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Wesołe
miasteczko
16

Nad sklepem ze słodyczami znajduje się ogromny
taras. Wieje tu porywisty wiatr, słychać śmiechy i krzyki.
To wesołe miasteczko, z którego widać dachy
Labiryntopolis! Karuzele, diabelski młyn, strzelnica…

RT

Pokaż bilet i wskakuj do wagonika kolejki. Labradorka
Laba czeka na ciebie na górze. Ale zobacz! Pan X
jest jeszcze wyżej! Znika w jednym z hotelowych
apartamentów…

Ukryte obiekty
6 ZŁOTYCH GWIAZDEK
4 CZERWONE TROFEA
3 ZIELONE SKRZYNKI
ZE SKARBEM

Darmowa
przejażdżk a

Znajdź pięć
czerwonych gwiazdek
i wygraj bilet
na diabelski młyn!

ZA GI NI ON Y
GO RY L
Nasz hotelowy zwierzak
zgubił się w wesołym
miasteczku i jest bardzo
zestresowany. Znajdź kiść
bananów i uspokój go!

NR 2
Gł os La bir yn topoli s
Próba bicia rekordu w chodzeniu po linie
Linoskoczkowie z całego świata
zjechali do Labir yntopolis. Będą
d
próbowali ustanowić nowy rekor
w chodzeniu po linie między
drapaczam i chmu r.
nie?
Czy im się uda? A jeśli ktoś spad
Widzisz jednego z cyrkowców
pom iędzy wieżowca mi?
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Wielka
Wystawa
22

L

Z biblioteki można przejść schodami na teren Wielkiej
Wystawy. Ileż tu niezwykłych istot i skarbów z dawnych
czasów! Na ogół muzeum to miejsce pełne ciszy
i zadumy, ale nie dziś! Pan X wypuścił mieszkańców Sali
Dinozaurów i Mitycznych Stworzeń! Jak ich wyminąć?

Wdrapuj się po drabinach i biegaj nad eksponatami,
jeśli to konieczne. Nie daj się stratować czterogłowemu
potworowi ani złapać cyklopom! I oczywiście nie
wpadnij do oczka wodnego z krokodylami.

Ukryte obiekty
5 ZŁOTYCH GWIAZDEK
4 CZERWONE TROFEA
3 CZERWONE SKRZYNKI
ZE SKARBEM

PRO ŚBA KUC HAR ZA
Przekaż mi książkę Potworny sok.
Dzięki niej zrobię specjalny eliksir,
który uspokoi zdenerwowane
zwier zęta. Dla ułatwienia
podpowiem ci, że mam na szyi
czerwoną apaszkę.

Zlece nie od m

Gł os La bir yn topoli s

umii

Mum ie eg ipsk
ie szaleją!
A to dlatego,
że zg inęła ich…
mamun ia.
Ma na sobie ró
żowe
ba ndaże i chow
a się gdzieś
w ystraszona
hałasem.
Możesz ją od
naleźć?

Baśniowa Wielka Wystawa!
rta nowa, baśn iowa
Dziś w Pałacu Chaosu zosta nie otwa
okaz ji i zajrz yj
z
ystaj
Skorz
awy.
część Wiel kiej Wyst
ą karocą.
do Sali Kopciuszk a z piękną różow
a cię srogi
Przy jdź przed północą, inaczej spotk
zawód…
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Podniebny
pojedynek

Na szczycie schodów drzwi się otwierają i…
Och! Stoisz na krawędzi dachu!
Ludzie w dole są wielkości mrówek. Pada śnieg,
balony unoszą się w powietrzu, a Kostka Labiryka
rzuca na miasto złotą poświatę.

Laba dogania Pana X. Łapie go za pelerynę,
żeby zatrzymać złoczyńcę. Już prawie północ!
Został tylko jeden labirynt do przejścia!
Szybko! Znajdź drogę na samą górę. Musisz
dotrzeć do Kostki Labiryka przed złodziejem!

Propoz ycja twojego tajnego agenta

Ukryte obiekty
5 ZŁOTYCH GWIAZDEK
5 CZERWONYCH TROFEÓW
5 ZIELONYCH SKRZYNEK ZE SKARBEM
1 NIEBIESKA SKRZYNKA ZE SKARBEM
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Pamiętasz mnie? Uratowałeś mi
życie w kotłowni! Mam na sobie
koszulkę w niebieskie i białe paski,
abyś wiedział, że jestem po twojej
stronie.
Znajdź mnie, a ja pokonam dla ciebie
pomagierów Pana X.

Zlecenie
od pi lota
się pilotować
W tym śniegu nie da
poż ycz yć
bym
iał
samolotu. Chc
ze, aby
ietr
pow
e
zan
ogr
balon na
domów
do
porozwozić detekt ywów
ażesz
Pok
.
iem
przed Boż ym Na rodzen
anu
opl
aer
ego
lon
zie
mi drogę od
w?
do lotnisk a dla balonó

any
Święty Mikołaj widzi
nad miastem!

Carmen przysłała
Młoda detekty wka
o świątecznego
nam niesamowiteg
działa Świętego
wi
newsa! Pisze, że
z dachu Pałacu
Mikołaja i jego sanie
że potwierdzić
Chaosu. Czy ktoś mo
jej słowa?
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