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PS: As palavras que estão em letra maiúscula são os comandos que você deve dar a Trilby.
Caminhe para a porta na direita.
KNOCK ON DOOR três vezes.
UNLOCK DOOR
A sala é escura, mas você pode ver a janela.
Caminhe até a janela.
OPEN BLINDS
LOOK BODY
------Hotel após a cena:
TALK MAN ABOUT IDOL
Trilby vai entrar no reino das sombras
........
Vá para o bar. (esquerda, porta Lá em baixo, esquerda, porta ao lado)
Caminhe para o balcão
GET PLIERS
Vá para o refeitório. (porta aberta, à esquerda)
Vá até para o corpo pendurado na porta do toalete.
USE PLIERS ON NAILS.
OPEN DOOR.
Caminhe para a pia
GET ENVELOPE.
TAKE PILL.
(se quiser sair do reino da sombra,é só tomar a pílula.)
Ir à recepção. (à direita, à direita)
TOUCH PAINTING.
-------Mansão dos DeFoe após a cena:
Vá as prateleiras
GET GLASS.
Caminhe para a porta na esquerda
PUT PAINTING UNDER DOOR.
OPEN DOOR a esquerda.
-------HOTEL:
GET MATCHES na mesa.
Suba a escada.
Entre em qualquer porta e vá ate o detector de fumaça no teto.
USE MATCHES ON DETECTOR.
.........
A saída de emergência(porta de ferro)esta aberta
Entre nessa porta.
Caminhe para a mesa.
GET CROWBAR.
Caminhe para a escada.
CLIMB UP
Vá para o refeitório.
Caminhe até a porta tapada com madeiras enquanto no reino das sombras.
USE CROWBAR WITH BOARDS.

Enquanto no reino das sombras,TAKE PILL e então OPEN DOOR.
Você esta na sala.
(se você pegar a garrafa de coca-cola e beber,você entrará no reino das sombras,mas pegue a
garrafa,GET COLA.)
Caminhe para a mesa.
TOUCH CHISEL.
----------Navio após a cena.
Caminhe para a direita até o homem que conserta o barco.
POINT CHISEL.
Vá ate a escada.
CLIMB.
Vá até a caixa.
USE CHISEL ON WOOD
Suba a escada.
Vá para a extrema direita.
----------HOTEL:
Vá até o bar.
Vá até a menina.
TALK GIRL ABOUT SHIP.
........
Aguarde até que o demônio se ajoelhe.
KICK DEMON
Vá até a bolsa na mesa.
OPEN BAG.
-------Sala do piano após a cena:
Desça as escadas
Veja o demônio tocando piano.
Suba as escadas.
Caminhe a mesa.
GET PISTOL.
Dessa as escadas.
SHOT DEMON.
-------HOTEL:
OPEN DOOR.
Vá para o refeitório.
(você verá o agente, e as pílulas não funcionam mais)
GET MEAT da mesa.
Caminhe até a porta a esquerda.
OPEN DOOR
Vá até a porta quebrada.
Tem vários insetos no canto,vá ate eles.
USE MEAT ON BUGS.
Agora vá até o canto do Celler
(onde tem uma goteira)
DRINK WATER.(pílulas trabalham novamente)
Vá para a sala.
TALK MAN ABOUT UNICORN
(é a coisa cinza sobre o escudo de madeira de pé contra a mesa)
TOUCH UNICORN.

-------DCI após a cena:
TALK MAN ABOUT ROOM 4 vezes.
Caminhe para a sala que leva para cima.
Caminhe para uma cama e SLEEP
......
GET SHEET e desça escadas.
Vá para as chamas.
USE SHEET ON FIRE
-------HOTEL:
Vá para o bar.
TALK MAN ABOUT HEAD.
Vá para o celler
Vá para a garrafa de vinho na parte superior do muro e GET WINE.
Vá para o bar no reino normal. (o professor não está lá)
Em seguida, vá ao bar no reino das sombras(o professor está morto)
Volte para o reino normal.
(cabeça) Caminhe para o corpo e GET HEAD.
Volte para o reino normal.
(Perna esquerda) Ir para a recepção e GET LEG da mesa.
(Perna direita) vá ao gabinete (porta atrás do balcão) destranque a porta (PICK LOCK).
Caminhe para a plataforma e GET LEG.
(Braço esquerdo) Vá para fora e GET ARM.
(Braço direito) Vá para o quarto do Trilby (3C) GET ARM de sua cama.
Vá para o ultimo andar, enquanto no reino das sombras,vá até a porta onde tem um corpo e
ATTACH LIMBS.
TAKE PILL, entre em qualquer porta,volte ao ultimo andar e abra a porta.
Caminhe para a grade e GET LETTER.
-------Floresta após a cena:
GET STONE.
THROW STONE.
-------HOTEL:
Vá para o celler.
vá para o buraco na parede e GO DOWN HOLE.
Caminhe para o toco de árvore e TOUCH STUMP.
-------CABANA após a cena: (sem interação)
-------HOTEL:
A Garota e agente aparecem.
.........
Este é o fim do enigma.
Trilby não pode se mexer e está prestes a ser sacrificado.
Para parar isso, Trilby tem que morrer antes do demônio matá-lo.
Escreva MOVE.
Depois que o demônio aparece, escreva DIE.
FIM.

