
Maszyna schowana na Boulder Beach pomiędzy duzymi skałami. Przykryta plandeką z liśćmi aby nikt 

nie odkrył co jest pod spodem. 

Maszyna składa się z wielkiej tuby ludzkiej wielkości i przypiętego do niej bloku metalu z pokrywą- 

pod pokrywą jest skaner. Wszytko jest pomalowane na srebrno a na boku ma napisane czarnymi 

literami inicjalami L. T. 

Na maszynie leży zeszyt zapisany dziecięcym pismem. Na pierwszej stronie na różne kolory napisane 

jest " Dorośnik. Nigdy więcej żadnych tajemnic". Pół zeszytu zapisane jest 

skomplikowanymi obliczeniami. Na ostatniej stronie jest instrukcja. 

1. Znaleźć zwierzę.  

2. Włożyć zwierzę do tuby. 

3. Do skanera przyłożyć zdjęcie dorosłego, w którego zmieni się zwierzak. 

4. Nasz zwierz zmienia sie w dorosłego ze zdjęcia. 

5. Użyć pada dzięki któremu możemy nim sterować. 

(Za maszyna leży pad któremu bliżej do klawiatury. Jest bardzo duży i niezbyt poręczny, dlatego jest 

przymocowany do niego pasek, abyśmy mogli powiesić go sobie na szyi. Ma 3 gałki - do sterowana 

nogami, rękami oraz do obracania się. Przy dwóch pierwszych jest szereg przycisków które 

odpowiadają za różne komendy np. za chwytanie. Mamy mikrofon i kilka guzików obok, które służą za 

modulacje głosu. Na samej górze pada przyczepiony jest mały monitorek. Mamy też wyciąganą 

antenke dzięki czemu możemy sterować naszym "dorosłym" do 3 metrów.) 

Pod instrukcją równie niedbale są napisane poprawki i podpowiedzi. 

1 POPRAWKA - trzeba użyć zdjęcia gdzie widać całe cialo inaczej 

zwierzęciu zmieni się tylko głowa. 

2 POPRAWKA - zmiana trwa tylko godzinę. 

3 POPRAWKA - nie wolno wykorzystać do tego swojego zwierzaka bo potem 

będzie sie dziwnie na nas patrzył. ( mój kot nasikał mi do butów patrząc 

mi w twarz) 

 

Pamiętaj, że urządzenie można używać tylko raz na sesje/2 (x dni). 

Dorośnik jest podpięty do najbliższego domu mnóstwem kabli co powoduje 

zwarcie w całym domu i wysadza wszystkie korki. Za częste używanie 

może spowodować odkrycie masyzny!!! 

UWAGA! NIGDY NIE UŻYWAJ ZDJĘCIA SWOJEJ MAMY ABY IŚĆ DO OJCA!!! 

NIGDY! 

 

 



Pomiędzy kartkami zeszutu jest dołączona kartka z odręcznym rysunkiem pada i opisem co do czego 

służy. 

 

 

 

 


