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Wprowadzenie 
Witam serdecznie w poradniku do gry przygodowej Sam & Max, produkcji studia Telltale Games. 
Przed nami drugi sezon przygód zabawnych detektywów. Mowa oczywiście o ubranym w szykowny 
garnitur psie Samie oraz towarzyszącym mu zwariowanym i nieokrzesanym króliku Maxie. 
Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku pierwszego sezonu, produkt podzielono na kilka 
(dokładnie pięć) pobieranych drogą elektroniczną odcinków. Są one ze sobą w dużym stopniu 
powiązane. 

Poradnik zawiera kompletny opis przejścia gry – krok po kroku. Za każdym razem, gdy odwiedzasz 
którąś lokację, rozglądaj się i badaj wypełniające ją przedmioty. Sprawdzaj też, czy nie pojawiło 
coś się nowego.  

Poniżej tytuły poszczególnych epizodów:  

• Sam & Max: Season 2 – Ice Station Santa 

• Sam & Max: Season 2 – Moai Better Blues 

• Sam & Max: Season 2 – Night of the Raving Dead 

• Sam & Max: Season 2 – Chariots of the Dogs 

• Sam & Max: Season 2 – What's New, Beelzebub? 

Wszystkim wielbicielom specyficznego humoru autorów Sama & Maxa życzę miłej gry. 
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Episode 1 Ice Station Santa 
 

 

 

  

Zostajesz zaatakowany przez gigantycznego robota Maimtrona 9000. Wyjdź z biura, po czym 
porozmawiaj z napastnikiem. Wyczerp wszystkie dostępne tematy, a gdy robot zamyśli się nad 
zadanym pytaniem (i stanie plecami do okien), wróć do biura i z poziomu okna wyciągnij z jego 
pleców klucz napędzający mechanizm. 
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Gdy robot runie na ziemię, zejdź na dół i zabierz z jego stopy karteczkę. Został przysłany przez 
samego… Świętego Mikołaja! 

 

  

Znajdujesz się na Biegunie Północnym, przed pracownią Świętego. Nim udasz się do środka, 
porozmawiaj z Poppersami i rozejrzyj się po okolicy. Sukcesywnie badaj wszystkie przedmioty i 
elementy otoczenia (idąc od prawej: światło „latarni”, żółty śnieg, drut kolczasty na dachu, bałwan, 
roślinka w doniczce, sanie Mikołaja). 
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Wejdź do pracowni. Przy wejściu stoją dwa elfy – ten po prawej próbuje się rozpłakać (łzy elfów 
działają na rośliny niczym płyn na porost włosów), dlatego pomóż mu dojść do tego stanu, mówiąc 
parę przykrych rzeczy. Elf po lewej rzuci nieco światła na zaistniałą sytuację. Okazuje się, że 
Mikołaj trochę oszalał i strzela do wszystkich przez klapkę od swojego biura. 

 

  

Po rozmowie zacznij rozglądać się po pracowni. Tak jak na zewnątrz – tutaj też musisz przyjrzeć 
się każdemu przedmiotowi. Od prawej: najpierw choince, (zabierz spod niej 3 zabawki: boksującą 
Betty, konewkę oraz mały labirynt dla szczurów), potem trampolinie, maszynie do prezentów, 
biegunowi północnemu, odtwarzaczowi płyt winylowych, drzwiom do biura Mikołaja, zabawkom i w 
końcu drewnianemu pudłu. 
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Wyjdź na zewnątrz. Użyj konewki na roślince, po czym wdrap się przez komin do biura Świętego. 
Potrzebujesz stamtąd dwu przedmiotów. Są to płyta z satanistyczną muzyką oraz instrukcja 
egzorcyzmu (na prawo od kominka). 

 

  

Z instrukcji wynika, że potrzebne będą 4 figurki Jeźdźców Apokalipsy. Zapytaj o nie czerwonego 
elfa. Okaże się, że wszystkie figurki zostały rozesłane na ulicę Sama i Maxa. Wróć do samochodu, 
by udać się do miasta. 
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