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Αποκλειστικά δικαιώματα για την Ελλάδα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ζωοδόχου Πηγής 48
106 81 ΑΘΗΝΑ

3642677 3606487
Ο MERVYN μεταμορφωμένος
σε βάτραχο και παγιδευμένος μέσα σε μία σκοτεινή
Φυλακή, χρειάζεται την βοήθειά σας για να νικήσει τους μάγους και τους
φρουρούς της Φυλακής.
Αν καταφέρει να εΠΙζήσει απ' όλα και διαθέτει την
κατάλληλη ενέργεια ίαως να είναι τυχερός και να μεταμορφωθεί ξανά σε άνθρωπο.
Ξεκινήστε απο την κορυφή του λαβύρινθου κ ι ροσ αθήστε να νικήσΕτε κάθε
πολέμαρχο που συναντάτε μαζί με την φρουρά του.
Παίρνεις επιπλέον βαθμούς αν τα καταστρέΨεις αλλά αυτό δεν επηρεάζει την πορεία του παιχνιδιού.
Σε μερικά άπο τα δωμάτια υπάρχουν γεννήτριες θανατηφόρων όπλων.
Η καταστροφή των όπλων δεν προσφέρει βαθμούς, βοηθάει όμως στο να μείνετε ζωντανοί.
Χτυπήστε την γεννήτρια για να αυξήσετε το σκόρ σας.
Σε μερικά δωμάτια ~πάρxoυν σκαλισμένα στο πάτωμα ιερογλυΦικάπου
θα σας
βοηθήσουν στην αναζήτησή σας.
Οταν νικήσετε κάποιο μάγο πρέπει να προσπαθήσετε να συγκεντρώσετε τα κομμάτια ισχύος που ελευθερώνονται,
τα οποία
αργότερα θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τα μάγια, και να γίνεΤΕ πιο ισχυρός.
Οταν ξεκαθαρίσετε το πρώτο επίπεδο του λαβύρινθου, μπορείτε να συνεχίσετε προς τα κάτω για να αντιμετωπίσετε ακόμα πιο μοχθηρούς μάγους.
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΟΡΤΩΣΗΣ

SPECTRUM: LOAD"" και μετά πατήστε ΕΝΤΕΗ
C64 ή 128: Πατήστε τα πλήκτρα SHIFT και RUN/sTnp_
-AMSTRAD: Πατήστε τα Πfήκτρα CTRL και ΜΙΚΡΟ ENTER.
ΕΛ ΕΙ' ΧΟ'Ι ΗΑ ΙλΝ 1 Δ ι υ i ~~~~--.....;~~~i!OIII::=~~~:"';;:';::;;"'-_!I!!"
JOYSTICK μόνο για COMMODORE
JOYSTICK
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΝΩ
A,S,D,F,G
ΚΑΤΩ
Z,X,C,V
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Β,Ν,
. ΔΕΞΙΑ

Μ

FIRE

H,J,K,L

Για ξόρκι επίθεσης
Για σπέσιαλ ξόρκι
Για ενεργοποίηση
ιερογλυΦικών
Για παύση παιχνιδιού
Για συνεχή πυρά
Κατά την διάρκεια μάχης

ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΟ ΕΝΟΡΑΣΗΣ
Η θέσησας στον λαβύρινθο μαζί μΕ όλα τ~ δωμάτια και τις πόρτες
(συν τις αόρατες) που έχετε εξερευνήσει παρουσιάζονται
σ' ένα
χάρτη.Εαν εξασΦαλίσετε το ξόρκι σπέσιαλ ενόρασης κατα την διάρκεια του παιχνιδιού μπορειτε να δείτε τους πολέμαρχους με κόκκινο χρώμα.
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Πατήστε FIRE πρός τ ν κατεύθυνση που θέλετε
Πατήστε το FIRE με το JOYST-CK κεντραρισμένο
Σταθεί~ε πάνω του και πατήστε FIRE με το
JOYSTICK κεντραρισμένο
Πιέστε το Ρ. Με το FIRE έχετε επανέναρξη
Πιέστε το W. Πατήστε το πάλι για ακύρωση
Κινηθείτε δεξιά-αριστερά για να διαλέξετε ένα
ζευγάρι γραμμάτων και πιέστε FIRE για να το
βάλετε σωστά.

ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΟ ΙΣΧΥΣ
Εξαπολύει μια δέσμη ενέργειας που μπορεί να σκοτώσει
μερικούς απο τους αντιπάλους σας στο δωμάτιο.Χάνεται
την χρήση.
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ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
~ ... Με την χρήση αυτού του ιερογλυΦικού εμΦανίζεται μια κατακόρυΦη
~
τομή του λαΒύρινθου. πρέπει να χρησιμοποιήσετε ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να
πάτε σ' άλλο επίπ~δo ή με το FIRE για να συνεχίσετε την περιπλάνησή σας. Μην προχωράτε σε άλλα επίπεδα πριν κερδίσετε αρκετή ισχύ και ζόρκια.
ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΟ ΜΑΓΕΙΑΣ
Το κλειδί για να αναπτύξετε την δύναμή σας και την ανθεκτικότητά
.
σας. Μπορείτε να επωφεληθείτε/ απο πέντε οθόνεςπληροφοριώνχρησι~
μοποιώντας τις κινήσεις ΠΆΝΩ ΚΑΤΩ. Η πρώτη οθόνη δείχνει τα ενεργά επίπεδα με ξόρκια των τεσσάρων τύπων και τις δυνάμεις που έχετε μαζέΨει έως τώρα. Οι υπόλοιπες οθόνες δίνουν πληροΦορίες
για τα ξόρκια και τα κομμάτια ισχύος που έχετε μαζέΨει.
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ΞΟΡΚΙΑ (ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ)
=εKιν~yτας το παιχνίδι τα ξόρκια δΕν είναι πολύ δυνατά. Οσο όμως προχωρείτε στο/ παιχνίδι και νικάτε τους πολέμαρχους, είναι δυνατόν να αΠOKτή~Eτε
μεγαλ~τερη δύναμη. Προσοχή. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα ξόρκια
που κατέχετε.
Aρxίζ~τε με το PSYCHIC, το δεύτερο πιο αδύναμο ξόρκι ΔΥΝΑΜΗΣ, και με το
ΘΝΗΤΟ
ξόρκι ΔΥΝΑΜΗΣ σε επιφυλακή (πιο αδύναμο). Αν αποτύχετε και πέσετε
στο ΘΝΗΤΟ στάδιο δύναμης θα πεθάνετε.
Με δεύτερη αποτυχία χάνετε.
Επίσης ξεκινάτε το παιχνίδι με το πιο αδύναμο απο τα ξόρκια ΕΠΙΘΕΣΗΣ (το
ΖΑΡ). Το ξόρκι ΑΜΥΝΑΣ (το PROTECT) είναι και αυτό αδύναμο. Το αρχικό στ;έσιαλ ξόρκι λέγεται FIND και σας Βοηθάει να βρείτε τις αόρατες πόρτες πατώντας το FIRE.·
Υπάρχουν τέσσερα είδη με ξόρκια:
ΔΥΝΑΜΗΣ-ΕΠΙΘΕΣΗΣ-ΑΜΥΝΑΣ-ΣΠΕΣΙΑΛ.
Καeώς προχωράτε στο παιχνίδι εμφανίζοντciι καινούργια ξόρκια.
Τα ΒλέΠΕτε σε νέες οθόνες και και μπορείτε να
τ α αποκτήσετε
αν τ α λά ο σο ντ ά.; τα με υ ι α ή η ε ρ ι σσό τ ε ρε ; μαγ ι κ έ ; δυ νά ιιε ι ; που
έχετε αποκτήσει. Πατήστε FIRE για να αποκτήσετε ένα καινούργιο ξόρκι.
ΔΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στην πορεία σου θα συναντήσεις κρυστάλλους ενέργειας οι οποίοι αιωρούνται μέσα στα δωμάτια. Θα σε πλησιάσουν, θα τα απορροφήσεις και·
θα αυξήσεις την ενέργειά σου.
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ΟΙ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ
ΝΑΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ - 10 ΕΠΙΠΕΔΟ
Οχ ι 'π ο λύ έξυπνο ι, τους αρέ σε ι ο χρυσός, το ποτό κα ι η μάχη.
100 ΒΑΘΜΟΙ
ΦΛΟΓΕΣ - 20 ΕΠΙΠΕΔΟ
Λίγοι έχουν εΠΙζήσει αποτην ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ. Προσφέρουν φώς και
ζεστασιά στους άρχοντες του σκότους.- 200 ~AΘMOI
-,ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΑ - 30 ΕΠΙΠΕΔΟ
Ενα μίγμα ανθρώπων και εντόμου. Τρομεροί ΠOλεμ~στές - 300 ΒΑΘΜΟΙ

~~
ΦΡΟΥΡΟΙ - 40 ΕΠΙΠΕΔΟ
~. Δεν είναι άνθρωποι, αλλά πνε6ματα με πανοπλία.
. τητες- 400 ΒΑΘΜΟΙ
~ tJ .
~
ΦI~I ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - ~o ΕΠΙΠΕΔΟ
~~
Γρηγορα και θανατηφορα - 500 ΒΑΘΜΟΙ
.~
ΦΑΝΤΑΣΜΑ -.60 ΕΠΙΠΕΔΟ
Σχεδόν ανίκητο και δεν πεθαίνει - 600 ΒΑΘΗΟΙ

Εχουν μαγικές
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ΑΡΑΧΝΗ - 70 ΕΠΙΠΕΔΟ
Τις συναντάς στα κάτω επίπεδα ,της Φυλακής.
Βατράχους - 700 ΒΑΘΜΟΙ
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Τούς αρέσει να τρώνε
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ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ - 80 ΕΠΙΠΕΔΟ
Ενα μαγικό όν που δημιουργήθηκε απο μαύρη μαγεία.
Το πιο θανατηρόρο
απο όλους τους φρουρούς. Γρήγορα και πανούγα - 800 ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ
ΜΑΓΟΣ - ΕΠΙΠΕΔΑ 1 εως 4
~ειλoί αρ χηγ ο Ι τι;ινδ ιαβ ο λικών ~εράτων. Θα ~oνoμαxήσ9υν μαζί ,σας άν
εxε~ε λιγοτερη δυναμη απ αυτους. Εξοπλισμενοι με ξορκια επιθεσης
και άμυνας.
Οι μάγοι αυτοί καταστρέΦονται σε τυπική μάχη.
ΒΑΘΜΟΙ 500 εως 4000
ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΑ 5 εως 8
Δυνατοί, στην επίθεση, άμυνα, στην μάχη με ξόρκια.
Κατέχουν ανωτε
ρες δυνάμεις, που είναι τοκλειδί σας για την επιτυχία. Μην τους αντιμετωπίσετε χωρίς να έχετε το ξ6ρκι της ΑΜΥΝΑΣ σε μεγάλο βαθμό και
επ ί πεδο δύναμης απο 4 κα 1 η άν.ο . ΒΑΘΜΟΙ 4500 εως 8000
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ΜΑΓΙΚΑ ΟΠΛΑ
Καταστρέφοντάς τα δεν κερδίζετε βαθμούς. Καταστρέφοντας τουςτάφους-γεννήτριες που τα δημιουργούν κερδίζετε 500 ΒΑΘΜΟΥΣ .
..~
ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣΑ
~
ΑποφύΥετε 1ις γρήγ9ρες δαγκωματιές του και φύγετε απο το δωμάτιο
.
που ειναι η κρυφτειτε.
. ~ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΡΙΦΟΓΥΡΙΖΟΥΝ
~,~ Μεμονωμένα πετούν αργά. Αν δεν καταστρέΨετε τις γεννήτριες τους έρ~.--,
,-'.
-χοντα ι πο λλά μαζ ί με μεγά λη ταχύτητα.
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
τέσσερεις γυαλιστερές σιδερένιες μπάλλες που περιστρέΦονται γύρω απο
μια μπάλλα ενέργειας.
Αρκετά αργός για να τον πυροβολήσετε.
ΜΠΑΛΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μια μπάλλα που στριφογυρίζει, γεμάτη ενέργεια.
Το ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
σας ευχαριστεί
προτίμηση και σας εύχεται καλή διασκέδαση με το
.
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