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Wprowadzenie 

Cześć! Nazywam się Maggie Collins. Właśnie wprowadziłam się na Wisteria Lane. Wspólnie z moim 
mężem Davidem i synem Jamesem mamy zamiar zacząć tu niejako nowe życie. Właściwie, to ja 
mam taki zamiar. David jest lekarzem i dostał propozycje otwarcia w tutejszej przychodni własnej 
praktyki, a ja... Ze mną to dość długa historia. Prawie dwadzieścia lat temu, w wypadku 
samochodowym, doznałam poważnych obrażeń i... amnezji. Może tutaj, gdzie wydaje się być 
spokojnie i przytulnie, uda mi się odzyskać choć część z zagubionych wspomnień. 

Poradnik do „Gotowych na wszystko” zawiera opis przejścia każdego z dwunastu odcinków. Poza 
obowiązkowymi, zawartych jest w nim też duża część dodatkowych czynności pozwalających 
niekiedy poznać lepiej tajemnice* sąsiadów z Wisteria Lane. A Bree, Lynette, Edie, Daniel, Frank i 
cała reszta już na pierwszy rzut oka wydają się mieć bardzo barwne życiorysy. W większości 
przypadków, zarówno główne  jak i poboczne zadania decydują też o tym jak dalej potoczą się 
nasze losy. Mało tego, w dużej mierze stanowi też o tym sposób prowadzenia rozmów. Warto więc 
pamiętać, że aby osiągnąć zamierzony cel czasem trzeba wykazać się ciepłem i zrozumieniem, 
kiedy indziej natomiast trzeba twardo wyrażać swoje sądy. 

Poznajcie więc bliżej mnie, moją rodzinę i całą Wisteria Lane... 

 

* Większość zadań dodatkowych, poza łataniem części dziur w pamięci Maggie, służy również do 
odkrywania tajemnic mieszkańców Wisteria Lane. Sekrety sąsiadów można starać się również 
odkrywać podczas zwykłej rozmowy czy spotkania na ulicy korzystając z opcji „tajemnice”. 
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Solucja 

 

Z a n i m  z a c z n i e s z . . .  

 

David prowadząc swoją praktykę lekarską nie zarabia źle, jednak w momencie kryzysu finansowego 
można w pewien sposób podreperować swój budżet. W lombardzie, w centrum, można sprzedać za 
całkiem niezłe pieniądze kilka „pożyczonych” od sąsiadów sprzętów: 

- Srebrne dzwonki – znajdziesz je u Susan (drugie piętro, w sypialni po lewej), Gabrielle (na 
parterze, w salonie), Edie (drugie piętro, w sypialni), Lynette (podobnie drugie piętro, 
sypialnia z dziecinnym łóżeczkiem), Gabrielle (na parterze, w salonie) 

- Odtwarzacz MP3 – leży w domu u Susan (drugie piętro, na stoliku w sypialni po prawej)  

- Popiersie Reagana – stoi na kominku w domu Bree 

- Śpiewnik – jest własnością Edie (leży otwarty u niej w domu, na piętrze) 

- Maska – pamiątka Alison (poniewiera się na pólce, obok mini-wieży) 

- Bransoletka i zegarek – są do zobaczenia i zgarnięcia kiedy w domu nie ma właścicieli 
(kolejno w domu Gabrielle, na piętrze w garderobie i u Paula w kuchni)  
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O d c i n e k  1  -  P i l o t  

 

No cóż, w nowym domu byłam sama jakieś 4 minuty. Gdy tylko rozejrzałam się po parterze do 
drzwi zapukała Edie. Opowiedziała mi w kilku słowach o Wisteria Lane, a potem niespodziewanie 
wyszła mówiąc, że śpieszy się do pracy. Żeby jednak nie było nudno, zaraz po jej wyjściu do drzwi 
zapukała pierwsza sąsiadka – niejaka Bree Van de Kamp. Wymieniłyśmy uprzejmości, a potem 
zaprosiła mnie do siebie. Miałyśmy poplotkować, a przy okazji mogłam poznać resztę sąsiadek. 
Dlaczego więc miałam się nie zgodzić... 

 

  

 

Przed wyjściem sprawdziłam jeszcze tylko pocztę. Jak się okazało w mojej skrzynce była koperta 
zaadresowana do E.B. Zaintrygowana delikatnie odtworzyłam kopertę, a w środku znalazła fiolkę z 
lekami. Pomyślałam, że zajmę się tym później i pobiegłam na umówione spotkanie. 
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Pierwszą osobą z którą złapałam kontakt była Lynette. Opowiedziała mi o swoich dość niesfornych 
synach, ale wbrew pozorom nie zrobiło to na mnie większego wrażenia – w końcu sama też jestem 
matką. Ze stojącą obok Gabriell wymieniłyśmy się uwagami na temat ciuchów i praktycznie z 
miejsca umówiłyśmy na zakupy. Ostatnią nową twarzą była Susan. Opowiadała o swoim świeżym 
rozwodzie i związanymi z nim rozterkami. 

 

  

 

Kiedy już poznałam wszystkie panie, te chciały dowiedzieć się czegoś o mnie. Reakcje na moją 
opowieść o wypadku i utracie pamięci były różne. Jednak gdy dziewczyny przetrawiły tę informacje 
przeszłyśmy do głównego tematu. Jak się okazało była nim niejaka Edie. Po kilku chwilach 
skojarzyłam, że inicjały z korespondencji w mojej skrzynce pasują właśnie do niej! Gdy wracałam 
już do domu zauważyłam, że przy mojej skrzynce ktoś bezczelnie majstruje. To była właśnie Edie. 
Próbowała wmówić mi, że czeka na ważne dokumenty ale ja i tak wiedziałam już swoje. 
Tymczasowo odesłałam ją z kwitkiem. 
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Weszłam do domu i wzięłam się za przygotowanie obiadu – zupa jalapeno powinna być w sam raz. 
Gdy tylko skończyłam do domu wszedł David. Zamieniliśmy dwa słowa i razem z Jamesem 
usiedliśmy do stołu. Jak zwykle z Jamesa trzeba było wszystko wyciągać siłą, na szczęście David 
był bardziej rozmowny. Gdy skończyliśmy obiad, zabraliśmy się do deseru... 
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