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Wprowadzenie
Poradnik ten zawiera wskazówki przydatne podczas gry w interesującą i wciągającą przygodówkę A
New Beginnig.
Podporządkowany jest wyzwaniom, przed jakimi w trakcie zabawy stają bohaterowie. Każdy
podrozdział opisuje jedno takie zadanie i podpowiada działania, które są niezbędne do
zrealizowania tylko tego konkretnego celu, oraz lokalizację wszystkich potrzebnych do jego
urzeczywistnienia przedmiotów, również tych, które mogłeś znaleźć już jakiś czas temu i być może
dawno masz je w swoim ekwipunku. W związku z tym to, co dałoby się w danym momencie zrobić
lub zabrać, a co przyda się przy rozwikływaniu innego problemu, opisane jest w innym
podrozdziale, tym, który ową kwestię wyjaśnia. W ten sposób, poszukując rozwiązania takiej a nie
innej zagadki, znajdziesz w jej omówieniu komplet dotyczących tylko i wyłącznie jej czynności i
przedmiotów zilustrowanych fotkami z rozgrywki.
Chcąc przeprowadzić jakąś akcję z dostępnym w grze aktywnym obiektem, trzeba przytrzymać na
nim LPM. Pojawia się wtedy malutkie kontekstowe menu z opisem wszystkich możliwych opcji,
które wybierasz, przesuwając na nie mysz i puszczając LPM.
Umieszczony w dole ekranu ekwipunek otwierasz lub zamykasz PPM. Znajdujące się w nim
przedmioty wyjmujesz LPM, a odkładasz PPM. Jeśli chcesz się im przyjrzeć dokładniej lub wykonać
jakieś inne działanie, musisz (podobnie jak poza inwentarzem) przytrzymać na nich LPM, by
ujawniły się pozostałe sugerowane przez grę czynności.
W przypadku trudniejszych zagwozdek możesz skorzystać z czerwonego przycisku, pojawiającego
się po jakimś czasie w prawym górnym rogu ekranu, którym automatycznie rozwiążesz sprawiającą
trudność łamigłówkę.
Wszystkie przedmioty, które powinny trafić do ekwipunku bohatera, wyróżnione są w tekście
kolorem czerwonym, a rozwiązania zagadek – pogrubieniem.
Katarzyna „Kayleigh” Michałowska (www.gry–online.pl)
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Prolog
N a p r a w

g e n e r a t o r

p a r y

Jako Bent Svensson otwórz klapę generatora pary i przyjrzyj się silnikowi – zerwany został pasek
klinowy. Zabierz go i zawiąż w ekwipunku.
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Związany pasek zainstaluj na kole pasowym. Wyjdź ze zbliżenia i ponownie spróbuj uruchomić
generator. Niestety, pasek zerwie się po raz drugi.
Podnieś klapę, rzuć okiem na silnik i wyrzuć zniszczony pasek klinowy. Przyjrzyj się dużemu kołu –
zacięło się i pasowałoby je naoliwić.
Po schodach prowadzących w dół skarpy (po prawej) maszeruj do domu, gdzie spróbuj otworzyć
dolne drzwi – do piwnicy. Są zamknięte na klucz, a Bent nie pamięta, gdzie go schował.
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Odemknij zatem drzwi do domu i wejdź do środka. Przyjrzyj się większemu z wiszących na ścianie
obrazków, a konkretnie wybrzuszeniu na nim, w dole po prawej. Oderwij w tym miejscu papier i
zabierz schowany pod nim klucz.

Z dolnej półki wiszącej nad lodówką szafki zabierz butelkę oleju rzepakowego.
Idź do piwnicy, otwórz jej drzwi kluczem i wejdź do środka. Zdejmij płachtę przykrywającą miejsce
pracy Benta.
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Wysuń szufladę komody po prawej i sprawdź jej zawartość. Znajdziesz śrubokręt.

Otwórz drewniane drzwi po lewej i śrubokrętem wyciągnij z koła roweru dętkę.
Po przybyciu nieznajomej porozmawiaj z nią na wszystkie tematy. Następnie wróć na górę, do
generatora.
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