτα. Σιboτε τo παι1viδι. Εδιil
61ει dλλη μ[α Arcade oκηvη, (γκρρρξαvd). M6λιq τηv περdαετε, τo παι1v[δι
!!! ΠαρακαλoυΘηστε
τελειι,i.lvει
τα c|osing Sequences και Θαυμ6oτε...

dΦth/,Φq$9,.&ΦdΦξξ;

HEART
C D F G HI N A
Mετd απ6 τηv o1ετικd πoλ0 καλη ειοαγωγη
και αφo0 θ1ετε πρoετoιμαoτεl για μερικ69
ιilρεgακ6μαAdventuring...
κ0vτε exit town.Θα δεiτε κσπoια oτιγμη θvα
xαρτi vα π6φτει, Kdvτε τoυ ι1vαc|ick με τo
αριoτερ6 KoUμπιτoU mouse, και μετ0 get
paper,exιt to bar, exit to bartender,ta|kto
Διboτετιg 3,1,2.TιbραtalkGoon.
bartender.
Διboτε 3,3. Τιbραtalk to Chi. Διiloτε 1,2,1.
Tιbραμεταφ6ρτετo 1αρτioτo δεξi παρdΘυρo.
Φτι6ξτε τη σαΙTα,και exit. Tιbρα κdvτε δυo
c|ickoτo Πρ6σωπoτoυ Chi. Πριbταμε τo δεξi
KoUμπιKαLμετd με τo αριoτερ6.Θα oαg ακoλoυΘηoει.Τιilρα exit to Street,exit to Shop,
ta|kWu. Aλλdξτε oε Chi, και talk to Wu δ0o φoρ6q,αλλdξτε oε Lucky,Τalk to
Wu, exitto Street,exitto οooιie,exitto dock. Aλλ0ξτε oε Chi, KαLUSepruneon
bird. AMdξτε oε Lucky, κσιrιε οlick με τo αρtστερ6πληκτρoπdvω oτηv κoυτooυλιd.Τιbραget bird poop, exitto rickshaw,exitto tovvn,exitto shop, talk to
Wu, put bird poop ιnto bo\νl,TιilρακΟvτε6vα click με τo αρισTερ6oτα herbs,
και σλλo 6vα oτo passport.Διboτε 1, ξαvα60λτετo passportoτov πσγκo,απαvιηoτε με τηv 1, κdvτε6vα c|iοkμε τo αρtστερ6oτo 1dρτη,give Wu,s herbsto
Chi, get map. Tιi:ραμ6oωτoυ inverntory,look map. Εivαι μια διαδρoμη.Exitto
Street,exit to cooιie,exit to airport,exit to airp|ane.Στov υπε0ΘηvoεKει πειτε
τη 2. oταv μπεiτε μ6oα, διiloτε τα rope Kαt hook oτov Chi. Τιi:ρα exit to
coοkpit.Kdvτε 6vα c|ickoτo 16ρτη.Τιbραμ61ριvα σαq πει o Chi 6τι ε[vαιεvταξει κσvτε land here oε διΟφoραμ6ρη.Mετd exitto Yankee Eag|e.Aλλdξτε oε
Chi και περιμ6vετεεκεi μ61ριvα ι1ρθειo 1ωρικ69.Τa|kto peasant.Aπαvτξoτε
.1
exit
με τιq .1.1.Get farmer,sc|othes,wearfarmer,sc|othes,use ropeon co\λ/,
to Chengdu fortress. Τιilρα
πρ6πει Vα περιμεVετε μεχρι
Vα μΠει o 1ωρικ69,και vα π0ει o φρoυρ69αιo φυλdκιo.
Aφo0 γivoυv αUτα, exit to
gate,
remove farmer's
clothes, inventory, attach
ropetο hook,wear ninjavei|,
exit inventory,exit to Palace.
oταv φΟγoυvoι φρoυρolexit
to throneroom, exit to foYer,
exit to οourtyard, exit to
fortress wa||. Tιbρα καvτε

]
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throw hook over wa||πdvω oριoτερd.Tιbρα
eΧitto courtyard,exitto gatehouse.Aλλdξτε
oε Lucky.Get keys,exitto οourtyard,
exitto
pa|ace.oταv μπε[τεoτo παλdτι' περιμι1vετε
6ω9 6τoυ Vα μηV υπdρ1oυvφρoυρoiKαι exit
to dining haΙl. Τιbρα get bottie, exit to
kitchen,emptybott|ein dog,sdish.M6λιqτo
oκυλ[ πθoει αvαloΘητo,6γdλτε τo μεγdλo
Inventory,get gun, exit inventorv,exit to
dininghal|.Τιbραpush |amp,exitto kitchen.
exit to cook,s bedroom. Get knΙfe,oοen
door,exitto greatha|Ι,bo|ddoοr.Kdvτει1vα
click με τo δεξi κoυμπ[τoυ mouse oτo δεξ[
στoaριστερo.To θvα φiδι oκoτιilvεται,εvΦ τo OλλoδαγκΦvειτηv
yετ0
9iο,1κ1
Kate. ΦUγετεγρηγoρα,6γε[τε oτo μπαλκ6vι.ΠιOoτε τo αριστερ6 κoυμπi
με
τoU mouse τo κoρδ6vι ατη κoυζ[vα,και 6dλτε πdvω oτo
μπαλκOvι.Exit to
tank,s garage, exit to tank, πOρτε τo κλειδi
και 6dλτε τo στo keyho|e.Τιilρα turn key,
press button.Αφo0 περ6oετε τo (ελεειv6)
arcadeoημεlo,exitto cockpit.Mε τo αoιστερ6 κoυμπiκ0vτε ο|ickτηv καρδιdκαι αμ6oωq
click oτo 10ρτη,Αφo0πρooγειωΘε[q,
και μ1ληoειgαπdvτηoε2,2,1.Aλλdξτε oε Chi, και
6γε[τε απ6 τo αερoπλ6vo.Get b|anket,get
tentroof,use blanketu/ithKate, use tentroof
Vyith Kate. Tιilρα γρηγoρα dvoιξε τo
inventory,και διboεoτηv Kate τα herbs (αυτd
πoυ πηρατε απ6 το κατdoτημα).Aφo0 τηg
6dλειqτo φdρμακo,0λλαξε ααv Jake και πfiγαιVε στηVκαλΟ6ατηg Ama, μιληo6τηg, και
απdvτηoεμε 2,2,3.Bγεg και πηγαιvε στo post office,εκεi θα oτεiλειq εvδ τηλεγρ0φημαoτov Lomax, Eπειτα πηγαιvε
ατo εoτιατ6ριo,και μ[λαoτov μαγαζdτoρα. Aπdvτηoε 2,3 o oπoloq Θα oε oτε[λει
oτov Sardar.Miληoε τoυ δivovταqτηv 2.
ΦΟγεαπ66εκεi και πηγαιvε oτoυg Lama,
Mπ6g μ6oα και μiληoε oτov vεαρ6 καλ6γερo Kαι μετα απ6 λiγo Θα σoUεπιTρ6ψει
Vα μΠειq μεoα |-1πριbτη oυζητηoη πoυ Θα
ι11ειgμε τov Wise Man δεv θα φ6ρει καv6vα απoτ6λεoμα.
Bγε[τε και πηγα[vετεoτov τoπικo δικτ0τωρα (!!!).Mετ0 απ6 6vα do1ημoo16λιo
Θα oαg ρiξoυvoτηv φυλακξ (εμμτι ΘελαΤε τouqπαλικαριoμo0q).
Αλλdξτε oε Chi,
τρ6ξτε oτηv Ama η oπo[α θα oιiloει τov
Jake. Aλλdξτε ξαvσ oε Jake. Τa|kto Kate

και πηγα[vετεσΤo Scrap Yard. Εκε[ Θα oυvαvτηoετε 6vα αγ6ρι τo oπo[oμετ0 απ6 μiα oιjvτoμη κoυ6ι1vτα,
Θα oαg πρooφ6ρει6vα tube
γεμdτo πετρ6λαιo.Αλλdξτε ξαvd oε Chi. Tωρα αvolξτε τo Inventory και φτ[αξτε το
p|aycarμε τα...:Cigar box, eatingstiοksκαι
fourcoins, (μ6vo1dρηo,αυτ6το αγ6ρι Θαoαq
διboει τo πετρ6λαιo),Φ0γετε και πηγα[vετε
πioω oτoug Lama, oι oπo[oιΘα oαg αvαγγε[λoυv κdπoια v6α. Φ0γετε και πηγα[vτε oτo
ρεoτoρσv.EκεLΤalk to Sardarκαι 1,3,Τιbρα
giveweaponto hinKαι.....
η επαvdoταoηξεκ[vηoε!!| |\4ετdαπo εκεi φ6υγετε και πστε
στηV . . .

lsπΓAΠlBψL

Στov διdδρoμoμηv πdρετε πετρ6λαιoαπ6 αυτ6vπoυ θι1λειVα σαq πoυληoει.
Στov δρ6μo για τηV π6λη 6ταv ε[oτε μαζ[ με τηv Kate θα δε[τε ι1vααγ6ρι vα
πoυλαει πoρτoκ6λια.Eκε[ θα oυvαvτηoετε6vα μικρ6 δρ6μo πoυ oδηγε[ oτo
officers CΙub.Mπεiτε μ6oα και τηλεφωvηoτεoτov Lomax και...θα oαg oυλλ0.
6oυv γιo μια ακ6μα φoρd.Aλλdξτε σε Kate και πoυληoτε τo Brooοh για vα
μπορ6oετεvα παiξετε τζ6γo (xμμαυτ6 κdτι dλλo μoυ θυμiζει αλλd anyway)
και vα κερδ[oετελεφτd.Πηγαivτεπ[oω oτo παιδ[ με τα πoρτoκσλιακαι ριξτε
κστω τo καρ6τoι τoυ. Zητηoτε oυγvιilμηκαι πdρτε τo λoυλo0διπoυ θα oαg
πρooφ6ρει(κατακτηoειg),
Aγoρdoτε μια καμηλαγια 200 voμ[oματα.Φ0γετε
και πηγαlvετεπ[oωoτo μαγαζi.Eκε[αγoρdoτεεvα πρι6vι (!!!)και πηγα[vτεμε
τηv καμηλα oτo παλdτι. Eδιb κdvτε Yια Kαλ0 και για κακ6 6vα SAVE και oιiloτε
τov Jake' |\4αζiπλ6ovπηγα[vετεoτηvTown Gate. Eκεl oαv Kate διboτετηv καμηλα oτo αγ6ρι και αλλdξτε oε Jake. Ta|kto boy 3,2.
Φτσvωvταgoτo αερoδρ6μιo,Θα δε[τε τo αερoπλ6voσαq Vα κα[γεται.Aπτ6ητoι φυoικd πηγα[vτε oτov oταΘμ6 και αγoρdoτε ειoητηριo για τo orient
Exrpess, lι46oαoτo τρ6vo oαv Jake διboτε τιg 1,1,3,3εvιi-loαv Kate δΦoτε
2,1,3για vα παρακoλoυθηoετε
τo 6μoρφoτ6λo9'
AYTΑ (1ε xε).
Ωg τov επ6μεvoμηvα...
See Ya
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