MEAN CITY

Obecné zásady

1. Umístíte-li kurzor na okraj horní části obrazovky objeví se ovladací lišta se spoustou užitečných
funkcí. Neopomeňte si přečíst Help.
2. V pravidelných intervalech si hru ukládejte. Použijte File/Backup v menu horní lišty. Při nehodě
(smrt, vězení apod.) se budete moci vrátit na uloženou pozici - Restore při spuštění nebo z horní lišty.
3. Snažte se odpovídat pokud možno rozumně a pravdivě. Budete-li si dělat legraci z policie skončíte
nejspíš ve vězení, tj. budete muset začít od začátku nebo od uložené pozice.
4. Pokud čemukoli nerozumíte použijte slovníček (Phrasebook) dostupný z menu horní lišty nebo z
kufříku.
5. Při pohybu po městě používejte mapu. Červeny kurzor na mapě bude zobrazovat Vaši pozici.
6. Jestliže se Vám chce spát, měli byste se co nejdříve dostat do hotelového pokoje. Máte-li hlad měli
byste se co nejdříve najíst v Al's Restaurant. Docházejí-li vám peníze stavte se v bance.
7. Sbírejte všechny náhodně nalezené předměty, určitě je budete časem potřebovat.
8. Nevíte-li, co máte dělat, pohybujte kurzorem po obrazovce a hledejte aktivní bod. Zkuste použít
nějaký předmět z Vašeho kufříku. Jste-li venku, zkuste zavolat taxikáře, který Vám nabídne nějaké
možnosti.
9. Kdykoli můžete použít REVIEW mode (malé obrázky okolo) a zopakovat si předchozí akci (pokud
Vám utekly důležité informace) nebo si zkusit, co by se stalo, kdybyste se zachovali jinak.

Nutné kroky

(mezi nimi je potřeba spát, jíst a vyměňovat peníze podle potřeby)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jeďte taxíkem ubytovat se do HOTELU.
Jděte si vyměnit peníze do BANKY.
Zpět do HOTELU pro pas.
Jděte se najíst do AL'S RESTAURANT
Zajeďte taxikem k THELMĚ
Zajeďte taxikem do MCTV
Jděte se najíst do AL'S RESTAURANT
Zajeďte taxikem k THELMĚ
Jeďte znovu do MCTV.
Jděte do HOTELU za recepčním.
Jeďte taxikem na NÁDRAŹÍ
Jděte znovu k THELMĚ
Vraťte se na NÁDRAŹÍ a odjeďte do DEADMAN'S END.

Další užitečné rady
TAXI
1. Při první jízdě taxikem si vemte od taxikáře vizitku.
2. Později zjistíte, že se do některých míst dostanete jedině taxikem.
RECEPCE
1. Vemte si na recepci mapu.
2. Až si vyměníte peníze, nezapomeňte zaplatit a vyzvednout si pas.
3. Později se od recepčního dozvíte důležitou informaci
HOTELOVÝ POKOJ
1. Pokoj si odemkněte klíčem, který jste dostali v recepci.
2. Chcete-li spát, zatahněte si roletu.
3. Pokud usnete na chodbě, jděte do pokoje hned, jak se probudíte.
4. V pokoji si zapněte televizi, 3. program, a poslechněte si zprávy.
5. Na televizi seberte identifikační kartičku Janice Gray- pracovnice MCTV.
BANKA
1. Nenechejte se ošidit při výměně peněz
2. Nevyměňujte si všechny peníze, kdyby Vás okradli, nebudete mít nic.
AL'S RESTAURANT
1. Neobjednávejte si kuře (taxikář Vás varoval).
2. Přečtěte si noviny, najdete tam užitečné informace.
3. Při druhé (nebo další) návštěvě si řekněte servírce o Harryho Notebook.
THELMA's HOUSE
1. Do ulice a z ulice Lewis Lane se dostanete pouze taxikem.
2. Chcete-li dovnitř, klikněte na zvonek u dveří.
3. Při druhé návštěvě dejte Thelmě Notebook a vemte si od ní videokazetu.
4. Při třetí návštěvě si od Thelmy vyzvedněte Notebook.
MCTV
1. Vemte si od vrátného kartičku MCTV s telefonním číslem.
2. Smluvte si po telefonu schůzku s panem Mc Grathem.
3. Cestou do jeho kanceláře seberte ze země klíč.
4. Při druhé návštěvě si poslechněte telefonický vzkaz a vyřešte cvičení na počítači (zaznamenejte si
kod).
5. Projděte přes bezpečnostní dveře (vyťukejte kód a vložte kartičku Janice Gray)
6. U dveři Mc Gratha zadejte časové údaje z telefonické zprávy (cvičení) od Jinx.
7. Najděte videopřehrávač a přehrajte kazetu od Thelmy.
8. Přehrajte kazetu 32.
9. Jděte ke grafu, odkryjte trezor a odemkněte ho klíčem, který jste našli na chodbě. Vemte si papir,
který tam najdete.
NÁDRAŽÍ
1. Nenastupujte do vlaku, pokud máte hlad nebo jste ospalí.
2. Nenastupujte do vlaku, dokud u sebe nebudete mít Notebook.
DEADMAN'S END
1. Než se vydáte do tunelu, uložte si hru.
2. Při likvidaci bomby použijte papirek z trezoru Mc Gratha.

VYBRANÁ CVIČENÍ
1. Diktát s čísly:
Nezapomeňte, že mezi desítkami a jednotkami se píše pomlčka (twenty-one).
2. Popis osob:
Některé popisy se na nikoho nehodí.
3. Roztrhaný jídelní lístek
Obrázky kuřátek patří do horních rohů a nesmějí být prohozené.
4. Telefonická zpráva od Jinx.
Vše si pečlivě zapište, budete to potřebovat. Nespleťte měsíc v roce. Odpověď na větu "Which
month in summer is starting with the letter BEFORE J?" není JULY!!!!!!!! ale AUGUST
5. Jídelní lístek s chybami.
Nespleťte Al's restaurant (za Al je apostrof ne čárka)
6. Přerovnávání předmětů
Existuje víc možností. Pokud máte vše přerovnáno a hra se neukončila, zkoušejte postupně pohybovat
jednotlivými předměty.
7. Stránka s krystalem
Volně pohybující se křišťálovou kouli můžete ovládat tlačítkem myši.
8. Cesta tunelem
Na začátku projděte jakýmkoli tunelem. Potom volte levý či pravý podle instrukcí.
9. Vypnutí elektřiny
Nespleťte si hnědý a černý kabel.
10. Zneškodnění bomby
Nespleťte si písmeno "Z" s číslicí "2".

