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! ερμα τo δiφραγκα, τo καλoκoiρl αιτ61εl

τ116 πoλo ατ16 6λoυξ μσs (ευτuxιirs, δεv εiμαl

ξ6ρετε lδlαiτερα φiλoξ τoυ καλoκαlρloΦl. o

καlρ69 τταrρv6εr λorτr6v καl εγιir εiμα: ακ6μo

εδιir (!!! τrερiεργol, Ytσ vα σαs δivιυ κ6Θε φo-

ρ6 6λo r<ol κ6τr δlcrφoρετlκ6. oτrιοq ξ6ρετε

φυolκ6 δεv αΘετιir ιroτ6 τov λ6γo μoU καl Yrα

μlα ακ6μη φoρa τo User εivαl τ16λl εδιir μαζΙ

oαq rτριbτo κα! μovoδlκ6 YtGl Yα oαg διiroεl 6λ.

λo 6vα 6vΘετo ΘlΘλio με λooεlq αγαπημ6vcυv

σαs παΙxvlδlιirv. Aυτη τηv φoρ6 δ16λεξcι τηv

oυλλoγη τηq Dynamix, γrατi μoυ φ6vηκε αρ-

κeτ6 εvδlαφ6ρouσcr. Ξαq τηv rτoρoδiδιυ λol.

rτ6v, με τηv υιτ6oxεση 6τ: oτα ετr6μεvo τεσ1η

Θα υτr&ρξεl κσt μiα oυλλoYη τηξ Lukas Art,

6rrιοq καl μiα τηg Infocom καl τηg Lοvel 9.

Ωg τ6τε λorrτ6 καλ6 Adventuring καl 6ιτors

λ6ιυ καl εγιir τα rroλλ6 λ6γlα 6lvol φτιira:α

γr,αuτ6 αq ττερ6oouμε κoτ,ευΘεi.rv στo ΘιEμo.

π PCD E l^Δ.CDlτ cD l }l Ξ H ...
]|PoΞoxl{ πPoΞoxH. Adventurer εiδε 6vα

rτλ6crμo vα κυκλoφoρεi στoυs δρ6μoυ9 τoυ

Πεlραli. Evα τ6ραξ πoυ τριilεl αvΘριirιτoυg

(!!!}. Nαl αυτ6 εivαl αληΘεlα,

Tα 1αρακτηρloτlκ6 τoυ τ6ρατoq εivαl oαq

εvιbs καvovtκo6 αvΘριbtτoυ, oλλ6 6ταv oε

τrληcrl6oεr κ6vεr Breath με αrroτ6λεoμα vcr

or<oτιbvεr κ6oμo. ΠoλΦ λ6vε 6τl ovoμ6ζετε

Λ6κη9 f Λακμ6ρ η Λcrκ16 f Λ6Yκoλαg. Πρoo5.

1τε λolrτ6v vrcl vo εiμαoτε 6λol καλ6.

ιi,TLLY BEAIι,IIST{
rjmffi ΠltrPA
=εκιvdτε oτηv τdξη oαq. oταv ο 6στρα16q oαg φωvdξει
Kαt τoV ακoιjoει η |\4s, G|ass απαvτηoτε πωg δεv ηταv τi-
πoτα. oτqv oαg ζητηoει vα γρ6ψετε 6κθεoη για τo πo0
Θα περdoετε τo καλoκαiρι oαg, oηκιiloτε τo Θραvlo και
πdρτε απ6 μ6oα τo White Crayon, τo Red Crayon και τo
BΙock. Avoiξτε τo |nventory σαq Kαι καvτε use τo \Λ/hite
οrayon επdvω oτo B|ock (φτι0ξατε τo QεΟτικo pass),
Περιμ6vετε μ61ρι vα απoκoιμηθεi η Ms. G|ass και αμ6-
oωg μετd φ0γετε γρηγoρα γρηγoρα απo τηV τσξη. oταv
oαg oταματξoει o ΠρoΠovητηg oαg δε[ξτε τoυ τo ι!ε0τι-
Ko paSS πoυ 61ετε φτιdξει. Αφo0 κdvετε τα push ups
πoυ θα oαq ζητηoει, πηγα[vετε oτηv τoυαλθτα vα πλ0vε-
τε τα 16ρια oαg. Εκε[ Θα oυvαvτηoετε τov Spider πoυ Θα
oαg ζητηoει vα τoυ διboετε κdτι. AρvηΘε[τε και μηV τoU
διboετε τ[πoτα. ΑφoΟ oαg 1τυπηoει πηγα[vετε στηV Vo-
ooκ6μα Vα σαq περιπoιηΘεl τα τρα!ματα. :αvα6γε[τε
και δε[ξτε ξαvd τo paSS σΤoV πρoπovητη oαg. MOλιg τε-
λε[ωoε η o1oλικη 1ρovιd για oαg! Mετd απ6 τηv κατα-
πληκτικη KtVηματoγραφικη oκηvfl πoυ ακoλoυΘε[, φτ0_
vετε oπiτι oαg. Mηv πdρετε τηv 6αθμoλογ[α oαg απ6
τηv π6ρτα γιατ[ Θα δημιoυργηoετε πρo6ληματα στηV
δι6ρκεια τoυ παι1vιδιο0' Mιληαrε με τo φαvταoμα τoU
παππoι] Kαt σΤηV oυv61εια μπε[τε μ6oα oτo oπ[τι. Πη-
γα[vετε τov oκ0λo 66λτα και αφoυ επιoτρ6ψετε σπιτι
ακo0oτε τα μηv0ματα oτov αυτ6ματo τηλεφωvητη, Πη-
γα[vετε oτηv κoυζ[vα 0πoυ Θα oυvαvτηoετε τηv μητθρα
σαq KαL τηv μικρη oαg αδελφη. oταv η αδελφη σαq σαq
ζητηoει vα τηv κσvετε κoOvια απαvτξoτε καταφατικ0 και
πηγα[vτε τηv. Mηv τηv oπριilξετε πολ0 δυvατσ (6oτω κι
αv τo 61ει ζητηoει). :αvαεπιoτρ6Qτε σΤηV κoυζlvα και
6oηΘηoτε τηv μητ6ρα σαq Vα καΘαρ[oει κα-
ρ6τα. Aφo0 K0ψετε τo δd1τυλo oαg, αvε6ε[τε
επdvω oτηv τoυαλ6τα και περιπoιηΘε[τε τo
16ρι oαg 6Οζovταg τoU τo αVτtσηπτικ6 και με-
τd τηv γdζα. Στηv oυv61εια πηγα[vετε oτo
δωμdτιo τηg μεγ6λη9 oαg αδελφηg και πdρτε
τo ημερoλ6γι6 τηg επ0vω απ0 τo κoμoδlvo
(μηv ακoιioετε τηv oυμ6oυλη τoυ παππoΟ
oαq γιατ[ τo ημερoλ6γιo ε[vαι oημαvτικO),
αμ6oω9 μετ6 ξερρυθμ[oτε τηv ζυγαριd τηg
αδελφηg oαg αvεBdζovταg τα κιλd κατd 30!
Στη oυvι11εια αvolξτε τo inventory σαq Kαι
πρo1ωρηoτε τov 1ρ6vo μ61ρι vα π0ει 6:00.
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Τ6τε κατε6ε[τε στηV τραπεζαρiα και φατε
μαζi με τoυg δικo0g oαg. Aφoιi τελειιi-loει η
oκηvη τoυ γειjματog (και αφo0 61ετε 1doει
πια τo κλειδ[ τoυ Nintari oαg, o oκι1λog oαg
Θα oαg ζητηoει vα τoυ διboετε λ[γo απ6 τo
φαi oαg: δε1θεiτε και διiloτε τoυ λiγo (παρd
τηv παρατηρηoη τηg μητ6ραq σαq).
Στηv oυv61εια oηκωΘε[τε απ6 τηv τραπεζα-
ρ[α και πηγα[vετε στo oαλ6vι, Eκεi θα oυvα.
vτfloετε τov πατ6ρα oαg, o oπoloq Θα oαq
ζητηoει vα πdτε vα κouρ6Qετε τo γκqζ6v
(6vαvτι αμoι6η9 φυoικd!). Δε1Θεiτε και αφo0
κoυρ6ι!ετε τo γκαζ6v επιoτρ6l.|τε μ6oα αιo

απiτι oαg. Περιμ6vετε μ6χρι η μητ6ρα σαq Vα oαg φωvdξει vα πdτε vα διiloετε
oτηv μεγdλη oαg αδελφη τo μπoυκdλι με τo σαμπoudv πoυ 1ρεισζεται. Avε6ε[-
τε επdvω και μπε[τε oτηv τoυαλ6τα. Mιληoτε με τηv αδελφη σαq KαL αφoU αρ.
vηΘε[ vα oαq επιoτρ6ι|.lει τo κλειδ[ τou Nintari 6γdλτε απ6 τo inventory σαq τoV
l.1orny (τov 6ατρα16 oαg) και oτε[λτε τov επdvω τηq!! M6λιq δε1τεi και oαg διit-
oει πioω τo κλειδi διbαrε τηg τo oαμπoυdv πoυ oαg ζητηoε και φ0γετε απ6 τηv
τoυαλ6τα πηγαivovταg ατo δωμdτιo τηg μικρηg oαξ αδελφηq. BoηΘηoτε τηv

γρηγoρα vα oηκωθεi απ6 τo κρε66dτι πριv π6oει 1dμω (αυτ6 61ει oαv απ6τ6-
λεoμα vα κατε6doει λiγo τo Τroub|e meter σαq). Eπιoτρ6ι,|.lτε αro δωμdτιo oαg
και εξαoκηΘεiτε λ[γo oτo Nintari. Π6ρτε τo κoυτ[ με τιg μ0γεg π0vω απ6 τo
τραπ6ζι σαq Kcιι αvoiξτε τo |nventory oαq ξαvd και πρo1ωρηoτε τηv ιilρα μ61ρι
vα πdει 8:O0, oπ6τε πηγαivετε αμ6oω9 oτo κρε66dτι oαg για Oπvo.

AtrΝffiEΡcn ΠltrPA
Aφo0 ξυπvηoετε κατε6ε[τε oτηv τραπεζαρiα με τoυq δικoιlrq oαg. oταv η μικρη
σαξ]αδελφη oαq ζητηoει μπιoκ6τα oηκωΘε[τε και διiloτε τηg μερικσ, στηV σU-
v61εια o οκ0λog oαg Θα ζητηoει κι αυτ69 με τηv oειρd τoυ πρωιv6. Bdλτε και
oτov oκ0λo vα φdει και μετd δε1τε[τε τηv πρooφoρσ τoυ πατθρα oαg vα καθα-

ρ[oετε τo αμσξι τoυ για 5$. Aμ6oω9 μετd 6γεiτε απ6 τo oπ[τι και πηγαivετε
oτo απιτdκι πoυ 61ετε δημιoυργηoει επσvω o'6vα δ6vτρo εoεig και oι φ[λoι
oαg (6ρioκεται αpιoτερd απ6 τo απ[τι oαg). Εκεi Θα oυvαvιηoετε τηv Dana και
τov Perry. Mληoτε oτηv Dana και Θα oαq διboει τo ..Biffo-Man Magazine,,.
Aμ6oωq μετσ μιληoτε αrov Perry, θα oαg δεiξει 6vα ειoιτηριo για αγιilvα
BasebaI] τo oπo[o τo Θ6λετε πoλ0 (μπoρεiτε Vα τo απoκτηoετε δlvovταg τo

ημερoλ6γιo τηq αδελφηg oαg, αλλ0 δεv ε[vαι oπαραiτητo). Mετd απ6 μiα oυζη-
τηση πoU Θα 61ετε με τouq φiλoυg oαg' φ0γετε 6λoι μαζi και πηγα[νετε για πl-
τoα. Eκεi θα oυvαvτηoετε 6vαv φωτoγρdφo o oπolog Θα oαg τρα6ηξει φωτo-
γραφiα για 1$, δε1τεiτε και πdρτε τηV φωΤoγραφiα. K6πoια, oτιγμη θα oαg
πληoιOoει o Spider, απειλιbvταg σαq για μια ακ6μα φoρd. Aργ6τερα Kι εVω η
π[τoα θα oαq 61ει δημιoυργηoει oτoμα1ικ69 διαταρα169 πηγαιvετε στηV τoUα-
λ6τα. Eκεi 6γdλτε αμ6oω9 τηv επιγραφη πoυ λ6ει ..No Smoking', oτα δεξιd και
πετdξτε τηV στo καλdΘι τωv α1ρηoτωv. Bγαivovταg απ6 τηv τoυαλ6τα θα oυ-
vαvτηoετε τov Spider για μια ακ6μα φoρσ .ευτυ1ιilq τηv τελευτα[α| oταv oαg
απειληoει, αvo[1τε τo |nventοry σαq Kcιι διi.loτε τoυ τo περιoδικ6 πoυ οαg 6δω-

oε η Dana, Θα oαg αφηoει vα φιiγετε.
ΠαρακoλoυΘηστε τηv oκηvη τηg εκτ6ξευoη9(l) τoυ Spider και πηγα[vτε με
τoυg φlλoυg σαq στηV πλατε[α και 6dλτε τov 6dτρα16 σαq vα πρoπovηΘεi λlγo
για τouq αγιilvεg πηδηματog πoυ Θα λd6ει μθρoq. Aγoρdoτε αμ6oω9 6vα μπoυ-
κdλι ..Slum Dunk Cola,, απ6 τov πλαv6διo πωλητη πoU τιq πoυλσει. Διi:oτε λ[γo
oτov 6dτρα16 σαq Kαι παρατηρηoτε τιq αvτιδρdoειg τoυ, θα δε[τε 6τι τιilρα Θα
πηδdει πdρα πoλ0 (.ιηλd! (μηv επι1ειρηoετε vα τoυ διbαετε κdτι τ6τoιo oτoυg
αγιllvεg 6μω9 γιατi Θα oαg καταλd6oυv). Στηv oυv61εια διboτε τoυ vα φσει με-
ρικ69 μ0γεg απ,αυτ6q πoυ 61ετε μαζi oη, Θα δεiτε 6τι Θα π6oει για ιiπvo αμ6-
oωg, (μ6λι9 αvακαλ0ι.|ατε τρ6πo vα κερδioετε oτoυg αγιilvεg πηδηματog 6α-
τρ01ωv). Φ0γετε και πηγαivτε oτηv ..old Town,, και oτov πdγκo με τηv κoπ6λα
πoυ τoπoθετεl φωτoγραφ[εg επdvω oε μπλoιiζεg. Διboτε τηg τηv φωτoγραφ[α
πoU σαq 66γαλε o φωτoγραφog και ζητηoτε Tηq Vα σαq τηV κ6vει μπλoιiζα.
Διiloτε τηg τα λεφτd πoυ Θα oαg ζητηoει και πdρτε τo Τ-Shirt, πηγα[vτε δ[πλα
oτo μη1dvημα με τα ειoιτηρια και ι|0ξτε τo S|ot επιoτρoφηq 1ρημdτωv, πdρτε
τo ticket πoυ θα 6ρε[τε και μετd επιoτρ6ι].ιτε oτo oπiτι oαq. Eκεi Θα oυvαvτη-
σετε τηV Baby Siter πoυ πρoo6λα6αv oι γovεlg σαq για vα πρoo61ει εodg και
τηv μικρη oαg αδελφη. Aφoιi φιiγoυv
oι γovεlg σαq για τo Bαrbecue, κd-
πoια oτιγμη η baby siter θα σαq φω-
vdξει oτηv τραπεζαρ[α vα φdτε μαζ[
με τηv αδελφη oαg, Mετd απ6 μια
6vτovη oυζητηoη πoυ Θα 6xετε μαζi
τηg Θα μεταμoρφωθεi oε vυ1τερiδα!
Σ,αυτ6 τo oημεio πρ6πει vα κιvηΘε[τε
πoλιj γρηγoρα: Aφo0 λoιπ6v πε[τε
oτηv αδελφη σαq Vα κρυφτε[, τρ6ξτε
γρηγoρα επdvω oτo μπdvιo και αvo[-
1τε τo vτoυλdπι, πdρτε απ6 μ6oα τo
spray μαMιιilv και περιμ6Vετε Vα
μπε[ μ6oα η vυ1τερiδα. M6λιg τηv
δεiτε πdρτε τo Spray και ρ[1τε τηg, (αυτ6 Θα 61ει oαv απ6τ6λεoμα Vα τηV Kα-
Θυoτερηo,ετε λiγo). Στηv oυv61εια φ0γετε γρηγoρα ττρoq τo δωμdτιo τιg μι-
κρηq oαg αδλεφηg' πdρτε επdvω απ6 τηv κoρ6κλα τo πλααrικ6 τηg πovτlκι και
αμ6oω9 μετ0 κατε6ε[τε oτo oαλ6vι. Πdρτε απ6 εκε[ τηv ηλεκτρικη oκo0πα και
κρυφτε[τε π[oω απ6 τov καvαπ6. M6λιq η vυ1τερiδα κατε6ε[ κ0τω τoπoΘετη-
oτε τo πoιrr[κι oτηv μ6oη τoυ δωματ[oυ και περιμ6vετε τηv vυ1τερ[δα vα τo
πληoι0oει. M6λιg γivει αυτ6 6dλτε oε λειτoυργiα τηv oκo0πα Kαι... ρoUφηχτε
τηv vυ1τερiδα| !
Aργ6τερα Θα επιoτρ6ι!oυv oι γovεlg σαq, oι oπoloι δεv Θα πιoτ6ι.|,loυv τηV φα-
vταoτικη ιαιoρiα πoυ θα τoυg πε[τε και μετ6 απ6 λiγo θα oαg oτεlλoυv για
OπVo.

ττηfuτ{ ΠΠEΡA
H τρiτη μ6ρα εivαι [oωq και η πιo oυoιιbδηq μιαq Kαι Θα γivouv τα περιoo6τερα
πρdγματα. Ξυπvdτε λoιπ6v τo πρω[ και αφo0 κατε6ε[τε oτηv τραπεζαρ[α 6πoυ
Θα oυvαvτηoετε τouq γovε[g oαg, φ0γετε και πηγα[vrε oτηv ..o|d Τown,,. Eκε[
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πλησι0στε στo σUvτρι6αvι Kαι KoιτOχτε ΠρoσεKΤLKd μ6oα, θα 6ρεiτε 2 voμ[oμα-
τα, (μηv παρετε και τα δ0o αλλd μ6vo τo 6vα γιατi τηv δ6υτερη φoρ0 o αoτυ-
φ0λακαg Θα oαg αvακαλOι,|.lει και τ6τε...). Στη oυv61εια πληoιdoτε Ιτρoq τηV
απo60Θρα και διboτε τo v6μιoμα oτov καπετσvιο. Αφo0 oαg αφηoει vα μπε[τε
αιo Ferry Boat Θα oυvαvτηoετε τηv oικoγ6vεια τωv |απιilvωv oι oπoioι Θα oαg
ζητηooυv vα τouq 6γdλετε μιa φωτoγραφ[α: δε1Θε[τε και αφo0 oαg ευ1αριoτη-
ooυv περιμθvετε vα φτdoετε στoV προoριoμ6 oαg, M6λιg Kατε6ειτε απ6 τo
Ferry, πηγα[vεΤε στo Τoots\Λ/eat Plant και ζητηoτε απ6 τov 6vτρα oτo περ[πτε-
ρo μια Εntry B|ank για τoυg αγιilvεg. Aφo0 oαg διboει τηv α[τηoη, επιoτρ6t.|,lτε
oτηv απo6dΘρα για Vα πdρετε τo Ferry Boat τoU γuριoμo0, M6λιg αvακαλOQα-
τε 6τι τo Ferry ι11ει φ0γει και oαq ιi1ει αφηοει εκεiI Γρηγoρα-γρηγoρα πηγαi-
Vτε στo Go|den Bow| Τavern, Mε τo πoυ Θα πληoιdoετε oτηv ε[ooδo, Θα oαg
oταματηoει κdπoιog και Θα oαg πει 6τι εivαι επικ[vδυvo μ6ρo9 για oαg. Eπιμε[-
vετε μ61ρι vα 6ρθει η oυμμoρ[α. (Σε αυτ6 ακρι6ι19 τo oημεlo πρ6πει Vα αVτι-
δρdoετε πoλ0 πoλ0 γρηγoρα) Περιμ6vετε λiγo μ61ρι o dvτραg oτηv π6ρτα vα
oαg πετdξει τo ..Monkey Wrench,,. Πoλιj γρηγoρα πdρτε απ6 τo |nventory oαg
τηv 66μ6α καπvo0 πoU σαq ε[1αv διiloει oι |dπωvεg oτo πλolo και πετd1τε τηv

επ0vω oτηv oυμμoρiα. Aμ6oω9 πdρτε τo
..Monkey Wrench,, ΠoU σαq 6δωoε o dvτραg
Kαι χρησιμoΠoιηoτε τo επdvω oτηv αvτλ[α
vερoO πoυ ε[vαι ακρι6ιilg δiπλα oαg. (Av τα
κdvατε 6λα γρηγoρα θα 61ετε περdoει αυτ6
τo oημεlo αλλιιi.lg,..). Στηv oυv61εια τρ6ξτε
γρηγoρα Ττρoq τo Tootsweat Plant, 6πoυ θα
oυvαvτηoετε τoυg l0πωvεq για μια ακ6μα
φoρd. Eξηγηoτε τouq 6τι oαg κυvηγdvε και
τ6τε θα μεταμoρφωθo0v 6λoι oε Ninja(!) και
Θα oαg oιiloουv απ6 αυτη τηv διioκoλη κατ0-
oταoη. Στηv oυv61εια και αφo0 δειπvηoετε
μαζi τoυg, Θα oαg επιoτρ6(,loυv με τηv λιμoυ-
ζ[vα τoυg oπ[τι oαg. Eπιoτρ6ι.pτε oτo δωμσ-

τι6 oαg και ξεκoυραoτε[τε. |-] επ6μεvη εivαι η πιo δυoκoλη (και τελευταiα) μι1-
ρα τηg περιπ6τεια9.

τEπΜ,πτil ΠlEΡA
Aφoιj ξυπvηoετε, κατε6ε[τε στηV τραΠεζαρiα και παρακoλoυθηoτε τηv oυζη-
τηση πoU Θα 61oυv oι γovεlg σαq με τηv μεγ0λη oαg αδελφη για τo v6o τηg
..Look!,'. Στηv oυv61εια και εvιi.l θα επικρατε[ 1σog oτηv oυζητηoη αvdμεoα
oτoυg γovε[g σαq Kαι oτηv μεγdλη oαg αδελφη φιiγετε και πηγα[vτε oτo απ[τι
δ6vτρo' 6πoυ θα oυvαvτηoετε τηv Dana. Διiloτε τηg τo Τ.Shirt με τηV φωτo-
γραφiα πoυ τρα6ηξατε στηV Πιτσαρiα και η Dana θα σαq Πει 6τι θα oαg ακo-
λouΘηoει oτov διαγωvιoμ6 πηδηματοg 6ατρd1ωv μαζi με τηv 6ατραfvα τηg
τηv .,Gigi,,, (αυτ6 Θα 61ει oαv απ6τ6λεoμα vα μεγαλιbvoυv oι πιΘαv6τητεq τηq
vlκηg τoυ 6dτρα1oυ oαg!).
Πηγαivτε αrηv o|d Town και πdρτε τo Ferry Boat (oημερα εivαι ελε0θερη η με-
ταφoρσ και 6τoι δεv ιi1ετε πρ66λημα γLα Τo πoU Θα 6ρε[τε ειoιτηριo). Mπε[τε
oτo Ferry και παρακoλoυθηoτε τov Turbo Frog (6που ε[vαι και o 6αoικ0τερo9
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Aφo0 φτdoετε πηγα[vτε Kατ,εUΘειαV oτo ..Plumbers Union,,, πληoιαοτε τo πα.

ρdθυρo αριoτερ0, αvolξτε To Kαι,.. μπε[τε αΘ6ρυ6α μι1oα. Πληoιdoτε τo γρα-
φειo Kαι πdρτε απ6 πdvω τo ..Security Pass,,. Eκε[vη ακρι6ιbg τηv oτιγμη η π6ρ-
τα θα αvolξει Kαι o ..Luιs,, θα μπει μ6oα. Aρπdξτε γρηγoρα τo ..Plunger'' πoυ
6ρioκεται oτηv κdτω δεξι0 γωviα KαL Πετ0ξτε τo επdvω τoυ! Πdρτε αμθoωq τo
..Pass,' και 6γεiτε 6ξω, Στηv oυv61εια πηγαivτε oτo ..Τootsweat Plant,' 6πoυ και
θα γivει o διoγωvιoμ6g. (Στo oημεio αυτ6 αvακdλυι.pα 6vα Bug, αv διiloετε αμε-
σωq τηV αιτηση στoV δικαoτη, δεv Θα ξεκιvησει Πoτ6 τov διαγωvιoμ6! AvτιΘ6-
τωq Πρ6πεt vα περιμθvετε μ61ρι vα oαq πε[ oτι 61ετε 5 λεπτd ακ6μα μ61ρι τo
τ6λoq τωv αιτηoεωv!) Av 61ετε κdvει τα πdvτα oωoτd μ61ρι εδιil Kαι η Dana ει.
vαι μαζi σαq στoV διαγωvιoμ6, περιμ6vετε τηv κατdλληλη oτιγμξ και διboτε τιg
μ0γεg πoυ 61ετε μαζi σαq στoV Τurbo Frog. Aυτ6 Θα 61ει oαv απ6τι1λεoμα vα
τov κdvετε vα κoιμηθεi, 61ovταg oiγoυρη τηv viκη
Αφo0 λoιπ6v vιVoUV 6λα αυτd και ακo0oετε oτι σαq απoμ6voυv 5 λεπτd διiloτε
τηv αiτηoη oτov δικαoτfl και περιμ6vετε τηv αρ1η τoυ αγιilvα. (Στo oημεlo αυ.
τ6 Θα flταv καλ6 vα oιiloετε τo παι1v[δι γιατ[ o αγιitvαg πηδηματog 6ατρα1ωv
δεv εivαι και πoλ0 ε0κoλoq.) Στηv oυvι11εια η Leona Θα ζητξoει απ6 τoυg

φρoυρoυg vα πιdooυv 6λoυ9 τoυg 6dτρα1oυg KαL Vα τouq ετoιμdooυv για δεi.
πvoΙ Περιμιlvτε για λiγo και αφo0 δε[τε τov 6στρα16 σαq Vα φε0γει ακoλoυθη-
στε τoV.
Avε6εiτε uε τo ασαVσ6ρ επ0vω και αKoιiστε τoV πατ6ρα σαq πoU μιλ0ει με τηv
Leona. Aφo0 oαq πιdoει o φρoυρ69, θα oαq oδηγηoει σε 6Vα δωμdτιo. M6λιg
δε[τε απ6 τo Monitor vα πιdvoυv τo θdτρα1o oαg, αvoiξτε τo inventory σαq KαL
πdρτε απ6 μ6oα τo κλειδi τoυ Νintari oαg και 6σλτε τo επσvω oτηv αλυo[δα
τoυ oκ0λου oαq. Aφo0 τo κdvετε αυτ6, 6γdλτε τo και δεiξτε τo στoV φρoυρ6.
Mετσ απ6 λiγo Θα απoκoιμηθε[; 6ταv oαq ζητfloει τηv λ6ξη απ6 τo Manual
απαvτηoτε με 

..|-loopa Coi|er Agamemnon,,. Aμ6oωq μετσ φ0γετε και αφo0 μι
ληoετε με τov ..Luis', πηγαivτε oτηv παραλ[α και πdρτε τo Scooter πoυ κερδ[-
σατε σToV διανωvιoμO και πηγα[vτε oτo ..Leona Mansion',.
Εκε[ περdoτε απαρατηρητoι απ6 τov φρoυρ6 πoυ κoιμdται και μπε[τε μθoα.
Mιληoτε (απαραiτητα) με τoV παπαγdλo, απαvτιilvταq τoU με oειρd : 1'2'1 '2.
Στηv oυv61εια πηγαivτε δεξιd και παρακoλoυθηστε τηV oκηvη με τov ..Luis και
τηv Leona,,και κoιτd1τε τηv ακ6μα καλ0τερα (με τo icon |ook). Τ6τε... π0ρτε
απ6 τo τραπι1ζι τo αoημ6vιo πoτηρι κoι αμ6oω9 μετd τo τραπεζoμdvτηλol (μηv
πειρdξετε τiπoτε σλλo πdvω απ6 τo τραπ6ζι γιατ[ θα καταληξετε σε εVU-
δρεio!).
Eπιoτρι1(.ιτε oτo αρ1ικ0 δωμστιo με τov 6dτρα1o και τoπoθετfloτε τo τραπεζo-
μdvτηλo oτα π6δια τηg παvoπλiαg. Πιι1oτε τηV Kαι θα π6oει oτo πdτωμα 1ωρ[g
vα δημιoυργηoει Θ6ρυ6o 1ωρig 6τoι vα αvακαλιi$ouv τηV Παρouo[α oαg εvo-

1λητικη τΟπoι oαv τηv Leona Kαι ToV Lui. Aπ6 τα κoμμστια τηg παvoπλlαg παρ-
τε τo κρσvog απ6 τo κεφdλι τoυ ιππ6τη και αμ6oω9 ψαξτε μεσα στo εσωτερι-
κιil θιi:ρακα τηg παvoπλ[αg. Θα 6ρεiτε 6vα 1dρτη τov oπolo Θα 1ρηoιμoπoιηoε-
-^ 

1 i . ,^ ^^,,^-^^^ιo /\ ιYU upγvιoPu,, .

|V]πε[τε oτηv κoυζivα και πετd1τε τo μπρoιiτζιvo πoτηρι oτηv μαγεiριooα για
Vα τηq αΠoσπdoετε τηv πρooo1η. Επειτα πηγαivετε απ6 πioω τηg, π0ρτε τo
τηγσvι απ6 τov πdγκo και ρi1τε τo στηV δεξιd μερια τoU καζαVιoO. Σπριbξτε τo
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Πρoq τηV μερLd τηq, φιjγετε Kαι ΠηγαιVτε απ6 τηV αVτιΘετη ΠλεUρd' Kαι πια-
στε[τε απ0 τoV μηχαVισμ6 πoυ ε[vαι πιαoμ6voι oι 6ατρd1oι. |\z10λιg oαq δεi η
μαγεiριooα π6φτει μ6oα oτo καζ0vι, ΕπωφεληΘεiτε και 6dλτε τηq στo κεφdλι
τo κρdvog απ6 τηv παvoπλ[α' αμ6oω9 πατηoτε τo δεξi κoυμπ[ απ6 τoV μηχαVι-
oμ6 πoυ υπdρxει oτηv μ6oη τηg oΘ6vηg. M6λιg oι 6dτρα1oι ελευΘερωθo0v φΟ-
γετε, Aφoυ δε[ξει τηv Leona και τov Luis vα πρoαπαΘoOv vα oαg πviξoυv(!),
περιμιlvτε μ61ρι vα 6ρθoυv oι 6ατρd1oι Kαι Vα σαq ελευΘεριi:ooυv (μηv τρoμd-
ξετε 6ταv δε[τε τov Wi||y vα πv[γεται γιατ[ oτo τ6λo9 Θα oωΘεi). Aμ6oω9 μετα
πηγα[vτε oτo Humpfrοnd και π0ρτε το ρσδιo απ6 τo Scooter oαg. Aφoιi 6γεiτε
πηγαivετε στo Union 409. Mπεiτε oτov τηλεφωvικ6 θdλαμo, 6αλτε τo ρ0διo
oτov παγκo Kαι τo αKoUστικ6 πdvω oτo ρdδιo και κoιτdxτε τoυg αριΘμoιig πoυ
υπσρ1oυv γραμμεvoι oτo τζdμι τoυ Θαλdμoυ. Πατηoτε τo Recording απιi τo
ρdδιo και τηλεφωvηoτε oτo:732-7446 (Αoτρoλ6γoq). Aφo0 τελειιilσεL η σUVo-
μιλ[α, oταματηστε τηV εγγραφη και π0ρτε τηλ6φωvo oτo μπdρ (342.3403). Mε
τo' πoU Θα 6ρΘει o Rey αro τηλ6φωvo πατηoτε τo p|ay απ6 τo καooετ6φωvo
απαo1oλΦvταg τov, Φ0γετε αμ6oω9 και πηγαivτε στo bar, Mπε[τε μ6oα και
διboτε τov λα1v6 πoυ 61ετε oτov barman. Δε[τε τι Θα γivει και αμ6oωq μετd
πdρτε απ6 τov πdγκo τo περιoδικ6 (αv δεv τo κdvετε αυτ6 γρηγoρα, τ6τε o
rey θα oαg πι0oει με απ6τ6λεoμα vα 1σoετεl), Φ0γετε και πηγα[vτε στo εργo-
oτdoιo και διboτε τo περιoδικ6 στouq αΠεργo0g. Αμ6oω9 μετd περdoτε και
διi:oτε τηv security card oτov φΟλακα γtα Vα σαq αφηοει vα περdoετε. ΑφoΟ
μπε[τε μ6oα κ0vτε AΠAPA|ΤHΤΩΣ SAVE και πηγα[vτε τρι11ovταg 6oη ιbρα μι-
λdvε oι φρoυρoi ο,τo οontro| panel oτo κ6vτρo τoυ δωματ[oυ. Avoiξτε τo κoυτ[
και πατηoτε τov διακ6πτη vα γυρ[oει σΤo on, Eπειτα πατηoτε με τηV εξηg οει-
ρσ τα 1ρωματιoτd κoυμπισ oτα δεξιd: Kαφ6, Poζ, Πρdoιvo, Poζ. oταv oι φ0λα.
κεq πληoιdoouv στηV γ6φυρα πατηoτε τov μo1λ6 πρoq τα δεξιd, με απoτ6λε-
σμα Vα τoυg ρiξετε κdτω. Aμ6oω9 φ0γετε δεξισ, οτo contro| panel στcι αριστε.
ρ0 oαg, διbατε γρηγoρα τov κωδικ6: ΤRAM. Eπειτα απ6 λiγo θα 6ρεθε[τε oε
μια πλατφ6ρμα 6πoU o Stan|ey Θα oαg πετdξει τo καπ6λo τoυ. Πιdoτε τo αμ6-
σωq Kαι ξαvαπετdξτε τoU τo. Θα λιπoΘυμηoει και Θα π6oει μ6oα oτηv δεξαμε-
vη. MOλιg η πρ6ooα αvθ6ει πηδηξτε αμ6oω9 δεξιd και αvε6ε[τε oτo Tram.
ΑκoλoυΘηoτε τηv εξηg πoρε[α: |oια, δεξιd, αριoτερd, loια, αριoτερd. Θα δε[τε
τηv o.κηvη πoυ o πατθραg oαg ε[vαι 6τoιμo9 vα πvιγε[. Mετd απ6 τoυg διαλ6-
γoυg, 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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RISE CDF THE
DRAGCDN
M6λιg τελειιilσεt η εLσαγωγη, 6ρioκεoτε μ6oα
oτo δωμ0τι6 oαg. Kατ, αρ1ηv πηγαivετε στo
comρUter oτη δεξισ μεριd τoυ δωματ[oυ.Turn
computer on, read messages (1ρηoιμoπoιιb.
VTαq τo remote-contro|), M6λιg δια60oετε και
τα τρiα μυvηματα, get lD card απ6 τηv μπρo-
oτιvη μερισ ΤoU UΠoλoγιστη. Get ρicture απ6
τo fax oτηv αριoτερη μερι0 τoυ υπoλoγιoτη.
Π0ρτε τo gun c|ip πoυ εivαι oτηv αριoτερη
γωviα τoυ γραφε[oυ. Mετd get c|othes απ6 τo
πστωμα, και φoρι1oτε τα (61ι αv μπoρε[τε μηv
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[τε κ0τω με τo
αoαvo6ρ. Πηγα[vετε oτo video terminal, και κdvτε 6vα c|iοk oτo δημαρ1εio.
Τa|k to Woman (αυτη με τα λoυλoΟδια), Buy roses, και πληριiloτε με τηv |D
card (oρ[oτε, μ61ρι και πλαoτικ6 pημα υπΟρ1ει στα computer games). Πdρτε
τo λoυλo0δια Kαt τηV κdρτα oαg και πρo1ωρηoτε αριoτερd. T6ρα talk to China
man, δ[πλα απ6 τη γυvαiκα. Aυτ69 παραληρεi αλλd δεv πειρdζει. Συvε1[oτε
αριoτερd, KαL enter City ha|l. Πηγαivετε σTo Records area, Kαι μ6λι9 oαg oτα-
ματηoει η γραμματι1αg, πε[τε τηg 6τι θ6λετε vα μιληoετε oτηv Karyn, Kαι σUVε-
1ioτε. M6λιg πστε oτo Records area, μιληoτε με τηv δε0τερη γυvα[κα, Kαvovl-
oτε 6vα ραvτε6oυδdκι για τιg 7:15 τo iδιo 6ρσδυ, και διboτε τηg τα λoυλoιiδια,
Θα oαg δι1oει τα κλειδιd oαg. Φ0γετε απ6 τo Records area, Kαι ξαvαπηγαivτε
αιo διαμ6ριoμd oαg, Xρηoιμoπoιfloτε τα κλειδιd για vα αvo[ξετε τo cabinet
πdvω απ6 τo vιπτηρα. Τιilρα remove four bombs, candy bar and |ine tester. Φ0-
γετε απ6 τo διαμι1ριoμα, και πηγα[vετε oτo Pleasure dome. Mιληoτε με τα τ6.
ρατα στηV π6ρτα, και μπε[τε μ6oα. Δεv 1ρειdζεται vα μιληoετε με καv6vαv oτo
πριbτo δωμ0τιo. Kσvτε 6vα ο|iοk oτηv πιvακ[δα τoυ bar πioω δεξιd' Πηγα[vτε
oτov μα0ρo τ0πo με τηv πρdoιvη μπλo0ζα. Πε[τε τou 6τι ι|.id1vετε τov Jake και
give candy bar μ6λιq oαg ζητηoει hardware (πdλι καλd πoυ δεv ηΘελε καv6vα
80486), Τιilρα θα αρ1ioει Vα σαq λ6ει διdφoρα. Πε[τε τoυ Chandi is dead, και
Shovy piοture για Vα τo απoδεiξετε. Θα oαg διboει τη διειiΘηνoη τo Chen Lu.
Πηγα[vτε τιbρα oτo σΠιτι τoU Chen Lu, M6λιq φτdoετε αφηαιε τα adventurdδι-
Kα ψαξiματd oαg, πηγoivτε AMΕΣΩΣ oτηv τηλε6ραση, 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
6ρoυv εκε[. Aφo0 λoιπ6v φ0γετε, πηγα[vετε oτo διαμ6ριoμα ηg Karyn - E1oυ-
με Kαι τo ραvτε6oυδdκι μαg, Θυμdoτε; Bγε[τε οτo inventory, και κdvτε 6vα fast
forward μ61ρι vα πdει η ιitρα 7:00. Τιiρα η Karyn Θα oαg αφηoει vα μπε[τε, και
Θα ακoλoυθioει μια v01τα με πoλλd... εvδιαφδρovτα. Πioω 6μω9 oτηv υπ6Θε.
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ση. Τo πρωι, πηγαiVτε στo διαμ6ρισμα τo chen Lu. Xρηoιμoπoιηστε τηV |D
card τoU Chen Lu για Vα μπειτε (ΘυμηΘεiτε Vα τηV ξαvαπdρετε απ6 τo S|oυ.
Τιbρα read messages στo l.1ome Video Phone Kαι enter Slender door oτα δε-
ξιd. Take ρatοh off counter, και φιjγετε. Πηγαivτε στo UπVoδωματιo. Πηγαlvε.
τε στo δρdKo, Kαι puch eyes (τo καθ6vα μ6vο τoυ). Θα εμφαvιoτε[ 6vα safe.
Avo,ιξτε τo με τo oυvδιαoμ6 0772. Aυτ6q o oυvδιαoμ6g 6γα[vει απ6 τα τελευ-
τα[α τ6ooερα digits τωv τριιilv αριΘμιilv πoU ειδαμε oτo Video Phone. Take
paper, take candy bar. Φ0γετε απ6 τo διαμ6ριoμα τoυ Chen LU, Kαt go to

Paradise c|ub. Ξαvα ta|k to Jake. Πωτηoτε τoV για
τη λ6ξη oτo δρ6μo, και αυτ69 θα oαg πε[τε διdφo-
ρα pfloιμα πραγματdκια. Φιiγετε απ6 τo Paradise
club, και πηγαιVτε Πρoq τo City hal|. M6λιg φτdoε-
τε στoV Kιv6ζo και oτηv γυvα[κα με τα λoυλo0δια,
κdvτε δεξιd αvτ[ για αριoτερ0. Tιbρα go to a|ley
αριoτερd τηg τoυρμπ[vαg, και μπε[τε oτo παρdΘυ.
ρo ΠoU λ6ει ..Keep out,,' Τa|k to Chang Li, give
paρer (απ6 τo safe). Θα oαg διi:oει 6vα book, 6vα
rock, 6Vα fortune cοokie Kαι 6vα bul|et proof vest
Tιlρα go to city ha|l. Πηγα[vετε Vα δειτε τηv Karyn,
και δεiξτε τηq τηV |D card τoυ Chen Lu, Θα oαg
διloει πληρoφoρiεg για τov Jonny Qwong Kαι τoV
Snake. Eπioηq, διboτε τηg τo M.T.Z. patch για vα
τo αvαλ0oει. Φ0γετε απ6 τo City ha||, Kαι ΠηγαιVτε

oτo οπiτι τoυ Jonny Qwong. Kατε6ε[τε απ6 τηv τρ0πα, και κ0vτε 6vα click on
e|ectric box oτα αριoτερd. B0λτε μiα απ6 τιq 66μ6εg σαq στηv κλειδαρισ, και
αvατιvdξτε τηV για vα αvo[ξει. Bdλτε τo eιectric tester π0Vω στηv κλειδαρια'
και μετσ 66λτε τα καλιilδια AKP|BΩΣ 6πω9 Θα σαq πω: oταv και oι δ0o δε[κτεg
δεi1voυv O, κdvτε click τo κiτριvo καλΦδιo oτo δε0τερo καλιi:διo απ6 τo αρr
oτερd. Aυτ6 ε[vαι πρdoιvo. Στo tester τιbρα ΔΕN πρ6πει vα αvdι.],ιoυv φιilτα. Av
αvdΨoυv, τ6τε κdτι κ6vατε λdθog, oπ6τε ξαvαπρoαπαΘηoτε. Τιbρα 6dλτε τo

μπλε καλιilδιo oτo τ6λo9 τoυ μαιiρoυ - ακρι6ιi-lg εκε[ πoυ εvιbvεται με τo pipe.
Πσλι δεv πρ6πει vα αvdι],loυv φωτdκια στo tester. T6λo9, 6σλτε τo κ6κκιvo κα-
λΦδιo oτo μικρ6 μπλε καλΦδιo oτo αριoτερd τoυ κυλivδρoυ. Τo πρdoιvο φωτα-
κι πρ6πει τιilρα vα αvσιpει. Av φυoικσ τα καλιbδια δεv μπflκαv oωoτd τ6τε... Θα

1doετε και καλd θα κσvετε
πριV τo oημεlo αυτ6 vα oΦ-
σετε τηV θι1oη oαg για καλ6
KαL για κακ0, (oαg τo λ6ω
γιατ[ 6καvα 2 μ6ρε9 vα τα
περdoω!I), Φ0γετε απ6 τo
Sev/er, KαL πηγα[vτε oτo δια-
μ6ριoμ0 oαg. Πηγαlvετε oτo
Video Phone oαg, και ξαvα-
δια6doτε τα μUVηματα σαq.
E1ετε 6vα μ0vημα απ0 τov
Deng l-1wang. M6λιg τo δια-
6doετε, π0ρτε τηv lD card

oαg. Tιiρα μετακιvfloτε τo μαξιλdρι σαq, Kαι
πdρτε τo 6πλo πoυ εivαι απ6 κdτω. Bγσλτε τo
παλτ6 oαg, και φoρ6oτε τo αλεξioφαιρ6 oαg.
Φ0γετε απ6 τo διαμ6ριoμd σαq, Kαι κατευΘυv.
Θε[τε πρog τo City ha||. M6λιg φτdoετε oτov
κιv6ζo και τηv κυρ[α με τα λoυλo0δια, πηγαi-
vετε δεξιd αvτ[ για αριoτερd. M6λιg 6γεiτε
oτo ooκκdκι με τηv turbine, φ0γετε απ0 TηV
αvoιxτη π6ρτα πoυ ε[vαι κovτα στo inventory
oαq. Δε[τε μ6oα απ6 παρdθυρo oτηv π0ρτα.
Bρ[oκεoτε oτo εργooτσoιo!!! Τιilρα, καvτε
6vα c|ick στα power meters, και 6dλτε μια
66μ6α στo δε0τερo απ6 τα αριστερα.
ΛAK|AMMΠOYMMM !!! M6λιq κερδioατε 1ρ6-
vo και ξεφoρτωθflκατε μερικo0g 

..κακo0g,,. Tιbρα πηγαivτε αμ6oω9 oτo διαμ6.

ριoμd oαq. Aφηoτε τo 6πλo σαq στo κρε6dτι, και δε[τε τα μυvηματd σαq στo
Video Phone. Yπdρ1ει ιivα καιvoΟργιo απ6 τov Jonny Qwοng. Φιiγετε απ6 τo
διαμ6ριoμd oαg, πηγαivετε oτo P|easure dome, και μιληoτε oτov Jake. Aυτ69
ε[vαι oτεvα1ωρημ6vog, και δεv θ6λει vα oαg μιληoει τιi:ρα, αλλd oαg υπ6α1ε-
ται 6τι θα oαg τηλεφωvηoει και θα oαg διboει 1ρ[oιμεg πληρoφoρiεg. ΠηγαιVε-
τε oτo διαμ6ριoμσ oαg. Τιi.lρα, πηγαivτε oτo ρoλoγdκι μ6oα oτo inventory oαg,
και πρo1ωρηoτε μια-δυo ιilρεg, μεxρι vα δε[τε τη ..meanwhile,' oκηvη. Πdρτε τo
6πλo oαq \zιατ[ o |-lombre Snake oαg κυvηγd, Πηγαivτε oτo City ha|l, και παρτε
τηv καo6τα με τηv αvdλυoη απ6 τηv Karyn, Πηγαivτε στη γραμματ6α, και πε[τε
τηg 6τι ι11ετε oημαvτικ6g πληρoφoρiεg για τov δημαρ1o. oταv αρvεiται ..Damit

this is important,,. Θα oαq αφηoει vα περdoετε. oταv μιληoετε με τo δημαρ1o'
διαφωvηoτε μαζi τoυ μ61ρ1 vα oαg διitoει τo paSS' Π0ρτε τo και πηγα[vτε δ[πλα
στo αστUVoμιK6 τμημα. Tιilρα πηγαivτε oτo oπλooτdoιo και πdρτε μiα καραμπi-
vα. Φ0γετε απ6 εκεi και πηγα[vτε oτo διαμ6ριoμd oαg, KαΘηoτε εKει, Kαt πρo-

1ωρηoτε τo ρoλ6ι μ61ρι vα δεiτε τηv oκηvη πoυ απαγdγoυv τηv Karyn. Συvε1i-
στε Vα πρoχωρdτε τo ρoλ6ι μ61ρι vα θρθει 6vα μιivημα αΠo τov Jake (Θα αvd-
ι.pει τo κ6κκιvo φωτdκ$. ΦΟγετε απ6 τo oπ[τι, πηγαivτε oτηv απoΘηκη (δεξιd
απ6 τηv f|ower lady), και πρo1ωρηoτε τo ρoλ6ι μ61ρι vα 6ρθει o Jake. Σιiloτε
τo παι1v[δι. Περdoτε τo arcade κoμμdτι (γκρρρ αυτd μoU τηV δ[voυv) πoυ Θα
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ξεκιvηoει. o Jake T6ρα Θα σαq δωσει εVα αUτOματo KαL μια |D card, oΓιλLσTει.
τε με τo αUτ6ματo, Kαι πηγαιVτε στo reseryoir
Πυρo6oληoτε 6λoυ9 6ooυ9 oαg πυρo6oλoιiv.M6λιq τουg σKoτ6σετε, μπειτε

στo hover car. KdVτε 6vα ο|ick
oτηv oΘ6vη τoU αμαξιoι, Kαι
διαλ6ξτε τo Deng Hwangs. M6-
λιg φτdoετε oτηv oρoφη τoυ
κτιρ[oυ, κατε6ε[τε κστω 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
Θα Θι1λατε.
|Vετ0 πηγα[vετε αριoτερα oτo
Security room. Kdvτε 6vα c|ick
oτo contro| pane| για Vα δε[τε
καλιiτερα. Ξεκλειδιboτε τα
εξηg: i-1o|ding area, janitor area,
roof. Kλειδιboτε τo break room.
Kλε[oτε τov 100KV switch (δια-

κoπτη). Kλε[oτε τo alarm System. Θα oαg ζητηoει μια |D card, η ι1vα oυvδια-
σμ6. Xρηoιμoπoιηαrε τo oυvδιαoμ6 στo fortune cookie
(RYPYWPYRPWRYPBνγ)' Πηγα[vτε π[oω oτη ρεoει],ιι6v, και πρo1ωρξoτε στη
π6ρτα oτη dMη μερι0 τoυ γραφεioυ. M6oα oτo ha|l πoυ θα μΠειτε, πηγα[vετε
oτηv πριilτη π6ρτα απ6 τα αριoτερd. Xρηoιμoπoιιi:vταq τo Kατσα6iδι, 6γ0λτε
το καπdκι απ6 τov πivακα με τouq διακ6πτε9. Τιbρα τρα6ηξτε τα καλιbδια. Φ0-
γετε απ6 τo δωμdτιo. Mπε[τε oτηv δε0τερη π6ρτα απ6 τα αριστερα. Eδιb μεoα
ε[vαι η Karyn. Πdρτε τα καλιbδια πoυ μ6λι9 πηρατε απ6 τo πρ6τo δωματto, Kαt
6dλτε τα π0vω oτo oτηΘog τηq. Kdvτε 6vα zoon in, και τρα6ηξτε εVα απ0 τα
καλιbδια τoυ κoλλσρoυ. F1 Karyn Θα oωΘε[, και εoεlg Θα πρ61ωρηoεΤε στo τε-
λευτα[o δωμdτιo 6πoυ 61ει τα λιoιrι0ρια oτηv π6ρτα. Σιboτε τo παι1viδι. Εδιil
61ει dλλη μ[α Arcade oκηvη, (γκρρρ ξαvd). M6λιq τηv περdαετε, τo παι1v[δι
τελειι,i.lvει ! ! ! ΠαρακαλoυΘηστε τα c|osi n g Seq uences και Θαυμ6oτε...

HEART
CDF GHINA
Mετd απ6 τηv o1ετικd πoλ0 καλη ειοαγωγη
και αφo0 θ1ετε πρoετoιμαoτεl για μερικ69
ιi lρεg ακ6μα Adventuring...
κ0vτε exit town. Θα δεiτε κσπoια oτιγμη θvα
xαρτi vα π6φτει, Kdvτε τoυ ι1vα c|ick με τo
αριoτερ6 KoUμπι τoU mouse, και μετ0 get
paper, exιt to bar, exit to bartender, ta|k to
bartender. Διboτε τιg 3,1 ,2. Tιbρα talk Goon.
Διboτε 3,3. Τιbρα talk to Chi. Διi loτε 1,2,1.
Tιbρα μεταφ6ρτε τo 1αρτi oτo δεξi παρdΘυρo.
Φτι6ξτε τη σαΙTα, και exit. Tιbρα κdvτε δυo
c|ick oτo Πρ6σωπo τoυ Chi. Πριbτα με τo δεξi
KoUμπι KαL μετd με τo αριoτερ6. Θα oαg ακo-
λoυΘηoει. Τιilρα exit to Street, exit to Shop,
ta|k Wu. Aλλdξτε oε Chi, και talk to Wu δ0o φoρ6q, αλλdξτε oε Lucky, Τalk to
Wu, exit to Street, exit to οooιie, exit to dock. Aλλ0ξτε oε Chi, KαL USe prune on
bird. AMdξτε oε Lucky, κσιrιε οlick με τo αρtστερ6 πληκτρo πdvω oτηv κoυ-
τooυλιd. Τιbρα get bird poop, exit to rickshaw, exit to tovvn, exit to shop, talk to
Wu, put bird poop ιnto bo\νl, Tιilρα κΟvτε 6vα click με τo αρισTερ6 oτα herbs,
και σλλo 6vα oτo passport. Διboτε 1, ξαvα60λτε τo passport oτov πσγκo, απα-
vιηoτε με τηv 1, κdvτε 6vα c|iοk με τo αρtστερ6 oτo 1dρτη, give Wu,s herbs to
Chi, get map. Tιi:ρα μ6oω τoυ inverntory, look map. Εivαι μια διαδρoμη. Exit to
Street, exit to cooιie, exit to airport, exit to airp|ane. Στov υπε0Θηvo εKει πειτε
τη 2. oταv μπεiτε μ6oα, διiloτε τα rope Kαt hook oτov Chi. Τιi:ρα exit to
coοkpit. Kdvτε 6vα c|ick oτo 16ρτη. Τιbρα μ61ρι vα σαq πει o Chi 6τι ε[vαι εvτα-

ξει κσvτε land here oε διΟφoρα μ6ρη. Mετd exit to Yankee Eag|e. Aλλdξτε oε
Chi και περιμ6vετε εκεi μ61ρι vα ι1ρθει o 1ωρικ69. Τa|k to peasant. Aπαvτξoτε

με τιq .1 .1.1. Get farmer,s c|othes, wear farmer,s c|othes, use rope on co\λ/, exit
to Chengdu fortress. Τιilρα
πρ6πει Vα περιμεVετε μεχρι
Vα μΠει o 1ωρικ69, και vα π0-
ει o φρoυρ69 αιo φυλdκιo.
Aφo0 γivoυv αUτα, exit to
gate, remove farmer's
clothes, inventory, attach
rope tο hook, wear ninja vei|,
exit inventory, exit to Palace.
oταv φΟγoυv oι φρoυρol exit
to throne room, exit to foYer,
exit to οourtyard, exit to
fortress wa||. Tιbρα καvτε
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throw hook over wa|| πdvω oριoτερd. Tιbρα
eΧit to courtyard, exit to gatehouse. Aλλdξτε
oε Lucky. Get keys, exit to οourtyard, exit to
pa|ace. oταv μπε[τε oτo παλdτι' περιμι1vετε
6ω9 6τoυ Vα μηV υπdρ1oυv φρoυρoi Kαι exit
to dining haΙl. Τιbρα get bottie, exit to
kitchen, empty bott|e in dog,s dish. M6λιq τo
oκυλ[ πθoει αvαloΘητo, 6γdλτε τo μεγdλo
Inventory, get gun, exit inventorv, exit to
dining hal|. Τιbρα push |amp, exit to kitchen.
exit to cook,s bedroom. Get knΙfe, oοen
door, exit to great ha|Ι, bo|d doοr. Kdvτε ι1vα

και πηγα[vετε σΤo Scrap Yard. Εκε[ Θα oυvα-
vτηoετε 6vα αγ6ρι τo oπo[o μετ0 απ6 μiα oιj-
vτoμη κoυ6ι1vτα, Θα oαg πρooφ6ρει 6vα tube
γεμdτo πετρ6λαιo. Αλλdξτε ξαvd oε Chi. Tω-
ρα αvolξτε τo Inventory και φτ[αξτε το
p|aycar με τα...: Cigar box, eating stiοks και
four coins, (μ6vo 1dρη o,αυτ6 το αγ6ρι Θα oαq
διboει τo πετρ6λαιo), Φ0γετε και πηγα[vετε
πioω oτoug Lama, oι oπo[oι Θα oαg αvαγγε[-
λoυv κdπoια v6α. Φ0γετε και πηγα[vτε oτo
ρεoτoρσv. EκεL Τalk to Sardar και 1,3, Τιbρα
give weapon to hin Kαι..... η επαvdoταoη ξεκ[-
vηoε!!| |\4ετd απo εκεi φ6υγετε και πστε
στηV.. .

lsπΓAΠlBψL
Στov διdδρoμo μηv πdρετε πετρ6λαιo απ6 αυτ6v πoυ θι1λει Vα σαq πoυληoει.
Στov δρ6μo για τηV π6λη 6ταv ε[oτε μαζ[ με τηv Kate θα δε[τε ι1vα αγ6ρι vα
πoυλαει πoρτoκ6λια. Eκε[ θα oυvαvτηoετε 6vα μικρ6 δρ6μo πoυ oδηγε[ oτo
officers CΙub. Mπεiτε μ6oα και τηλεφωvηoτε oτov Lomax και... θα oαg oυλλ0.
6oυv γιo μια ακ6μα φoρd. Aλλdξτε σε Kate και πoυληoτε τo Brooοh για vα
μπορ6oετε vα παiξετε τζ6γo (xμμ αυτ6 κdτι dλλo μoυ θυμiζει αλλd anyway)
και vα κερδ[oετε λεφτd. Πηγαivτε π[oω oτo παιδ[ με τα πoρτoκσλια και ριξτε
κστω τo καρ6τoι τoυ. Zητηoτε oυγvιilμη και πdρτε τo λoυλo0δι πoυ θα oαg
πρooφ6ρει (κατακτηoειg), Aγoρdoτε μια καμηλα για 200 voμ[oματα. Φ0γετε
και πηγαlvετε π[oω oτo μαγαζi. Eκε[ αγoρdoτε εvα πρι6vι (!!!) και πηγα[vτε με
τηv καμηλα oτo παλdτι. Eδιb κdvτε Yια Kαλ0 και για κακ6 6vα SAVE και oιiloτε
τov Jake' |\4αζi πλ6ov πηγα[vετε oτηv Town Gate. Eκεl oαv Kate διboτε τηv κα-
μηλα oτo αγ6ρι και αλλdξτε oε Jake. Ta|k to boy 3,2.
Φτσvωvταg oτo αερoδρ6μιo, Θα δε[τε τo αερoπλ6vo σαq Vα κα[γεται. Aπτ6η-
τoι φυoικd πηγα[vτε oτov oταΘμ6 και αγoρdoτε ειoητηριo για τo orient
Exrpess, lι46oα oτo τρ6vo oαv Jake διboτε τιg 1,1,3,3 εvιi-l oαv Kate δΦoτε
2,1,3 για vα παρακoλoυθηoετε τo 6μoρφo τ6λo9'
AYTΑ (1ε xε).
Ωg τov επ6μεvo μηvα...
See Ya

click με τo δεξi κoυμπ[ τoυ mouse oτo δεξ[
9iο,1κ1 yετ0 στoaριστερo. To θvα φiδι oκoτιilvεται, εvΦ τo Oλλo δαγκΦvει τηv
Kate. ΦUγετε γρηγoρα, 6γε[τε oτo μπαλκ6vι. ΠιOoτε με τo αριστερ6 κoυμπi
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)
arcade oημεlo, exit to cockpit. Mε τo αoιστε-
ρ6 κoυμπi κ0vτε ο|ick τηv καρδιd και αμ6oωq
click oτo 10ρτη, Αφo0 πρooγειωΘε[q, και μ1-
ληoειg απdvτηoε 2,2,1. Aλλdξτε oε Chi, και
6γε[τε απ6 τo αερoπλ6vo. Get b|anket, get
tentroof, use blanket u/ith Kate, use tentroof
Vyith Kate. Tιilρα γρηγoρα dvoιξε τo
inventory, και διboε oτηv Kate τα herbs (αυτd
πoυ πηρατε απ6 το κατdoτημα). Aφo0 τηg
6dλειq τo φdρμακo, 0λλαξε ααv Jake και πfi-
γαιVε στηV καλΟ6α τηg Ama, μιληo6 τηg, και

απdvτηoε με 2,2,3. Bγεg και πηγαιvε στo post office, εκεi θα oτεiλειq εvδ τη-
λεγρ0φημα oτov Lomax, Eπειτα πηγαιvε
ατo εoτιατ6ριo, και μ[λα oτov μαγαζdτo-
ρα. Aπdvτηoε 2,3 o oπoloq Θα oε oτε[λει
oτov Sardar. Miληoε τoυ δivovταq τηv 2.
ΦΟγε απ66εκεi και πηγαιvε oτoυg Lama,
Mπ6g μ6oα και μiληoε oτov vεαρ6 καλ6-
γερo Kαι μετα απ6 λiγo Θα σoU επιTρ6ψει
Vα μΠειq μεoα |-1 πριbτη oυζητηoη πoυ Θα
ι11ειg με τov Wise Man δεv θα φ6ρει κα-
v6vα απoτ6λεoμα.
Bγε[τε και πηγα[vετε oτov τoπικo δικτ0-
τωρα (!!!). Mετ0 απ6 6vα do1ημo o16λιo
Θα oαg ρiξoυv oτηv φυλακξ (εμμ τι Θελα-
Τε τouq παλικαριoμo0q). Αλλdξτε oε Chi,
τρ6ξτε oτηv Ama η oπo[α θα oιiloει τov
Jake. Aλλdξτε ξαvσ oε Jake. Τa|k to Kate


