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Pierwsza instalacja
Instalacja i uruchamianie
1. Uruchom Windows 95/98

2. W∏ó˝ do nap´du CD-ROM p∏yt´ z grà Larry 7.

3. Je˝eli opcja autoodtwarzania jest w∏àczona, to pojawi si´ ekran instalacyjny. Je˝eli
autoodtwarzanie nie jest w∏àczone, to kliknij dwa razy na znajdujàcej si´ na
pulpicie ikonie „Mój komputer”, a nast´pnie na ikonie nap´du CD-ROM. Aby
zainstalowaç gr´, kliknij dwa razy „Setup.exe”.
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Ekran tytu∏owy
Za pierwszym razem, gdy uruchomisz naszà gr´, ekran tytu∏owy zostanie pomini´ty i
zostaniesz przeniesiony od razu „w sam Êrodek akcji” (stary, ale to b´dzie akcja...).
Tak te˝, nie szukaj go. I tak go nie znajdziesz. Ale nie bój si´, ju˝ wkrótce b´dziesz
mia∏ go serdecznie dosyç!

Kontynuuj ostatnià gr´
JeÊli tu klikniesz, zostaniesz z miejsca przeniesiony do momentu, w którym ostatnio
zakoƒczy∏eÊ zabaw´. Ca∏kiem sprytnie, co nie? Tak swojà drogà, to pami´taj, ˝e jeÊli
nie Wyszed∏eÊ z gry, nie mo˝esz Kontynuowaç (uuh!).

Otwórz zapisanà gr´
Kliknij tu, aby kontynuowaç dowolnà zapisanà gr´. OczywiÊcie, jeÊli ˝adnej gry nie
Zapisa∏eÊ, nie mo˝esz jej Otworzyç.

Rozpocznij zupe∏nie nowà gr´
Kliknij tutaj, aby rozpoczàç ca∏kowicie nowà (chocia˝ niekoniecznie specjalnie
Êwie˝à) gr´. Co tu du˝o mówiç, wszystko robisz od poczàtku!

Odwiedê stron´ internetowà
Jak tu klikniesz, zostaniesz przeniesiony na oficjalnà stron´ internetowà Larrego.
Je˝eli coÊ nie zadzia∏a, spróbuj odwiedziç naszà stron´ – wpisz jej adres –
www.sierra.com/games/l7/ – r´cznie. 

Spadam stàd! (Koniec)
Kliknij tu, aby... och, po prostu zgadnij!



Pasek menu
Przesuƒ kursor w lewy górny róg ekranu gry, aby
wywo∏aç pasek menu. Wi´kszoÊç z dost´pnych 
w nim opcji dzia∏a identycznie, jak te, które znasz z
pasków komend w innych programach. Tak czy

inaczej, spróbuj jak dzia∏ajà nasze komendy. Zapewniamy Ci´, ˝e b´dziesz do nich
cz´sto wraca∏, niejednokrotnie piszczàc z zachwytu!

Menu plik
Nowa rozpoczyna nowà gr´. Zapewne nie b´dziesz korzysta∏ zbyt
cz´sto z tej opcji, ale bez niej pasek menu by∏by jakiÊ taki
niedorobiony. 

Otwórz otwiera zapisanà gr´. Je˝eli nie zapisywa∏eÊ jeszcze stanu gry,
ta funkcja pozostanie dla Ciebie bezu˝yteczna. 

Zapisz zapisuje stan gry. Tak naprawd´, to nie musisz zbyt cz´sto
korzystaç z tej opcji w naszej grze, gdy˝ nie ma tu sytuacji, w których móg∏byÊ zginàç
lub „zawiesiç” si´ na dobre. Nowà, lepszà metodà jest opuszczanie gry za pomocà
komendy WyjÊcie. Wówczas stan rozgrywki zostanie automatycznie zapisany na
Twoim twardym dysku. Póêniej, gdy na nowo uruchomisz gr´, wystarczy, ˝e u˝yjesz
komendy Kontynuuj, aby wróciç do momentu, w którym przerwa∏eÊ zabaw´. Ale i
tak zostawiliÊmy Ci komend´ Zapisz, na wypadek, jakbyÊ nie móg∏ si´ bez niej obyç.
Uwaga: gdy b´dziesz wpisywa∏ nazw´ zapisywanej gry, za pomocà klawiszy Ctrl-C za
jednym zamachem usuniesz stary napis. 

WyjÊcie to najlepszy, najbardziej sprawdzony sposób opuszczenia niebanalnego Êwiata
naszej gry. Wówczas, Twoja gra zostanie zapisana, dzi´ki czemu póêniej b´dziesz
musia∏ u˝yç jedynie komendy Kontynuuj, aby wróciç do przerwanej zabawy. Je˝eli
opuÊcisz program w jakikolwiek inny sposób, Twoja gra nie zostanie zapisana.
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Menu gra
Mapa przenosi Ci´ na ekran mapy statku.
Wi´cej informacji na ten temat znajdziesz
w sekcji „Sterowanie Grà”.

Inwentarz przenosi Ci´ do ekranu
inwentarza, czyli tego, co Larry trzyma w
kieszeniach (a ma tego troch´...). Wi´cej
informacji na ten temat znajdziesz w sekcji
„Sterowanie Grà”.

Punkty poka˝à jak Ci idzie. Ta opcja
dost´pna jest tak˝e w formie skrótu,
ukrytego pod prawym klawiszem myszy.

Audio Mikser pozwoli Ci manipulowaç g∏oÊnoÊcià poszczególnych elementów
dêwi´kowych gry. Nie podoba Ci si´ nasze ustawienie g∏oÊnoÊci? Nie? Dobra, jak tam
sobie chcesz! Spróbuj zrobiç to lepiej! (A jak Ci nie wyjdzie, to u˝yj opcji
„DomyÊlne”.) 

Szef idzie... Och, po prostu spróbuj zgadnàç!

SzybkoÊç chodzenia pozwala Ci na regulowanie pr´dkoÊcià, z jakà Larry przebiera
nó˝kami.

PodnieÊ poziom ÊwiƒskoÊci – gra staje si´ bardziej niemoralna i obrazoburcza.

Obni˝ poziom ÊwiƒskoÊci – gra staje si´ mniej niemoralna i obrazoburcza.

Stabilizator – zatrzymuje „ko∏ysanie fal” za okienkami statku.

Podpisy – pozwalajà Ci na w∏àczanie i wy∏àczanie napisów na dole ekranu. 

Opcja ta jest bardzo przydatna na pok∏adzie samolotu, kiedy zapomnisz s∏uchawek. 
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Menu pomoc
JeÊli mamy byç szczerzy, to takà prawdziwà pomoc znajdziesz pr´dzej 
w poradnikach zamieszczonych w pismach komputerowych, serwisach
internetowych itd. itp., ni˝ w naszej grze. 

Pomoc oferuje kilka wskazówek dla poczàtkujàcych.

Porady nie odgrywajà w tym wszystkim jakiejÊ szczególnie istotnej roli.

Serwis Klienta podaje Ci aktualne numery telefonów, faksów i adresy e-mail, które
mogà Ci si´ przydaç.

O... OSTRZE˚ENIE: NIGDY TEGO NIE RÓB! A ponadto, nigdy nie zatrzymuj
kursora na twarzach ludzi z naszej ekipy. 
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Sterowanie grà
Kursor
„Zapakowany kursor” oznacza, ˝e gra jest w tym momencie zaj´ta. Poczekaj chwil´, a
pojawi si´ mniej lub bardziej standardowy kursor, jaki nierzadko pojawia si´ w
innych grach przygodowych. Poruszaj nim troch´ po ekranie. Kiedy kursor jest...
hmm... zwini´ty, klikni´cie spowoduje, ˝e Larry podejdzie do oznaczonego miejsca.
Kiedy jednak kursor si´ rozwinie (w ten jeden, jedyny sposób), b´dzie to oznacza∏o,
˝e znalaz∏eÊ interaktywne miejsce. Wówczas powinieneÊ wcisnàç...

Lewy klawisz
Kiedy kursor jest rozwini´ty, a Ty klikniesz lewym klawiszem myszy,
pojawi si´ menu komend, jakie mo˝esz wydaç w danym przypadku.
Spróbuj u˝yç ich wszystkich, a zw∏aszcza opcji „Inne...”, która
oznacza... sprawdê sam.

Pisanie
Przyszed∏ czas na wpisywanie w∏asnych komend. To bardzo wa˝na czynnoÊç w naszej
grze, zwa˝ywszy na to, ˝e niektóre
zagadki mogà zostaç rozwiàzane jedynie
za pomocà pisania. Pami´taj jednak, ˝e
musisz wpisywaç jedynie czasowniki.
Rzeczowniki sà tu zupe∏nie zb´dne.
(Przecie˝ kliknà∏eÊ na rzeczowniku,
prawda?) Na ogó∏ wystarczy wpisaç
tylko jeden czasownik.
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Rozmawianie
Mo˝esz rozmawiaç z ludêmi na ró˝ne tematy. Poza
tymi, które zosta∏y wyszczególnione na liÊcie
dialogowej, mo˝esz te˝ wybraç jakieÊ „Inne...”
tematy. Zwróç uwag´ na to, ˝e kwestie, które
zosta∏y ju˝ omówione, zmieniajà swój kolor –

dzi´ki temu, nie musisz „wa∏kowaç” przerobionych ju˝ tematów. 

Skróty prawego klawisza
Pod prawym klawiszem ukryliÊmy kilka najcz´Êciej u˝ywanych komend.
Wiadomo, ˝e sà one dost´pne tak˝e z poziomu rozwijanych menu, ale
tak mo˝na do nich ∏atwiej i szybciej dotrzeç.

Mapa
Jak ju˝ znajdziesz si´ na pok∏adzie
HGW Babilon, otrzymasz map´
naszego pi´knego statku. To kolejne
uproszczenie – oto, jak szybko 
i sprawnie mo˝na poruszaç si´ po
Êwiecie. Z rozwijanego menu lub 
z poziomu skrótów ukrytych pod
prawym klawiszem, masz dost´p do
mapy. B∏àdê po niej kursorem tak
d∏ugo, a˝ znajdziesz miejsce, które
chcia∏byÊ odwiedziç. Klikasz i „Puuf!”.
JesteÊ na miejscu. Chodêmy zatem na
kaw´...
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Inwentarz
Okno Inwentarza jest miejscem, w którym
mo˝esz u˝ywaç znalezione podczas gry
przedmioty. Otwierasz je za pomocà
rozwijanego menu, chocia˝ mo˝esz tego

dokonaç tak˝e z poziomu skrótów ukrytych pod prawym klawiszem myszy.

Zabieranie przedmiotów: Czasem, gdy klikniesz na jakimÊ przedmiocie, w menu pojawi
si´ opcja „Weê”. Weê go zatem – b´dziesz szcz´Êliwy, zapewniamy.

U˝ywanie przedmiotów: Aby u˝yç na czymÊ przedmiotu, który wczeÊniej zabra∏eÊ,
kliknij wpierw na obiekcie, na którym b´dziesz chcia∏ wypróbowaç swoje trofeum. W
menu, które si´ pojawi, znajdziesz opcj´ „U˝yj...”. Przesuƒ teraz kursor myszy tak, aby
podÊwietliç ten przedmiot z Twojego inwentarza, którego pragniesz u˝yç. Kliknij raz
jeszcze. Na przyk∏ad: Aby u˝yç banana na suficie, kliknij wpierw na suficie, a w
sufitowym menu „U˝yj...” wybierz banana. 

Manipulowanie przedmiotami: Niektóre przedmioty w Twoim inwentarzu majà ukryte
w∏aÊciwoÊci. Sprawdê ka˝dy z nich uwa˝nie. Mo˝e dowiesz si´ czegoÊ ciekawego?

¸àczenie przedmiotów: Niektóre przedmioty, znajdujàce si´ w Twoim inwentarzu,
mogà byç ∏àczone z innymi przedmiotami, które znajdujà si´ 
w Twoim inwentarzu. To proste, choç brzmi strasznie. Aby tego dokonaç, otwórz
okno Inwentarza. Kliknij lewym klawiszem myszy na jednym przedmiocie, skorzystaj
z opcji „U˝yj...”, a w nowym menu zaznacz drugi przedmiot. Kliknij raz jeszcze. Oto
ca∏y sekret.
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Strategia
Nasza gra polega na eksploracji, postaraj si´ wi´c niczego nie przeoczyç! Ka˝dà
lokacj´ dok∏adnie przejrzyj i klikaj na wszystkim, co tylko powoduje rozwini´cie
Twojego kursora. Rozmawiaj z ka˝dà napotkanà osobà. U˝ywaj wszystkich mo˝liwych
opcji. Rób notatki. Wyciàgaj wnioski. Daj z siebie wszystko.

Rzeczy zmieniajà si´ wraz z rozwojem wydarzeƒ. Bàdê uwa˝ny. 

Bàdê twórczy! Kiedy gdzieÊ „utkniesz”, pokr´ç si´ po statku w poszukiwaniu
natchnienia. Nigdy nie wiadomo, gdzie znajdziesz to, co jest Ci akurat potrzebne.
Przede wszystkim, wyluzuj si´ i puÊç wodze fantazji. ˚yczymy dobrej zabawy!

Zostaƒ gwiazdà!
Nasza gra jest pierwszà produkcjà tego typu, w której masz mo˝liwoÊç autentycznego
„pojawienia si´” w stworzonym Êwiecie! Wystarczy, ˝e b´dziesz robi∏ wszystko zgodnie
ze wskazówkami podanymi poni˝ej. Je˝eli zawarte tam instrukcje nie b´dà Ci nic
mówi∏y to znaczy, ˝e nie jesteÊ jeszcze gotów, aby zostaç gwiazdà...

CyberSCAN 2000™
Chcesz zobaczyç swojà twarz na ekranie? Oto, jak to zrobiç: zeskanuj swoje zdj´cie i
zapisz je jako plik *.bmp w 256 kolorach, w podkatalogu z grà. Nazwij plik 1.BMP. 
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CyberVOX 2000™
Chcesz us∏yszeç swój g∏os podczas gry? To bardzo proste... Otwórz podkatalog z grà.
Znajdziesz tam plik VOICE.TXT, który otwórz za pomocà Notatnika. 
W pliku tym zawarto niezb´dne skrypty i instrukcje, bez których dalej sobie nie
poradzisz. Uruchom teraz jakiÊ program do nagrywania plików *.wav. Ustaw oba
okna w ten sposób, abyÊ móg∏ czytaç linie dialogowe podczas ich nagrywania. Poka˝,
jak jesteÊ dowcipny!

CyberSYSTEM 2000™
Ustaw tapet´ Windows jako plik LARRY7.BMP z podkatalogu z Twojà ulubionà grà.
Dzi´ki temu, wraz z Twoimi post´pami w grze, b´dziemy w stanie uaktualniaç
systemowà tapet´, aby pokazaç wszystkim (którzy zerknà na Twój ekran), jak dobrze
Ci idzie.

Uwaga: Windows ∏aduje Twojà tapet´ tylko wtedy, kiedy si´ uruchamia, wi´c mo˝e
zdarzyç si´ tak, ˝e wszelkie zmiany ujrzysz dopiero jutro.

CyberSOUND 2000™
Chcesz dodaç swoje w∏asne efekty dêwi´kowe? Nie ma sprawy! Ho∏dujàc tradycji
serii Larry, nasza gra pozwala na „poprawianie” ich za pomocà klawiszy funkcyjnych.
Sprawdê je wszystkie!! Zrób niespodziank´ swoim znajomym 
i przyjacio∏om! Baw si´ dobrze!
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Kierownik projektu
Kamil M´trak

T∏umaczenia
Maciej Ogiƒski

Dialogi
Kamil M´trak

Programowanie
Maciej Marzec

Postprodukcja i efekty
Piotr Tereszczuk

DTP
Robert Dàbrowski

Marcin Âliwka

Re˝yseria dêwi´ku
Miriam Aleksandrowicz

Kamil M´trak

Kierwonik produkcji
Renata Piechowska

Realizacja
Tomasz Sikora
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Twórcy gry
Re˝yseria, scenariusz, design

Al Lowe

Polska wersja j´zykowa
Larry Bajer Garniak: Mi∏oÊç na fali
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Obsada

Aleksander Wysocki
Anna Apostolakis

Beata ¸uczak

Brygida Turowska

El˝bieta Bednarek

Iwona Rulewicz

Jacek Czy˝

Jan Aleksandrowicz

Jaros∏aw Domin

Jerzy Mazur

Jerzy Stuhr

Joanna Wizmur

Katarzyna Figura

Krystyna Kozanecka

¸ukasz Nowicki

Miriam Aleksandrowicz

Monika Chy∏a

Przemys∏aw Nikiel

Rados∏aw Pop∏onikowski

Wojciech Paszkowski

i inni.

Nagrania
Studio GREEN

Postprodukcja
Studio Bardzo Ma∏e

ThanX:
Andrzej Kowal
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Produkcja

Mark Seibert

Asystent designera 

i scenarzysty, programowanie

Don Munsil

Re˝yseria animacji

Jason Zayas

G∏ówny programista

Steve Conrad

Programowanie

Mark Martino

T∏a

Jason Piel

G∏ówny artysta te∏

Layne Gifford

Animacja

Bill O’Brien

Al Eufrasio

Technicy

Bob Munsil

Bryan Wilkinson

Najwy˝sza kontrola jakoÊci

Jennifer Gibbs

Efekty specjalne i dodatkowa

muzyka

Ben Houge

Mark Seibert

Re˝yseria dêwi´ku

Al Lowe

Casting g∏osów

Al Lowe i Don Munsil

Audycje

The Voicecaster, Burbank w/s
Kalifornia

Nagrywanie g∏osów

Hollywood Recording Services

Kierownik nagraƒ

Mike Hanley

Autorzy wersji oryginalnej
G∏ówny sk∏ad
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Specjalista od oprogramowania

DREAMS

David Henry

Fotografie te∏

Al Lowe

Best Boy

Dale Christensen

Temat muzyczny serii

Al Lowe

Temat muzyczny serii zaaran˝owa∏ i

wprowadzi∏ na wy˝yny sztuki

Frank Zottoli

Muzyka

Frank Zottoli

Muzyka wykonywana przez

Frank Zottoli, pianino

Kim Hutchcroft, woodwinds

Tom Warrington, bas

Claudio Slon, b´bny

Mark Seibert,
gitara, syntezatory, perkusja

Al Lowe, saksofon sopranowy

Steve Conrad, puzon

Muzyka nagrana w

Studio Chick Corea’s Mad Hatter,
Hollywood w/s Kalifornia

Muzyk´ zmiksowa∏

Jeff Hall

Muzyka zmiksowana w

Studio Maximus, Fresno w/s Kalifornia

Testy konfiguracji

Michael D. Jones i ca∏a ekipa Sierra
Oakhurst Quality Assurance Team

Beta testy

Geoof M. Keighley

Linda Lindley

Wesley Litt

Tim Marley

Dan Milano

Steve Porter

Della Rogers

Mark Schey

Michael Shavelson

Charles M. Solen

Opakowanie i dokumentacja

Heather Lavin

Kerri Willard
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Kierownicy animacji
David Hicock i Larry Royer

Kluczowe animacje

Dadvin Hicock

Larry Royer

John Bloom

Bill Davis

Marcus R. Gregory

Fran Krause

Koordynacja kolorów

Jennufer Robin

Komputerowe kolorowanie

Jennifer Darsney

Marcus R. Gregory

Fran Krause

W Aric Miller

Jennifer Robin

Peter Wynn

Animacje

Jim Burns

Julie Cornfield

Jennfer Darsney

Specjalne podzi´kowania dla

Teres Gant

Colette Bottinelli

Cindy Vanous

John Williams

Eric Twelker

Bill Moore

Scott Lynch

Jerry Bowerman

Mike Brochu

Ken Williams

Walter Forbes

Zippy, niezatapialna cudowna
lamaS∏ynny Mówiàcy Niedêwiedê

...i wszystko to dla naszych mam,
tatusiów, m´˝ów, ˝on, dziewczyn,

ch∏opaków i tych, o których
zapomnieliÊmy

Animatorzy
Bez których ca∏oÊç by∏aby gotowa dobre kilka miesi´cy wczeÊniej...
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Koordynator projektu

Susan McGirr

Asystent producenta

Danijel Tomicic

Szefowie brygady animacyjnej

Jurica Saravanja

Ivica Horvat

Animacje

Jurica Saravanja

Damir Semenov

Zvonimir Cuk

Ivica Horvat

Kristian Dulic

Zeljko Bracic

Cyfrowe kolorowanie, szefowa
komputerowych artystów

Peggy Skrlec

Cyfrowe kolorowanie, komputerowi
artyÊci

Sasa Zec

Snjezana Lisica

Peggy Skrlec

Darko Dukaric

Ivana Baric

Snezjana Lisica

Aaron P McDowell

Mathew S Filer

Jose Mercado

W Aric miller

Jon C Parker

Jeff Whitaker

Michael Pringleton

Jennifer Robin

B J Walker

Guillermo Zubiaga

Re˝yser animacji

Ivan Tomicic

Autorzy, Zachodnie Los Angeles 



Pomoc techniczna CD Projekt
W przypadku problemów technicznych w korzystaniu z naszych produktów prosimy o wype∏nienie formularza
pomocy technicznej, który dost´pny jest na naszej stronie internetowej pod adresem: www.cdprojekt.info w
dziale Pomoc Tech. Ponadto mogà Paƒstwo przekazywaç swoje problemy telefonicznie pod numer telefonu
(0-22) 519 69 66 w dni powszednie w godzinach 9.00-18.00, e-mailem na adres pomoc@cdprojekt.com oraz
listownie na adres CD Projekt, 03-301 Warszawa, ul. Jagielloƒska 74, z dopiskiem „Pomoc techniczna”. 

Najnowsze poprawki (patch) i uaktualnienia (update), a tak˝e rozwiàzania i pomoc w ukoƒczeniu
wydawanych przez nas gier znajdà Paƒstwo na naszej stronie w internecie: http://www.cdprojekt.info/

Prawa autorskie
Wprowadzamy Paƒstwa w Êwiat gier komputerowych najwy˝szej jakoÊci. Ka˝da z wydawanych przez nas gier
jest owocem wielomiesi´cznej, wyt´˝onej pracy. Jej celem jest nieustanne podnoszenie standardu naszych
gier, które Paƒstwo kupujecie.  Prosimy o docenienie tych staraƒ oraz prosimy pami´taç, ˝e bezprawne
kopiowanie gier jest dzia∏alnoÊcià kryminalnà. 

Taka forma sprzeda˝y daje jej legalnemu w∏aÊcicielowi prawo u˝ywania programu ograniczone do
wczytywania programu z zakupionego noÊnika do pami´ci, a wi´c do systemu komputerowego, dla którego
zosta∏ on opracowany. Ka˝de dalsze u˝ycie, w∏àczajàc kopiowanie, powielanie, przekazywanie innym
reprodukcji programu, sprzeda˝, wynajem, dzier˝aw´, licencjonowanie programu, wypo˝yczanie,
wykorzystanie programu lub jego cz´Êci w celach komercyjnych w∏àcznie z wykorzystaniem go w miejscach
takich jak kawiarnie, salony gier lub inne instytucje oraz inne formy dystrybucji lub rozpowszechniania
produktu naruszajàce ww. warunki sà naruszeniem praw autorskich wydawcy chyba, ˝e wyrazi on na to
pisemnà zgod´. 

Wy∏àczny dystrybutor na terenie Polski CD PROJEKT, ul. Jagielloƒska 74, 03-301 Warszawa, 

Warunki gwarancji
1. CD Projekt gwarantuje dostarczenie nabywcy dysku CD-ROM zapewniajàcego prawid∏owà eksploatacje

niniejszego produktu oraz niezainfekowanego wirusami komputerowymi. 

2. W przypadku stwierdzenia, w ciàgu 90 dni od daty zakupu potwierdzonej rachunkiem, wad produkcyjnych
zakupionego dysku CD-ROM, CD Projekt zapewnia:

a. bezp∏atnà wymian´ produktu, po uprzednim jego zwrocie do CD Projekt wraz z kopià rachunku, na dysk
CD-ROM prawid∏owo funkcjonujàcy,

b. w sytuacji w jakiej wymiana jest niemo˝liwa CD Projekt mo˝e zaproponowaç inny produkt z oferty CD
Projekt. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia Nabywcy nale˝y do CD Projekt.
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3. Wadliwy dysk CD-ROM wraz z opakowaniem, instrukcjà i kopià rachunku prosimy przes∏aç pocztà, na
adres: CD Projekt Sp. z o.o. ul. Jagielloƒska 74, 03-301 Warszawa

4. Gwarancja na sprzedany towar nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ kupujàcego
wynikajàcych z niezgodnoÊci towaru z umowà.

5. Gwarancja wa˝na jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Decyzja CD Projekt odnoÊnie zasadnoÊci zg∏aszanych usterek jest decyzjà ostatecznà.

7. CD Projekt nie gwarantuje, ˝e gra spe∏ni oczekiwania Nabywcy lub, ˝e jej dzia∏anie b´dzie ca∏kowicie
wolne od b∏´dów.

8. CD Projekt jest zwolniony od odpowiedzialnoÊci z tytu∏u gwarancji, jeÊli oka˝e si´, ˝e stwierdzone wady
powsta∏y z innych przyczyn ni˝ tkwiàce w sprzedanym towarze, a w szczególnoÊci na skutek: 

- normalnego zu˝ycia dysku CD-ROM,

- uszkodzeƒ mechanicznych, termicznych, kontaktu z substancjami  szkodliwymi, 

- eksploatacji dysku CD-ROM niezgodnie z jego przeznaczeniem.

WWyy∏∏ààcczzeenniiee  ooddppoowwiieeddzziiaallnnooÊÊccii  zzaa  sszzkkoodd´́

CD Projekt, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w∏aÊciwe, wy∏àcza odpowiedzialnoÊç za
jakàkolwiek szkod´ b´dàcà nast´pstwem u˝ywania lub niemo˝noÊci u˝ywania niniejszej gry. W ˝adnym
przypadku odpowiedzialnoÊç CD Projekt wzgl´dem nabywcy na podstawie niniejszych postanowieƒ nie
przekroczy sumy op∏aty jakà Nabywca uiÊci∏ za gr´.

Ostrze˝enie o epilepsji
Niektóre osoby nara˝one na dzia∏anie migajàcego Êwiat∏a lub pewnych jego naturalnych kombinacji mogà
doznaç ataku epileptycznego lub utraty przytomnoÊci. Powodem wystàpienia tego ataku lub utraty
przytomnoÊci mo˝e byç mi´dzy innymi oglàdanie telewizji lub u˝ytkowanie gier komputerowych.
Przypad∏oÊci te mogà wystàpiç równie˝ u osób, u których nigdy wczeÊniej nie stwierdzono epilepsji i które
nigdy wczeÊniej nie dozna∏y ataków epileptycznych. JeÊli Ty lub ktokolwiek z Twojej rodziny mia∏
kiedykolwiek objawy wskazujàce na epilepsj´ (ataki epileptyczne lub nag∏e utraty przytomnoÊci) i by∏ lub jest
wra˝liwy na migotanie Êwiat∏a, powinien - przed uruchomieniem gry - zasi´gnàç porady lekarskiej. Zalecamy
równie˝, aby rodzice nadzorowali dzieci bawiàce si´ grami komputerowymi. Je˝eli stwierdzisz u siebie lub u
dziecka wyst´powanie nast´pujàcych objawów: dusznoÊci, zaburzenia wzroku, skurcze powiek i mi´Êni oczu,
utrat´ przytomnoÊci, zaburzenia b∏´dnika, drgawki lub konwulsje, natychmiast wy∏àcz komputer i wezwij
lekarza.
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