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Chip’s Challenge

Why CHIP’S CHALLENGE?

Mengapa Chip’s Challenge? Padahal permainan ini sudah klasik alias jadul dan umurnya sudah hampir 20 tahun (lihat gambar di 
bawah). But an interesting game doesn’t always have to be new. Namun permainan ini masih cukup menarik buat asah otak dan 
latihan kecepatan. Selain itu muatannya kecil hanya 1-2 MB; dan kompatibel mulai dari Windows 95 sampai Windows XP 
Professional SP3 (di Windows Vista belum di-test bisa jalan atau tidak), sehingga bisa dimainkan di berbagai komputer.

Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.

Hnz11
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PENDAHULUAN

Chips Challenge termasuk dalam Windows Entertainment Pack 4.0 untuk Windows 95 ke atas; bersama dengan Go Figure! dan 
Minesweeper versi lama.

Tujuan utama dalam permainan Chips Challenge adalah mengumpulkan semua chips yang ada di suatu level dengan mengatasi 
rintangan yang ada; memasukkannya ke soket chip (chip H), dan menjalankan Chip (karakter Anda) memasuki kotak spiral untuk 
menyelesaikan level. Ada 149 level dalam permainan ini, walaupun di file help-nya, disebutkan hanya ada 144 level.

Berikut adalah latar belakang permainan ini menurut file help.

Chip is willing to do anything for Melinda the Mental Marvel, more than anything, because he wants to join Melinda's 
exclusive computer club, the Bit Busters. Finally Melinda has offered him membership, but on one condition! Chip must 
find his way from one end of Melinda's magical clubhouse to the other, picking up cosmic computer chips along the 
way.

If that sounds easy, then you've never been to Melinda's magical clubhouse. It's awesome inside, but tricky, and a little 
scary too. There are teleports, invisible walls, force floors, water traps, locked doors, and plenty of monsters. There's 
magic, mystery, and behind the scenes there is Melinda, keeping score on your progress and providing helpful hints. 

As you succeed in helping Chip move through each level of the clubhouse, Melinda gives you a secret password that 
allows you to return. And Melinda rewards perseverance. If she thinks Chip has tried long enough and hard enough on 
a level, she'll let him sneak through to the next level. But it takes a lot of perseverance to impress her. How big is the
clubhouse? 144 levels is the rumor. But some claim that Melinda is still building. In any case, it defies dimensions so 
don't get lost.

Magical clubhouse? Seperti apakah itu? Mari kita bahas lebih lanjut dalam aturan permainan dan bagaimana cara memainkan 
permainan ini.

ATURAN PERMAINAN

Chip’s Challenge dapat dimainkan dengan mouse (klik di kotak tujuan) atau dengan keyboard (tombol kursor panah).

Layar permainan memperlihatkan empat unsur.
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Jika Anda adalah pemula yang baru mulai memainkan game, tekan F2 untuk memulai New Game. Sebaiknya Anda menghindarkan 
menekan tombol ini sepanjang permainan selanjutnya agar riwayat permainan Anda tidak hilang. Untuk menghentikan sementara, 
tekan F3 (Pause). Untuk memulai kembali level yang macet (restart), tekan Ctrl + R.

Berbagai jenis penghalang yang ada dalam permainan ini. Menurut file help…

Tembok solid. Biasanya tembok ini menghalangi pinggir ruangan reguler dalam permainan.

Tembok/sekat tipis yang memisahkan antar lantai, membuat lantai tidak dapat dilintasi lewat 
tembok yang bersangkutan.

Tembok biru, dapat berupa tembok solid maupun jalan biasa (tembok palsu).

Terlihat seperti lantai biasa. Tapi ini tidak bisa dilewati? Jadi ini adalah dinding tak terlihat, 
alias invisible wall.

Jalan biasa yang menjadi tembok solid setelah diinjak, adalah suatu recessed wall.

Pintu berkunci, yang harus dibuka dengan kunci yang warnanya sama.

Pintu toggle. Pintu ini bisa dibuka dan ditutup dengan tombol toggle.

Pintu bear trap. Semua benda yang melangkah ke atas pintu ini akan terjebak. Namun 
dengan menginjak tombol coklat, pintu ini tetap terbuka dan tidak menjebak.

Item lain yang dapat ditemukan, namun juga dikategorikan sebagai penghalang, yaitu:
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Bom, yang akan meledak jika disentuh (diinjak).

Force floor, mendorong Anda bergerak menuju arah yang ditunjuk (warna hijau muda 
dengan puncak segitiga).

Fire / api. Membakar Anda jika diinjak, namun bisa dilewati dengan bantuan sepatu api.

Water / perairan. Anda akan tenggelam, kecuali jika ia memakai sepatu air. Membangun 
balok di atas air disebut juga membangun jembatan.

Ice floor / lantai es. Anda akan tergelincir sesuai arah dari mana ia memasuki lantai es, 
kecuali jika ia memakai sepatu es.

Ada juga sejumlah monster yang dapat membunuh Anda setiap saat. Namun ada juga yang bersiap membantu Anda… Di samping 
makhluk-makhluk jahat dan penghalang, tentu saja ada sejumlah alat bantu yang bermanfaat bagi Anda untuk menyelesaikan level ini, 
atau setidak-tidaknya membantu melewati penghalang yang ada.

Blob. Monster hijau yang selalu bergerak random ini hanya bisa bergerak 1 langkah secara 
vertikal atau horizontal setiap waktu.

Bola pink. Biasanya bergerak sepanjang garis lurus, bolak-balik, dan memantul tiap 
mengenai tembok atau penghalang lainnya.

Bug. Bergerak berlawanan jarum jam dan mengikuti benda di sebelah kirinya.

Fireball. Berbelok ke kanan apabila menabrak suatu penghalang.

Glider. Berbelok ke kiri apabila menabrak suatu penghalang.

Paramecium. Monster coklat kecil ini bergerak searah jarum jam dan mengikuti benda di 
sebelah kanannya.

Tank. Berhenti saat menabrak suatu benda, dan berbalik arah jika tombol biru diinjak.

Teeth. Monster bergigi banyak ini mengejar Anda secara horizontal dulu, baru vertikal.

Walker. Monster yang memantul acak apabila mengenai penghalang tertentu. Paling 
menjengkelkan karena arah pantulannya tidak dapat diperkirakan.

Spy alias pencuri sepatu. Jika Anda menginjaknya Anda akan kehilangan semua sepatu 
milik Anda.
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Hint box. Petunjuk tentang apa yang harus Anda lakukan. Muncul hanya pada level 1-8, 13, 
16, 113, 131, dan 149.

Kunci. Warna kunci harus dicocokkan dengan warna pintu yang dituju. Satu kunci hanya 
bisa membuka 1 pintu, NAMUN 1 kunci hijau bisa membuka SEMUA pintu hijau.

Tanah atau dirt. Jika Anda injak tanah ini akan berubah menjadi balok lantai biasa. Dirt tak 
dapat dilalui oleh monster, sehingga fungsinya juga sebagai monster barrier.

Gravel. Tanah berpasir ini juga kebal monster.

Balok coklat. Benda terpenting untuk membangun jembatan (harus diinjak 2 kali!), 
menetralisasi bom, dan menginjak tombol beartrap.

Sepatu air (flippers). Membantu Anda berjalan di atas air.

Sepatu es (ice skates). Membantu Anda agar tidak tergelincir pada waktu melangkah di 
lantai es. Sepatu ini tidak terlalu sering muncul.

Sepatu api (fireboots). Membantu Anda agar tidak gosong waktu melangkah di atas lantai 
api.

Sepatu hijau (suction boots). Membantu Anda melawan force floors.

Teleport. Memasuki teleport dari suatu arah membuat Anda keluar di arah yang berlawanan 
di lubang keluar teleport.

Klon monster atau balok. Biasanya tombol ini bergambar monster atau balok yang 
dimaksud. Pasangannya adalah tombol merah.

Tombol merah, fungsinya untuk klon monster ataupun balok. Perlu diketahui bahwa 
monster pun dapat menginjak tombol-tombol ini, dengan efek yang sama.

Tombol biru, fungsinya untuk mengubah arah tank.

Tombol hijau untuk toggle door. Pintu toggle dapat dibuka atau ditutup dengan menginjak 
tombol hijau ini.

Tombol coklat untuk bear trap. Menginjak tombol coklat membuat bear trap yang dimaksud 
tetap terbuka.

Bagaimana skor dihitung dalam permainan ini?
 Bonus waktu (time bonus): Untuk semua level yang diberi timer, time bonus = waktu tersisa dalam detik dikali 10 poin. Nilai 

0 untuk untimed level.
 Bonus level (level bonus): Untuk semua level, level bonus = nomor level dikali 500. Setiap kali Anda mati, bonus ini 

berkurang 20% dari nilai seharusnya. Ini dapat dihindari dengan pindah dulu ke level lain setelah mati, baru kembali ke level 
itu lagi.

 Level score = time bonus + level bonus. Total level scores adalah skor kumulatif (total score).
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WALKTHROUGH

Perhatikan bahwa walkthrough ini BUKAN TERJEMAHAN LANGSUNG dari anjuran atau trik dari 
http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html; ataupun dari web gudangnya strategi berbagai games, 
http://strategywiki.org/wiki/Chip%27s_Challenge/Walkthrough; melainkan sebisa mungkin dari pengalaman penulis sendiri; jika tidak 
memungkinkan atau penulis tidak begitu berpengalaman maka penulis mengkombinasikannya. Jika Anda benar-benar berminat atau 
mencari second opinion tentang permainan ini, silakan berkunjung langsung ke kedua web tersebut. Untuk membantu Anda bermain, 
penulis menyertakan peta dari http://strategywiki.org/wiki/Chip%27s_Challenge/Walkthrough (thanks atas peta-petanya yang sangat 
membantu); dan sebagian kecil dari screencaps oleh penulis sendiri. Rekor dunia dan rekor penulis tercatat dalam jumlah detik yang 
tersisa. Semakin banyak detik tersisa, berarti semakin cepat.

Semua petunjuk dalam walkthrough yang membutuhkan arah gerakan dinyatakan dengan sistem ULDR. D = down, ke bawah; U = up, 
ke atas; L = left, ke kiri; R = right, ke kanan.

Level 1 LESSON 1

Password: BDHP
Rekor dunia: 83 detik
Rekor penulis: 81 detik

Permulaan permainan ditandai dengan delapan level pelajaran (lesson). Di pelajaran pertama ini, gunakan kursor panah keyboard
untuk mengontrol permainan (namun sepertinya dengan mouse, bisa lebih cepat). Ambil kunci dan chips sesuai dengan urutannya. 
Ambil sampai chips left 0, lalu ambil chips berbentuk H (alias chip socket) dan masuk ke kotak spiral. Alhasil, inilah level pertama 
yang berhasil dibuatkan real map-nya oleh penulis sendiri.
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Level 2 LESSON 2

Password: JXMJ
Rekor dunia: 90 detik
Rekor penulis: 88 detik

Di sini Anda akan mengenal fungsi block. Geser kedua blocks tersebut ke bawah, tapi dalam keadaan terpisah (karena kalau bergabung 
tidak bisa digeser). Setelah itu bikin jembatan menuju ke sebelah kiri. Caranya setiap balok harus diinjak 2 kali sampai terbentuk lantai 
jembatan yang solid. Jembatan baru bisa dipakai apabila sudah solid. Setibanya di seberang, ambil 2 buah chips di atas dan di bawah. 
Awas bugs, namun perhatikan saja pola jalan mereka. 
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Level 3 LESSON 3

Password: ECBQ
Rekor dunia: 89 detik
Rekor penulis: 88 detik

Level pelajaran tentang sepatu. Pertama Anda lihat sepatu air. Ambil sepatu ini, kemudian sambil berenang Anda ambil sepatu es dan 
chip di sebelah utara. Lalu, jalan ke arah barat dan ambil chip, serta sepatu api. Ke timur, ambil sepatu force floor dan chip. Baru 
terakhir ke selatan, ambil 1 chip, kemudian kelilingi force floors sampai bertemu chip H dan kotak spiral.
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Level 4 LESSON 4

Password: YMCJ
Rekor dunia: 116 detik
Rekor penulis: 112 detik

Mainkan tombol hijau untuk membuka atau menutup pintu, dan tombol biru untuk menaik atau turunkan tank. Informasinya sudah 
cukup, menurut penulis... Namun ada satu yang perlu Anda ketahui. Anda akan menemukan formasi boks seperti gambar yang di 
sebelah kiri. Ubah susunannya jadi seperti yang kanan. Caranya? Balok kanan atas digeser 1D. Balok kanan bawah digeser 1L. Balok 
kiri bawah digeser 1U, dan balok kiri atas digeser 1R.

Kembalilah ke awal arena untuk mengambil chip H dan kotak spiral.
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Level 5 LESSON 5

Password: TQKB
Rekor dunia: 85 detik
Rekor penulis: 83 detik

Mainkan tombol hijau sampai si bola pink terperangkap dan tidak menginjak tombol merah lagi. Dengan demikian fireball tidak 
keluar lagi dan Anda bisa pergi mengambil kunci merah. Setelah mengambil kunci, langsung buka pintu merahnya, dan tekan dua 
tombol yang ada untuk menyingkirkan bom di depan kotak spiral dengan bantuan glider.

Real map…!

Setelah glider menabrak bom, Anda bisa memasuki kotak spiral.
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Level 6 LESSON 6

Password: WNLD
Rekor dunia: 94 detik
Rekor penulis: 94 detik

Mengenal dinding biru, yang bisa berarti jalan atau tembok betulan. Ke kanan ambil balok nomor 2 dari atas. Lalu ke atas, ambil balok 
yang paling kiri. Jalan terus ke kiri. Ambil balok nomor 2 dari kiri ke arah bawah. Ambil 4 chips-nya. Kembali lewat jalan yang sama 
untuk memasuki kotak spiral. Jalur ini memberi Anda 89-90 detik.

Jalan alternatifnya adalah langsung lewat kiri agar lebih cepat; yaitu balok nomor 3 dari atas sebelah kiri, balok kanan, dan balok 
kanan. Jalur ini memberi Anda 93-94 detik, sama seperti rekor dunia.

Untuk lebih jelasnya lihat real map berikut.
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Level 7 LESSON 7

Password: FXQO
Rekor dunia: 138 detik
Rekor penulis: 134 detik

Mirip dengan lesson 3. Tapi mengambil sepatunya mesti urutan, karena setiap selesai mengambil sepatu pasti kita harus bertemu spy
(yang berjaket biru dan kacamata hitam!). Dan jangan mencoba mengambil 2 sepatu sekaligus. Urutannya yang mana saja dulu boleh. 
Sama-sama berhasil.
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Level 8 LESSON 8

Password: NHAG
Rekor dunia: 96 detik
Rekor penulis: 96 detik

Satu lapangan besar vs Teeth. Chip-nya mungkin tidak bisa Anda lihat (cuma 1). Terletak di tengah arena dan dijaga oleh Teeth! Tugas 
Anda adalah berkejar-kejaran dengan Teeth untuk merebut chip tersebut. Chip H dan kotak spiral ada di sebelah kanan.



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge14

Level 9 NUTS AND BOLTS

Password: KCRE
Rekor dunia: 303 detik
Rekor penulis: 285 detik

Oke deh, jalan lengkapnya akan dibahas karena ternyata banyak newbie yang gagal di level ini.

Di awal level segera ambil 1 chip dan ambil kunci kuning yang dijaga 2 fireballs. Perhatikan pola jalan fireball agar tidak mengenai 
Anda waktu mengambil kuncinya. Kembali dan buka kunci kuning. Sekarang Anda pergi ke sudut kiri atas arena kecil ini, dan tekan 
panah ke bawah lalu dengan cepat panah ke kanan 2 kali. Anda akan tiba di sebuah arena kecil baru dengan 4 boks coklat. Hati-hati 
menggesernya agar bisa dipakai untuk mengambil kunci merah. Kembali ke bawahnya dan buka pintu yang memerlukan kunci merah. 
Mainkan RDLULDRULDR dan Anda meraih chip. Keluarlah dari arena dengan RDLULU. Anda akan tiba di arena di mana ada 
beberapa fireball berkeliling. Ambil dahulu kunci biru di atas, lalu kembali ke tombol toggle bergantian untuk mengambil dan 
membuka kunci, terus menerus sampai yang terakhir kunci merah. Bukalah pintu dan injak lantai es sampai Anda tiba di daerah 
bergravel. Ambil 2 chips saat tidak ada bugs, karena bugs akan bergantian mengitari chip yang satu ke chip yang lain. Sekarang chips
Anda tinggal 5. Turun lewat jalan terbuka di sisi kiri gravel, sampai Anda bertemu chip yang dikelilingi tembok biru. Masuk lewat sisi 
bawah. Kembali ke atas dan sekarang bergeraklah menuju sisi bawah gravel. Di sana Anda bertemu dengan beberapa bom yang 
menjaga chip; dengan sejumlah balok berformasi zigzag. Balok yang di kanan Anda (lihat gambar di atas) digeser ke kanan 1 langkah. 
Balok yang tepat ada di kanannya digeser 1 kotak ke atas. Balok yang ada di bawah Anda dibiarkan saja di situ. Sedangkan 1 balok 
lainnya lagi digeser 2 kotak ke kanan. Jadilah formasinya seperti ini.



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge 15

Gunakan balok-balok coklat tersebut untuk menetralkan 4 buah bom yang ada di bawah Anda. Ambil semua chip sisanya. Satu chip
yang tak terlihat ada di bawah balok coklat yang ada tepat di sebelah kanan bom (lihat gambar di atas). Geser saja balok tersebut ke 
atas.

Selanjutnya Anda kembali ke atas (gravel) dan masuklah lewat jalan terbuka ke bawah di sebelah kiri. Ambil chip lewat dinding 
bawah. Kembali ke daerah gravel dan cari jalan terbuka ke sebelah kanan atas. Di dekat kotak spiral ada sebuah bear trap, sebuah 
fireball di atasnya, dan sebuah balok coklat. Geser balok coklat sampai menimpa tombol bear trap. Fireball akan melepaskan diri dari 
bear trap. Pada saat itu ambillah kesempatan untuk memasuki kotak spiral.
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Level 10 BRUSHFIRE

Password: UVWS
Rekor dunia: 51 detik
Rekor penulis: 50 detik

Singkat saja, dibandingkan dengan walkthrough penulis versi beta yang menggunakan screencaps, kali ini penulis tampilkan peta 
dengan langkah yang harus Anda tempuh dengan garis merah. Menurut http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html, arah 
perjalanannya adalah 4D-4R-4U-12R-3D-3L-1U-7L-7D-1L-3D-8R-1U-10R-10D-4R-2U-1L-3U-1R-2U-1L-6U-3R-18D-5L-2U-10L-
7U-5R (D = down, ke bawah; U = up, ke atas; L = left, ke kiri; R = right, ke kanan). Silakan pilih yang sesuai selera…
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Level 11 TRINITY

Password: CNPE
Rekor dunia: 209 detik
Rekor penulis: 184 detik

Cari kunci di tiga area. Yang 1 dijaga monster api, yang 1 dijaga girdle, dan yang 1 lagi dijaga bug. Ketiga kunci ini digunakan untuk 
membuka pintu yang berisi tiga sepatu. Sepatunya dipakai untuk mengambil 4 chips yang tersedia. Believe me, gampang koq.
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Level 12 HUNT

Password: WVHI
Rekor dunia: 269 detik
Rekor penulis: 253 detik

Terlihat sulit, tapi benarkah level ini sesulit kelihatannya??! Ada 2 Teeth yang mengejar-ngejar Anda. Ambil 600 lebih chips yang ada 
tanpa terkejar atau termakan oleh Teeth. Saran: ambil dari pinggir dulu. Baru setelah tinggal sedikit, bergerak ke tengah. Karena kalau 
sudah mengambil yang tengah, biasanya Anda sambil dikejar-kejar oleh Teeth. Jadi, supaya Anda bisa langsung kabur ke chip H dan 
kotak spiral!
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Level 13 SOUTHPOLE

Password: OCKS
Untimed level.

Cukup gunakan satu tombol keyboard dalam level ini: kursor panah ke bawah 6 kali (6D). Tekan terus sampai Anda masuk kotak 
spiral. Mudah bukan?
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Level 14 TELEBLOCK

Password: BTDY
Rekor dunia: 203 detik
Rekor penulis: 166 detik

Mudah asal mengerti konsepnya. Ada tiga dunia berbeda yang dihubungkan dengan lubang teleport berwarna biru. Cukup 2 tips: 
masuki pintu yang mana saja dulu boleh, namun JANGAN MASUK KE PINTU KANAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM 
MASUK KE SEMUA PINTU. Yang pintu kanan harus terakhir, karena tidak ada kunci merah di dalamnya dan Anda akan macet. Dan 
saran kedua adalah, jangan mendorong balok ke arah yang sama dengan arah Anda memasuki pintu teleport. Agar baloknya bisa 
dipakai untuk membangun jembatan. Selamat mencoba!
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Level 15 ELEMENTARY

Password: COZQ
Rekor dunia: 89 detik
Rekor penulis: 76 detik

Sebenarnya mudah, namun tanpa kecepatan tidak ada artinya. Jinakkan dahulu keempat buah bom  (2 di kiri dan 2 di kanan) untuk 
meraih empat sepatu yang berbeda di bawah setiap balok. Langkah selanjutnya, yang penting cepat dan tidak kesandung pencuri. Hati-
hati dengan api dan tenggelam! Jangan lupa satu hal penting. Ada empat penjuru dalam level ini. Di satu penjuru Anda harus
mengambil 1 kunci dan 3 chip.
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Level 16 CELLBLOCKED

Password: SKKK
Untimed level.

Trial and error. Saran penulis adalah: setelah Anda pilih jalur kanan-bawah-kanan, kelilingi seluruh pinggir dari level ini. Setiap ada 
percabangan jalan, pilih cabang yang arahnya berbeda dengan arah yang semula Anda tempuh. Setelah dicoba berkali-kali, mudah-
mudahan berhasil. Kalau macet terus, silakan coba jalur yang diteliti oleh penulis sendiri berikut ini. Seperti biasa dengan R-U-D-L: 
4R-12D-4R-4U-4R-8U-4R-8U-4L-4U-20L-4D-4L-16D-4R-8D-20R-4U-4R-4D. Atau jika Anda pusing membaca instruksi tersebut, 
coba lihat sendiri di real map berikut.
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Level 17 NICE DAY

Password: AJMG
Rekor dunia: 83 detik
Rekor penulis: 80 detik

Smile! Ada bola-bola pink yang bergerak horizontal dan walkers bergerak vertikal. Hindari mereka semua sambil mengumpulkan 46 
chips yang ada. Tenang saja karena di keempat sudut level tersedia chip H dan kotak spiral sebagai pintu keluar.
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Level 18 CASTLE MOAT

Password: HMJL
Rekor dunia: 553 detik
Rekor penulis: 550 detik

Tipuan yang wah... sepertinya sulit... Waktu pertama kali mencobanya penulis memang berhasil membangun sebuah jembatan menuju 
ke kastil tempat chip H dan kotak spiral (bodohnya!). Namun ada cara yang jauh, jauh, jauh lebih gampang. Setelah mengitari daerah 
dengan perairan dan bom, Anda akan bertemu tempat di mana banyak boks coklat bertaburan. Jalan saja terus ke arah kanan atas 
(timur laut) tanpa menggeser kotak yang ada. Sampai di suatu tempat... Geser saja baloknya...

Di real map di atas, apa Anda melihat kejutan aneh di sudut kanan atas? Tidak kelihatan? Coba berangkat ke sana segera setelah start!



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge 25

Pergi ke sudut kanan atas, dan siap-siap kejutan...

Nah! Anda mendapatkan sepatu air (lingkaran kuning pada gambar bawah)! Selamat kembali dan berenang… Tips: jangan kena api 
ya…
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Level 19 DIGGER

Password: MRHR
Rekor dunia: 168 detik
Rekor penulis: 139 detik

Mirip dengan level 8. Hati-hati aja… semakin sedikit jumlah chips tersisa, semakin besar kemungkinan dikejar-kejar oleh Teeth. 
Omong-omong, Teeth-nya lebih banyak…! Caranya adalah, pertama-tama ambil semua chip tanpa membiarkan Teeth terbebas. 
Setelah mulai krisis dan chip tinggal sedikit, jebak Teeth dengan manuver dirt. Ingat bahwa Teeth tidak bisa lewat di dirt (pasir). Ini 
penting untuk membuat manuver tipuan untuk menghindar dari kejaran Teeths yang datang. Jika ada jalan buntu yang berujung pada 
dirt, sangat baik jika Anda menjebak mereka ke situ.
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Level 20 TOSSED SALAD

Password: KGFP
Rekor dunia: 340 detik
Rekor penulis: 316 detik

Level busted karena tidak “diperkuat” oleh chip H. Anda tidak perlu mengambil chip dong kalau begitu? Begitulah kira-kira.

Segera cari pintu teleport yang ada di arah kanan bawah, dengan menghindari kejaran bug yang mengelilingi chips. Chip-nya boleh 
diambil boleh tidak. Setelah itu, Anda akan bertemu daerah yang dijaga ketat oleh tank berselang seling. Sabar saja, pelan-pelan 
bergerak dan ambil kunci merah. Kembali ke titik semula, namun buka pintu merahnya. Jalan terus ke kanan dan Anda akan melihat 
empat chip dikelilingi api. Biarkan saja. Lanjutkan ke kanan, kemudian belok ke arah bawah. Ambil sepatu apinya. Kembali dan ambil 
jalan ke arah kiri, kemudian ke bawah. Anda akan bertemu bola pink yang bergerak cepat (saran: pelajari dulu pola gerakannya 
sebelum Anda maju). Anda harus bergerak cepat jangan sampai terkena kejarannya. Segera naik dan Anda akan keluar di suatu tempat 
yang dijaga ketat bola-bola pink dan tank. Masuk force floors dan bergerak hati-hati untuk mengambil kunci kuning. Kembali ke atas 
(lihat timing!), kemudian buka pintu kuningnya. Masuki segera kotak spiral.
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Level 21 ICEBERG

Password: UGRW
Rekor penulis: 118 detik
Rekor penulis: 100 detik

Perhatian: Untuk menyelesaikan level ini, tidak bisa pakai jalan pintas dari kiri ke kanan langsung, karena ada dinding penghalang 
yang tidak terlihat. Anda perlu membangun dua macam jembatan dengan tombol klon balok. Pertama jembatan untuk mengambil 9 
chips, dan kedua jembatan untuk menyelesaikan level. Jembatan pertama dibangun dengan mendorong boks hasil klon (injak saja 
tombol merahnya, lalu balok keluar sendiri) ke atas, pada kotak kelima dari kiri. Perlu 3 balok untuk menyelesaikan jembatannya. 
Setelah itu ambil 9 chip yang ada di seberang (hati-hati kecebur). 

Ingat bagaimana jalan pulang ke titik semula, dan kembalilah. Bangun jembatan kedua. Kali ini baloknya didorong ke atas, pada kotak 
kedua dari kiri. Di sini juga perlu 3 kotak. Setelah selesai membangun jembatan, ambil chip H dan masuk ke kotak spiral.
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Level 22 FORCED ENTRY

Password: WZIN
Rekor dunia: 291 detik
Rekor penulis: 245 detik

Ada 8 chips dengan force floor plus lantai es yang tersusun tidak beraturan. Tugas Anda adalah mencoba dan mencoba terus untuk 
melawan force floor yang ada untuk mengambil ke-8 chips. Tidak terlalu mudah. Secara penulis pun tak tahu langkah apa tepatnya 
yang harus ditempuh agar bisa menyelesaikan level ini. Tapi waktu yang cukup longgar membuatnya sedikit bisa ditaklukkan dalam 
waktu singkat.

Anjuran terakhir dari penulis adalah jangan masuki teleport. Tidak ada gunanya. Jika Anda sedang ada di awal, Anda tidak bisa 
mengambil chip H. Jika Anda di akhir, Anda balik lagi ke awal. Bukankah ini tidak berguna?
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Level 23 BLOBNET

Password: HUVE
Rekor dunia: 423 detik
Rekor penulis: 234 detik

Satu-satunya saran adalah: jangan bergerak ke balok bukan gravel sebelum dua blob atau lebih menjauh dari kedua sisi balok yang 
dituju. Karena kalau tidak Anda bisa saja mati. Waktunya banyak, jadi tenang saja jangan khawatir kehabisan waktu. Namun rekor 
penulis tampaknya tidak baik mengingat benar-benar perlu kesabaran di level ini. Ada baiknya Anda mencoba mengambil chips
dengan arah spiral agar setelah selesai bisa langsung mengambil chip H di tengah arena.
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Level 24 OORTO GELD

Password: UNIZ
Rekor dunia: 414 detik
Rekor penulis: 296 detik

Toggle door, artinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Geser balok coklat di barisan atas, yang ketiga dari kiri. Sampai tepat ke 
sebelah kiri tombol hijau. Ada 2 glider berpatroli, nanti keduanya akan bergantian menginjak tombol tersebut. Jadilah Anda bisa 
masuk dan keluar pintu-pintu yang ada untuk mengumpulkan chips. Info: 1) Anda bisa berdiri sesaat di pintu yang tertutup. Caranya, 
Anda berdiri saja di situ waktu pintunya terbuka. Tapi begitu pintu ditutup Anda diam saja di situ. Berguna untuk menghindari 
serangan glider waktu berputar mengelilingi arena. 2) Anda bisa mengganti periode buka lama – tutup singkat dengan periode buka 
singkat – tutup lama dengan menginjak sendiri tombol hijau.
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Level 25 BLINK

Password: PQGV
Rekor dunia: 431 detik
Rekor penulis: 396 detik

Level menjengkelkan karena 100% teleport. Penulis berhasil setelah 3 kali mencoba. Namun bagaimana ya caranya supaya berhasil?
Langkah berikut merupakan perpindahan teleport yang perlu dilakukan, sambil mengambil chip jika memang ada.

1. Vertikal 7 kali (UDUDUDU). Setelah mengambil chip di atas, di bagian tengah ada teleport lain yang arahnya horizontal.
2. Horizontal 7 kali (RLRLRLR). Setelah ini Anda kembali ke arena semula. Masuki teleport vertikal yang tadi Anda tinggalkan, 

sebanyak 5 kali.
3. Anda bertemu teleport dekat kotak spiral. Di bagian bawah arena ada teleport vertikal lainnya. Pindah teleport vertikal ke 

bawah, masuki 7 kali (DUDUDUD).
4. Setelah itu Anda kembali ke arena semula. Masuk lagi teleport vertikal 3 kali (UDU). Anda melihat teleport yang sama, 

namun arahnya horizontal. Masuki sebanyak 6 kali (RLRLRL).
5. Sekarang seharusnya chips left 0.
6. Masuki teleport tadi secara horizontal 2 kali (RL) dan kemudian berpindah vertikal 7 kali (UDUDUDU). Anda akan tiba di 

depan kotak spiral!
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Level 26 CHCHCHIPS

Password: YVYJ
Rekor dunia: 251 detik
Rekor penulis: 214 detik

Level yang menyebalkan! Ambil semua chip di kiri atas (awas bola pink!). Setelah itu ambil semua chip yang dikelilingi oleh 
paramecium (hati-hati!). Pindah ke sisi kanan arena, ambil chip di bawah bola pink (latihan rutin supaya tidak mati sewaktu 
mengambil, karena susah! Ada baiknya juga mengambil dari 2 arah apabila dalam sekali jalan tidak berhasil). Berikutnya Anda 
bergerak ke kanan bawah. Ambil semua chip yang ada di dalam arena sempit tersebut. Lanjutkan ke sisi kiri bawah arena dan ambil 
seluruh chip. Pastikan semua chip sudah diambil sebelum Anda mengambil chip terakhir, yaitu yang menghalangi bola pink 
menginjak tombol toggle merah (untuk Teeth). Chip H dan kotak spiral ada di sisi kiri atas arena.
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Level 27 GO WITH THE FLOW

Password: IGGZ
Rekor dunia: 147 detik
Rekor penulis: 133 detik

Ambil sepatu api dengan cepat sewaktu tank menghadap ke bawah. Kembali ke titik start dan masuki force floors. Sambil tekan panah 
ke kiri beberapa kali untuk mengambil chips yang tersedia sepanjang jalan. Kemudian Anda akan sampai di suatu tempat dengan 4 
balok coklat dan sebuah sepatu air di seberang perairan. Bangun jembatan dengan 4 balok tersebut. Balok terakhir (yang paling kanan 
atas) memerlukan beberapa kali putaran untuk Anda agar bisa dipakai untuk membuat jembatan. Setelah memperoleh sepatu air, 
lanjutkan perjalanan memutar kembali di force floors, dengan cepat tekan panah ke kiri setelah masuk force floors. Anda akan tiba di 
suatu tempat dengan recessed wall. Masuki dari kanan, ambil chip di seberang perairan, dan kembali lewat recessed wall di kiri. 
Kembali ke titik start untuk memasuki garis finis spiral.
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Level 28 PING PONG

Password: UJDO
Rekor dunia: 238 detik
Rekor penulis: 198 detik

Tugas Anda yang pertama adalah mengelilingi arena. Tepat 1 kotak sebelum Anda start, dinding biru bisa dibuka dan Anda akan 
masuk ke arena dengan banyak bola pink yang memantul ke sana kemari. Tugas Anda yang kedua, yaitu mengumpulkan chips yang 
menjaga bola-bola tersebut. Sambil membangun jembatan tentu saja, karena pulau yang satu dan yang lain dipisahkan perairan. 
Setelah selesai, dengan hati-hati ambil chip H dan masuk ke kotak spiral di sisi tengah atas arena.
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Level 29 ARCTICFLOW

Password: QGOL
Rekor dunia: 299 detik
Rekor penulis: 278 detik

Pertama bangun jembatan dengan 5 buah balok yang ada. Di kotak keberapapun bebas, namun jangan bangun lewat deretan paling 
atas. Selanjutnya Anda akan tiba di pulau lain. Bangun lagi jembatan yang sama (bebas di mana saja boleh). Pulau berikut hanya 
terdiri atas 3 balok. Gunakan balok untuk membangun jembatan di kotak paling atas. Setelah itu jalan terus ke kanan bawah sampai 
Anda bertemu tiga buah balok yang dijaga oleh paramecium. Geser balok ke kiri sebelum paramecium mencapai daerah sebelah kiri 
balok itu, untuk membuatnya kecebur.

Setelah sampai di pulau berikutnya, Anda akan bertemu dengan sejumlah balok lain yang dijaga beberapa paramecium. Perhatikan 
balok mana yang tidak dijaga. Pakai 2 balok untuk membangun jembatan ke pulau yang kanan (ada chip). Biarkan sejumlah chip di 
bawah arena paramecium tadi. Ambil sepatu air dengan mengikuti arah lantai es. Kembali ke arena paramecium tadi lewat air yang 
bebas es. Setelah itu ambil sisa chip sampai sisanya 0; lalu segera kembali ke atas arena lewat air untuk mencapai kotak spiral.
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Level 30 MISHMESH

Password: BQZP
Rekor dunia: 454 detik
Rekor penulis: 288 detik

Tidak ada petunjuk lain, selain cari terus mana dinding biru yang bisa dilewati dan tidak. Sebenarnya level ini berbentuk maze biasa, 
jadi termasuk tipe level yang mudah. Namun bisa saja membutuhkan waktu yang cukup lama karena mencoba-coba…
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Level 31 KNOT

Password: RYMS
Rekor dunia: 6 detik
Rekor penulis: 4 detik

Waktunya cuma 29 detik, tapi chip-nya 118. Bagaimana mungkin. Coba saja… Yang jelas pola yang dianjurkan adalah memutar 
dengan arah sesuai jarum jam. Karena di setiap sudut ada force floor yang mengarah sesuai arah jarum jam. Cobalah bergerak dari kiri 
ke kanan dan teratur, agar pada waktu mencapai sisi kanan (chip H), chip di lapangan benar-benar sudah habis.

Arah yang dianjurkan adalah dari titik start, ambil U, kemudian R, D. Di simpang empat ambil L, kemudian DRURURDLDDLURRU, 
dan masuklah ke chip H!
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Level 32 SCAVENGER HUNT

Password: PEFS
Rekor dunia: 375 detik
Rekor penulis: 344 detik

Mirip dengan level 30, namun agak dipersulit dengan adanya keperluan untuk mengambil sepatu api, sepatu air, dan sepatu hijau. 
Tidak ada petunjuk lain selain carilah jalan yang tepat. Seluruh arena harus dikelilingi sebelum akhirnya Anda memasuki kotak spiral 
di tengah arena.

Urutan yang dianjurkan adalah ambil dulu sepatu api dan sepatu hijau, kemudian ambil chips yang dihalangi oleh api dan force floor; 
baru ambil sepatu air dan chip di seberang air. Baru setelah itu Anda masuk ke kotak spiral.
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Level 33 ON THE ROCKS

Password: BQSN
Untimed level.

Perlu kesabaran karena level ini dapat memakan waktu sangat lama. Lagi-lagi yang diperlukan di sini: membangun jembatan.
Kumpulkan 9 chips dengan membuat jembatan ke pulau lainnya. Untungnya tidak hanya ada 1 namun ada sekitar 3-4 tombol klon 
balok, sehingga Anda tidak usah jauh-jauh kembali ke awal saat membangun jembatan di akhir level. Kotak spiral ada di sudut kanan 
atas arena. 
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Level 34 CYPHER

Password: NQFI
Rekor dunia: 297 detik
Rekor penulis: 295 detik

Level ini termasuk sangat mudah (termudah di antara 50 level pertama sejak level 9!). Omong-omong level ini termasuk level cypher
(sesuai namanya), yaitu yang menyembunyikan kode tertentu. Ada password untuk tiga level yang dimuat di level ini. Paling atas ada 
LLIO (untuk level 82, SOCIALIST ACTION), HPPX (untuk level 137, GOLDKEY) di baris kedua, dan paling bawah JHEN (untuk 
level 146, CAKE WALK).

Cukup lanjutkan perjalanan lewat dirt, namun jangan sampai dihajar monster-monster yang berputar. Hanya ada 3 bugs, yaitu yang 
menjaga chip pertama, chip kedua, dan kotak spiral terakhir. Bisa diselesaikan dengan cepat, karena setiap sel memiliki penghubung 
tunggal ke sel berikutnya, sehingga Anda tidak perlu mengingat jalan dan sebagainya! 

Jadi cepatlah…
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Level 35 LEMMINGS

Password: VDTM
Rekor dunia: 570 detik
Rekor penulis: 473 detik

Gunakan balok yang ada untuk mengubah pola gerakan fireballs yang berpatroli di sekitar chips. Balok digeser sedemikian rupa 
sampai fireball yang selalu berputar searah jarum jam berbelok dan kecebur dalam air sampai habis (kalau tidak bisa habis, paling 
tidak sampai tinggal sedikit sampai bisa dijinakkan). Mula-mula balok disusun berbentuk tangga seperti ini…

Setelah agak tenang, ganti susunan jadi seperti ini… kadang-kadang perlu kehati-hatian ekstra. (gambar diambil sesaat sebelum mati 
karena lengah! Jadi berhati-hatilah waktu menyusun.)

Setelah agak tenang lagi… lanjutkan ke dalam. Di sana Anda melihat banyak fireballs masih berputar-putar. Gunakan 1 balok lagi 
untuk menjinakkan mereka. Dorong terus balok dari bawah ke atas untuk mengubah pola putaran mereka. Hati-hati jangan sampai 
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kena! Dari posisi ini, Anda bisa dorong terus baloknya ke atas. Lakukan pelan-pelan, agar fireball tidak terlalu banyak yang langsung 
berbalik dan justru mempersulit Anda sendiri.

Setelah selesai, lihat chip H yang menghalangi 1 fireball lagi. Tunggu fireball agak jauh, ambil chip, sembunyi dan biarkan fireball
tersebut pergi. Dengan cepat masuki kotak spiral.

Omong-omong cara ini tidak selalu efektif.
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Level 36 LADDER

Password: NXIS
Rekor dunia: 232 detik
Rekor penulis: 198 detik

Ambil kunci biru, tapi jangan masuk ke recessed wall. Selanjutnya ambil chips dalam ruangan yang dipenuhi recessed walls. Keluar 
lewat recessed wall di sisi kanan. Masuk ke recessed wall di sisi tengah, di mana penuh chips dan ada kunci biru. Teruskan sampai ke 
ujung kiri, lalu Anda kembali ke tempat sebelumnya lewat recessed wall di sisi atas. Masuki area tank. Gunakan tombol bear trap 
untuk membebaskan tank sampai ke atas. Kecuali satu tank yang paling atas, Anda harus bergerak cepat mengambil chip sebelum tank 
datang menuju tombol coklat tersebut. Kembalilah ke bawah dan Anda akan menemukan daerah di mana banyak bear traps dan toggle 
button. Mainkan toggle hijau dan geser balok coklat untuk membebaskan bear trap yang sebaris dengannya. Di ujung bawah terdapat 
satu chip. Kembali ke tempat semula dan injak sekali lagi toggle hijau di bawah tank. Beralihlah ke sisi atas. Lakukan hal yang sama. 
Setelah itu, kembali ke sisi kanan atas tank, di mana terdapat pintu berkunci biru. Masuki dan ambil kunci merah, tapi jangan lewat 
recessed wall. Kembali ke bawah tempat tadi Anda mengambil banyak chip dan kunci biru. Masuki pintu yang berkunci merah di 
sudut kiri bawah. Kemudian ambil chip H dan masuki kotak spiral.
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Level 37 SEEING STARS

Password: VQNK
Rekor dunia: 585 detik
Rekor penulis: 529 detik

Level yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian tingkat tinggi. Ingat bahwa sepasang chip hanya memerlukan satu balok coklat. 
Jangan sampai menggeser balok ke tempat yang salah karena akibatnya sangat fatal: balok tidak cukup. Artinya Anda harus 
mengulang dari awal. Setelah selesai mengambil semua chip, masuk ke garis finis di kiri dekat lokasi start tadi.
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Level 38 SAMPLER

Password: BIFA
Rekor dunia: 460 detik
Rekor penulis: 447 detik

Hanya ada 1 chip, namun ada teleport yang menghubungkan 9 buah kuadran dalam permainan ini. Masing-masing kuadran dijaga oleh 
sebuah monster.

1. Pertama ambil kunci hijau. Masuk teleport secara vertikal 4 kali sampai Anda menemukan satu kuadran dengan walker dan 
pintu hijau berisi sepatu hijau. Ambil sepatunya. Kembali ke start dengan teleport vertikal 1 kali.

2. Cari kuadran dengan blob (masuk secara horizontal 4 kali) untuk menemukan sebuah force floor yang menghalangi chip. 
Kembali ke start dengan teleport horizontal 4 kali.

3. Ambil chip dan kembali ke teleport untuk mencari chip H (kuadran yang ada bug-nya) dan kunci merah. Masuk lagi teleport 
secara vertikal 4 kali untuk menemukan kuadran dengan fireball dan pintu merah, lalu ambil kunci biru. Kembali ke start 
lewat teleport secara vertikal 4 kali.

4. Teleport horizontal 2 kali akan memindahkan Anda ke ruang dengan paramecium yang menjaga pintu biru dan sepatu api. 
Masuki lagi teleport secara horizontal 1 kali ke ruang dengan tank dan sepatu air yang dihalangi oleh api. Ambil sepatu 
tersebut. 

5. Kembali ke start dengan teleport horizontal 2 kali. Sekarang masuki teleport secara vertikal 3 kali dengan dimulai dari atas. 
Anda tiba di ruangan dengan Teeth (hati-hati) untuk menginjak tombol toggle hijau. Kembali dengan teleport vertikal 2 kali.

6. Masuki teleport secara horizontal 1 kali, ke ruang dengan glider untuk kunci kuning.
7. Kembali ke start dengan empat kali teleport horizontal, untuk masuk ke kotak spiral.
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Level 39 GLUT

Password: ICXY
Rekor dunia: 16 detik
Rekor penulis: 16 detik

Waktu yang hanya 20 detik kurang sedikit, namun level ini sangat mudah. Jangan keburu kaget dengan Teeth yang penuh menjaga 
kotak-kotak spiral. Ambil semua chips yang diperlukan, lalu bergeraklah ke arah kanan bawah (tengah arena). Di sana ada kotak spiral 
yang sebenarnya. Hanya membutuhkan waktu 6-7 detik! Jika Anda ingin menyamai rekor dunia, penulis telah mencoba cara 
modifikasi dari strategywiki. Cobalah membuat manuver tipuan terhadap kelompok Teeth di dekat start. Ambil langkah 6R lalu 4D 
(langsung berbalik 1U dan 2L). Teeth akan tertipu dan Anda bisa langsung berlari ke kotak spiral dengan 2R dan 2D! Namun untuk 
berhasil melakukannya memang agak sulit dan kadang harus berkali-kali mencoba. Gambar kecil berikut bisa diamati untuk 
memahami bagaimana manuver cepat tersebut dilakukan (lihat time bonus-nya 160, berarti sisanya 16 detik, hehehe…).

Dan berikut inilah real map-nya.
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Level 40 FLOORGASBORG

Password: YWFH
Rekor dunia: 194 detik
Rekor penulis: 188 detik

Level yang agak memusingkan. Latihan rutin dulu untuk melawan force floor ke kanan dan ke bawah (karena kalau tidak Anda akan 
kena api!), maka Anda “tidak sengaja” akan sampai di sepatu api. Jangan sampai di sepatu air lebih dahulu (kalau sampai kejadian, 
langsung restart levelnya). Setelah itu, kembali ke start dan lawan lagi force floors ke kiri sampai Anda tiba di sepatu air. Anda sudah 
punya 2 sepatu. Sekarang berenang sambil menginjak api untuk mengambil sepatu hijau. Segeralah menuju kotak spiral di kiri atas 
arena, yang bisa dicapai dengan tiga sepatu yang Anda sudah miliki.
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Level 41 I.C.YOU

Password: GKWD
Rekor dunia: 169 detik
Rekor penulis: 138 detik

Level yang membingungkan pada mulanya, namun dengan adanya clue jadi lebih mudah. Di awal level, perhatikan pola deretan bug, 
dan ikuti di mana mereka membentuk celah agak jauh. Kumpulkan 16 chips yang ada di arena ini. Kemudian ada teleport di sisi kiri 
arena. Masuki teleport ini dari sisi kiri dulu. Singkirkan balok coklat ke atas, lalu ambil 4 chips lewat jalan di sebelah kanan. Kembali 
ke teleport dan sekarang Anda masuk dari sebelah atas. Singkirkan balok ke kiri untuk mengambil 4 chips lain di bawah. Sekarang 
masuki teleport dari bawah, singkirkan balok ke kanan untuk mengambil 4 chips di sisi kanan atas. Masuki teleport dari kanan, 
singkirkan balok ke bawah untuk mengambil 4 chips tambahan. Sekarang Anda masuk teleport dari bawah dan Anda kembali ke 
ruangan bugs tadi. Kembalilah ke teleport yang tadi lagi, namun sekarang ulangi langkah yang sama. Masuk dari sisi kanan, 
singkirkan balok ke bawah, lalu ambil 4 chips. Kembali masuk lewat bawah, ambil chips lagi. Kemudian berpindah dengan memasuki 
teleport dari kanan, geser balok ke bawah dan ambil sejumlah chips yang ada (banyak loh). Sekarang chips left Anda tinggal 4. Masuki 
teleport dari bawah dan ambil 4 chips terakhir. Masuki teleport terakhir kali lewat kanan untuk kembali ke arena semula dan 
menyelesaikan level ini.
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Level 42 BEWARE OF BUG

Password: LMFU
Rekor dunia: 187 detik
Rekor penulis: 186 detik

Ingat bahwa paramecium selalu mengitari benda di sisi kanannya dan fireball-glider selalu mengitari benda di sisi kirinya. Semua 
monster yang ada di level ini akan mengikuti spiral, berputar ke arah luar dan akhirnya kecebur dalam air, kecuali bug yang akan 
memantul dan kembali berputar ke dalam (makanya harus hati-hati). Pertama ambil chip di sisi kiri atas arena. Tunggu di sudut 
(jangan di tempat chip tadi) sewaktu paramecium lewat. Teruskan ke bawah, ambil chip dan tunggu di tempat chip tadi sewaktu 
fireball lewat. Segera lanjut ke kanan dan ambil chip, belok ke atas dan ambil chip. Tunggu di tempat chip tadi dan bug akan lewat. 
Teruskan ke kiri dan ambil chip. Tunggu di tempat karena ada glider yang akan lewat. Teruskan ke bawah, ambil chip, dan tunggu di 
sudut (jangan di tempat chip tadi) sewaktu paramecium kedua lewat. Setelah paramecium ini, tidak ada monster lagi yang akan 
muncul di depan Anda. Lanjutkan sampai ke pusat spiral arena sambil mengumpulkan chips. PS: jangan lama-lama… Bug tadi bisa 
kembali dari belakang untuk mengejar Anda.
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Level 43 LOCK BLOCK

Password: UJDP
Rekor dunia: 126 detik
Rekor penulis: 110 detik

Ambil jalan pertama kali ke kanan dulu. Jangan sampai ke ujung karena ada bola pink. Gunakan tempat yang ada untuk membantu 
Anda mengambil kunci merah. Kembali ke titik start dan ambil jalan ke kiri. Sampai Anda bertemu dengan arena dengan balok coklat, 
lantai es, kunci biru, dan sepatu api. Geser balok ke atas dan berpindah segera ke kanan sebelum balok memantul kembali. Ingat untuk 
mengambil sepatu api, gunakan hanya balok coklat yang paling kanan karena tidak mengandung api di bawahnya. Berpindahlah ke 
kanan, di mana ada kunci merah yang membatasi tiga balok coklat. Buka kuncinya dan bangun jembatan ke pulau di atasnya. Belok 
kiri memasuki area recessed wall untuk mengambil kunci merah berikutnya. Kembali lewat force floors dan bangun jembatan dengan 
cara yang sama dengan tadi. Anda akan tiba di daerah dengan force floors dan bola pink. Masuki force floors saat bola pink merapat 
ke dinding kanan. Ambil kunci merah dan kembalilah lewat recessed wall. Buka kunci balok dan bangun jembatan lagi ke arah bawah. 
Teruskan membangun jembatan dengan bantuan kunci yang tersisa sampai Anda bertemu kotak spiral.
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Level 44 REFRACTION

Password: TXHL
Rekor dunia: 146 detik
Rekor penulis: 96 detik

Kuncinya kesabaran dalam memainkan tombol toggle. Ingat bahwa tidak semua chips bisa diambil dalam sekali jalan. Di sinilah Anda 
perlu memainkan toggle beberapa kali agar tank berpindah tempat dan pintu hijau kembali terbuka. Langkah terperincinya cukup 
panjang, namun silakan mencoba sendiri. Level ini tidak terlalu sulit koq…
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Level 45 MONSTER LAB

Password: OVPZ
Rekor dunia: 195 detik
Rekor penulis: 138 detik

Hambat semua gerakan monster dengan mendorong balok yang menghalangi pergerakan mereka. Cukup mudah. Pertama Anda harus 
menghambat pergerakan bugs dengan bantuan balok klon. Setelah itu ambil sepatu api dan sepatu hijau di pulau sebelahnya. 
Berpindah ke atas untuk menghambat pergerakan tank, juga dengan bantuan balok klon. Masuki kotak spiral untuk mengakhiri level 
tanpa chip ini. Pindah ke bawah di mana Anda melihat sejumlah fireballs yang diklon di tengah lantai api. Gunakan balok klon dari 
pulau di sebelah atasnya untuk menghambat fireballs. Yang terakhir di sisi kanan atas, yaitu bola pink. Lakukan hal yang sama.
Bagian terakhir menjelang finis adalah yang lebih kompleks. Anda terlebih dahulu melewati spy, sehingga sepatu ajaib Anda hilang 
semua. Selain mendorong balok dari klon di sebelah kanan, Anda juga harus menghindari walkers yang terpaksa Anda klon sendiri 
sewaktu Anda akan membuat balok. Untung walkers tersebut bisa tercebur ke air, sehingga ada waktu aman bagi Anda untuk 
memasuki garis finis.



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge 55

Level 46 THREE DOORS

Password: HDQJ
Rekor dunia: 222 detik
Rekor penulis: 200 detik

Level yang penuh jebakan. Pertama-tama, ambil kunci merah. JANGAN BUKA PINTU DI SEBELAH KIRI ANDA SEKARANG 
(simpan kuncinya buat nanti!). Bergeraklah ke bawah sampai Anda mendarat di sepatu api. Segera ambil kunci hijau yang ada di 
dekatnya. Bergerak ke kiri. Anda akan mendarat di sepatu air. Ambil kunci biru dan chip-nya. Bergerak ke atas menuju pintu berkunci 
merah untuk membuka kuncinya terlebih dahulu. Kembali ke tempat tadi, lalu Anda menuju ke kiri untuk mengambil kunci merah dan 
melepaskan tombol bear trap untuk monster bola pink (makanya tadi pintu merahnya harus dibuka dulu!). Nah, kembalilah ke tempat 
yang tadi ada pintu merah. Dari situ Anda ambil langkah ke atas (menuju api). Lalu ke atas dan Anda akan bertemu kunci kuning. 
Ambil tiga buah chip yang ada di dekat situ. Kembalilah ke tempat Anda semula (titik start, tahu kan caranya?), yaitu di pojok kanan 
atas. Dari posisi itu Anda bergerak ke bawah dan Anda akan mendarat di air. Masuki terlebih dahulu pintu kuning, dan ambil semua 
chips yang ada di situ serta kunci kuning yang kedua. Jangan injak tombol toggle hijau. Kembali dan buka pintu biru. Ambil sepatu 
force floor, sebuah chip, dan sebuah kunci biru. Kembali ke tempat semula. JANGAN BUKA pintu hijau. Langsung jalan lewat force 
floor untuk kembali ke start. Buka keempat pintu yang ada (karena kunci Anda sudah komplit!), ambil chip H dan masuki teleport. 
Ada 3 buah recessed wall. Pilih yang paling kiri untuk menyelesaikan level menuju kotak spiral. Omong-omong: yang tengah isinya 
Teeth, dan yang kanan jalan buntu.
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Level 47 PIER SEVEN

Password: LXPP
Rekor dunia: 227 detik
Rekor penulis: 201 detik

Balok coklat hanya ada 7. Di manakah tempat yang bisa dipakai untuk membangun jembatan? Hanya ada satu tempat. Mulailah 
dengan bergerak ke sisi kiri bawah atau kanan bawah. Lanjutkan ke arah tengah (jadi kalau tadi ke kiri bawah, berpindah sedikit ke 
kanan; demikian sebaliknya). Di mana Anda akan melihat tempat yang mirip gambar di bawah ini. Di gambar yang penulis muat (di 
bawah real map), Chip Anda sudah memasang satu balok coklat, yaitu balok yang sedang Chip injak. Teruskan membangun jembatan 
ke arah atas (utara), sampai Anda mencapai pulau yang memuat 4 buah chips. Awas kecebur. Setelah ambil chips-nya, segera menuju 
pintu keluar di sisi kanan bawah.

Tempat Anda akan membangun jembatan diperlihatkan di gambar di bawah ini. Satu balok sudah dipasang. Jika bingung, Anda bisa 
mencocokkan dengan real map di atas.
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Level 48 MUGGER SQUARE

Password: JYSF
Rekor dunia: 275 detik
Rekor penulis: 266 detik

Pertama-tama masuki area gliders dan ambil chip-nya saja (sepatunya jangan). Sekarang bergeraklah menuju force floor, Anda akan 
mendarat di spy. Ambil salah satu sepatu yang ada. Apa saja boleh. Tapi paling mudah, sepertinya adalah sepatu air dulu. Caranya 
dengan memasuki teleport dari bawah. Anda bertemu arena dengan bola-bola pink. Ambil chipnya saja, sepatu airnya jangan.
Sekarang kembali ke teleport melewati spy, dan ambil sepatu airnya. Masuki arena air lewat teleport dari sebelah kiri dengan cepat. 
Ambil 2 buah chips yang dijaga 3 gliders.

Kembalilah ke teleport lewat force field di sisi kanan arena melewati spy untuk mengambil sepatu api. Masuki teleport dari sebelah 
atas. Anda tiba di daerah api. Hati-hati melangkah di atas api (awas ada 3 fireball!) dan ambil 1 chips yang ada. Ada sepatu hijau di 
sebelah kanan! Ambil dulu dan kembali ke arena force floor dengan mengambil chip terakhir. Hindarilah spies. Masuk teleport dari 
sisi bawah untuk mencapai daerah dengan bola pink, untuk mengambil sepatu es. Kembali ke teleport lewat atas untuk memasuki 
force floor serta perairan untuk menyelesaikan level ini.
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Level 49 PROBLEMS

Password: PPXI
Rekor dunia: 162 detik
Rekor penulis: 158 detik

Dalam 15 detik pertama, segeralah kumpulkan 18 buah kunci merah yang ada di arena. Kenapa 15? Karena setelah 15 detik, belasan 
bola pink akan keluar dari sarangnya dan mengganggu Anda untuk mengambil kunci. Saran penulis adalah ambil dengan arah sesuai 
jarum jam, dengan Anda berakhir pada sisi kanan atas (paling dekat dengan pintu berkunci merah). Setelah itu, injak tombol toggle
hijau yang ada tepat di depan pintu merah terakhir. Kumpulkan semua chips yang ada, setelah selesai segeralah bergerak ke sisi kiri 
atas untuk menyelesaikan level ini.



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge60

Level 50 DIGDIRT

Password: QBDH
Rekor dunia: 317 detik
Rekor penulis: 296 detik

Sangat menjengkelkan! Walaupun tahu teorinya, penulis merasakan sangat sulit untuk menyelesaikan level ini. Ingat paramecium
bergerak berlawanan jarum jam dan ia senang menempel pada apapun di sisi kanannya. Perhatikan juga pola gerakan monster yang 
lain. Perlu keberuntungan juga, namun jika Anda sudah cukup punya skill menghindar dari kejaran para monster, ada keuntungan 
tersendiri lho… (secara penulis juga sering gagal waktu mencobanya!). Info: pintu keluar ada di tengah arena, ada gunanya Anda 
berputar searah atau berlawanan arah jarum jam. Terserah enaknya bagaimana.

Hidden Message yang muncul setelah Anda menamatkan level 50.

Picking up chips is what the challenge is all about. But on the ice, Chip gest chapped and feels like a chump instead 
of a champ.
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Level 51 ISLIDE

Password: IGGJ
Rekor dunia: 655 detik
Rekor penulis: 621 detik

Meluncur di atas es dan ambil chips-nya. Coba-cobalah jika banyak waktu dan penasaran. Namun jika Anda malas atau sedang buru-
buru, coba gunakan langkah ini bekerja. Ingat D artinya bawah, U atas, L kiri, dan R kanan. Kombinasinya 2D-1U-4L-2D-1L-3R-2D-
1U-1R-1U-1D-1L-4U-1R-1D-1L-2U-1R-1D-1R-1U (Anda tiba di chip H!). Lanjutkan 1U lagi dan Anda pun tiba di kotak spiral
(http://strategywiki.org/wiki/Chip’s_Challenge/Walkthrough). Atau lihat real map ini.
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Level 52 THE LAST LAUGH

Password: PPHT
Rekor dunia: 382 detik
Rekor penulis: 378 detik

Prinsipnya adalah menjebak si Teeth yang ada di tengah arena. Gunakan bantuan force floors dan manfaatkan lubang di antara barisan 
bugs yang lewat. Segera setelah Anda menginjak force floors deret 3 yang tengah, pindah ke force floor tunggal di bawahnya. Nanti 
Anda akan melihat di atasnya, tidak ada lagi fireball yang berputar-putar. Anda bisa lewat dan mengambil chip-nya. Tapi ada tombol 
toggle yang terpaksa harus diinjak! Dorong balok coklat ke bawah (perairan yang kiri, bukan yang kanan). Kembali ke force floor tadi 
dan lakukan trik yang sama. Cek kembali, jika sudah bekerja, Anda bisa langsung berpindah ke sisi kanan tanpa trik lagi. Ulangi 
langkah yang sama untuk mengambil chip tersisa. Namun karena ada tombol toggle lagi, Anda harus melakukan tipuan buat Teeth
lagi. Bergeraklah ke atas, di mana Anda melihat ada 3 force floors di atas sebuah bola pink yang bolak balik menginjak tombol toggle
merah. Berdirilah agak lama di 1 kotak sebelum force floor yang tengah. Setelah itu kembalilah ke awal, dan segera selesaikan level 
ini dengan mengambil chip H serta masuk ke kotak spiral.

Ada baiknya langkah dibalik. Jadi Anda bekerja dari sebelah kanan dulu, baru ke kiri; karena menurut penulis cara itu lebih cepat.
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Level 53 TRAFFIC COP

Password: CGNX
Rekor dunia: 478 detik

Tanpa chip, level ini sangat mudah, bahkan termasuk salah satu dari trio level termudah di kalangan level 50-an (bersama si level 57 
dan 60). Lihat di kiri atas ada kotak spiral yang terperangkap pintu toggle. Tugas Anda adalah mencari tombol toggle-nya. Pilih jalan 
ke bawah (jangan ke kanan karena buntu) dan ikuti terus, sampai Anda menemukan sebuah force floor dengan tombol toggle di 
atasnya (tenang, Anda bisa kembali dengan melawan force floor tadi. Bisa koq). Kembalilah dan segera menuju kotak spiral.

Rekor penulis: 465 detik
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Level 54 GRAIL

Password: ZMGC
Rekor dunia: 323 detik
Rekor penulis: 276 detik

Penulis kurang tahu cara pastinya untuk menyelesaikan level ini (karena dicoba-coba plus ditebak-tebak lewat teleport mana, tahu-
tahu udah masuk finis!). Intinya Anda harus masuk dari sisi atas teleport dan ambil semua chips di sisi kiri bawah serta kanan bawah 
(awas walker, bisa memantul, kena Anda!). Kembali lewat teleport dan ambil sepatu api atau sepatu air (tergantung ketemu yang 
mana, bisa saja ambil salah satunya, atau boleh juga dua-duanya). Teleport lagi (dan lawan kalau bisa!). Jika Anda berhasil masuk ke 
tengah arena, berarti Anda sudah dekat dengan finis. Bergerak terus ke tengah untuk menemukan chip H dan kotak spiral.
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Level 55 POTPOURRI

Password: SJES
Rekor dunia: 69 detik

Level gerak cepat… Pertama-tama langsung bergerak ke kiri untuk mengambil 1 chip yang terdekat, yaitu di dalam ruang dengan 
“pintu” balok coklat. Setelah itu kembali ke sisi kanan, geser balok untuk menetralkan bom dan mengambil chip pertama Anda. 
Selanjutnya bagian yang tersulit: mengambil kunci biru dan sepatu api. Sulit karena ada 3 tank yang menghalangi dan sangat-sangat 
mengganggu ruang gerak Anda. Saran: Latihan rutin dulu dan pelajari tempat-tempat yang aman (cari sendiri di mana). Turun dan 
ambil chip di kanan bawah, dengan cara menggeser balok coklat ke sudut tembok. Jangan geser balok coklat yang ada di kiri chip, 
karena ada spy yang bersembunyi di situ (sepatu apinya hilang dong? Tentu saja!). Masuki lapangan api lewat kiri bawah. Kumpulkan 
chips yang membentuk huruf G, dan selanjutnya chips di lapangan es. Awas banyak tembok tidak terlihat. Selanjutnya Anda menuju 
daerah dengan penuh bola pink yang berselang seling dengan chips. Ambil terus chips sampai ke kiri, di mana ada 5 balok coklat, 1 
gravel, dan 1 chip tersisa. Sampai di kiri, jangan berpikir bagaimana cara mengambil chip yang berada di balik balok. Tidak mungkin 
(dan buang waktu)! Chip yang sebenarnya diperoleh dengan menggeser balok yang kedua dari bawah. Kembali ke sisi kanan dan cari 
chip H serta kotak spiral untuk menyelesaikan level ini sesegera mungkin sebelum timer mencapai 0.

Rekor penulis: 56 detik
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Level 56 DEEP FREEZE

Password: FCJE
Rekor dunia: 161 detik

Sebenarnya level ini mudah, namun luasnya daerah dapat membingungkan. Untuk memudahkan, penulis menganggap level ini terdiri 
atas 4 kuadran. Kuadran kiri atas berisi chip H di semua pintunya dengan sepatu es (ini diambil terakhir). Kuadran kanan atas berisi 
chips, lubang teleport I, dan kotak spiral. Kuadran kiri bawah berisi tombol toggle hijau (harus dipencet dulu). Kuadran kanan bawah 
hanya berisi 1 lubang teleport (II). Pertama-tama Anda harus ke kuadran kiri bawah untuk mematikan tombol toggle. Masuk lewat 
force floor yang kedua dari kanan, yang mengarah ke bawah. Setelah tombol terinjak, Anda bergerak kembali ke bawah. Anda akan 
keluar arena, namun perlu keberuntungan di sini (karena kalau lagi apes bisa langsung dihantam sama bola pink!). Setelah itu masuk 
ke kuadran kanan di pintu yang tepat di seberang tempat Anda keluar tadi. Anda akan masuk ke teleport dan menuju ke 1 chip. 
Terlihat jelas bahwa Anda perlu membalik langkah tadi untuk mengambil chip pada arah masuk teleport yang berlawanan. Untuk itu 
kembali ke tempat semula, ikuti bola pink untuk berganti jalan ke arah kanan. Masuk lewat pintu ketiga dari kiri. Anda akan masuk 
teleport dari arah berlawanan dan bisa mengambil chip yang satunya lagi. Selanjutnya kembali lewat teleport dan ambil langkah 
manual untuk mengambil semua chip yang tersisa (awas bola pink). Setelah selesai, Anda akan melihat bahwa untuk memasuki kotak 
spiral diperlukan sepatu es. Untuk itu Anda perlu ke kuadran kiri atas, ambil chip H yang paling atas sebelah kiri. Anda akan mendapat 
sepatu es. Jalan kembali (tidak perlu pilih-pilih jalan kan?) dan segera cari letak kotak spiral.

Rekor penulis: 105 detik
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Level 57 STRANGE MAZE

Password: UBXU
Rekor dunia: 228 detik
Rekor penulis: 189 detik

Monster yang terperangkap bear trap, pintu-pintu berkunci, bom, api, dan chips H menjadi pagar dari maze yang sebenarnya maze
biasa ini. Jangan menabrak monster-monster tersebut (walaupun monsternya tidak bisa mengejar Anda), dan kumpulkan semua chips
yang ada. Awas kecebur. Mudah bukan?
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Level 58 LOOP AROUND

Password: YBLT
Rekor dunia: 550 detik
Rekor penulis: 439 detik

Level yang penuh dinding tidak terlihat, termasuk di sekeliling airnya. Penulis tidak bisa memberikan petunjuk terlalu terperinci untuk 
level misterius ini. Kuncinya setelah mengambil sepatu air adalah hati-hati dengan bola pink, hati-hati dalam mendorong dinding biru, 
serta jangan sampai bertemu dengan spy. Tidak ada hal berbahaya yang berhubungan dengan teleport. Setelah selesai mengambil 9 
chips, langsung bergerak menuju chip H dan kotak spiral di kuadran kiri bawah.
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Level 59 HIDDEN DANGER

Password: BLDM
Rekor dunia: 367 detik
Rekor penulis: 351 detik

Segera bergerak ke bawah (emang ada jalan lain?). Anda akan sampai di suatu tempat yang penuh gravel. Jalan terus ke atas sampai 
Anda melihat tombol toggle. Jangan injak sewaktu fireball ada di dekat pintu (Anda akan langsung mati!). Tunggu sampai mereka 
menjauh, baru injak tombolnya dan Anda harus segera melarikan diri lewat ice. Ambil kunci merah yang ada di ujung kanan. Segera 
bergerak ke kiri untuk menghindari kejaran fireball yang ikut melarikan diri dari pintu yang Anda buka tadi. Jalan terus ke kiri, sampai 
Anda bertemu recessed walls. Lewat recessed wall dan tile biru, Anda kumpulkan semua chips sampai habis (awas glider). Langkah 
selanjutnya adalah mengambil 3 sepatu yang ada. Tunggu 2 glider lewat (this is a must!) sambil bersembunyi di gravel. Kembali lewat 
jalur toggle hijau tadi, dan setelah tiba di ujung kanan atas, Anda melihat putaran fireball yang banyak. Ini bagian yang sulit. Masuk ke 
tengah-tengah mereka untuk mencuri jalan begitu ada jarak renggang di antara mereka. Setelah itu segera keluar di sisi kanan bawah 
begitu Anda melihat ada chip H dan tiga buah arena berbeda (api, es, dan force floor) untuk memasuki kotak spiral.
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Level 60 SCOUNDREL

Password: ZYVI
Rekor dunia: 288 detik
Rekor penulis: 286 detik

Busted level! Kunci? Sepatu? Semuanya tidak perlu. Cukup ambil jalan ke bawah, abaikan pintu warna kuning (Anda bisa lewat 
samping koq!). Sampai Anda bertemu kotak spiral yang dikelilingi oleh force floors. Coba-coba saja melawan force floors tersebut, 
dan Anda tahu-tahu sudah ada di kotak spiral! Sangat mungkin diselesaikan dalam kurang dari 30 detik.

Hidden message setelah Anda menamatkan level 60:

Chip hits the ice and decides to chill out. He runs into a fake wall and turns the maze into a thrash-a-thon!
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Level 61 RINK

Password: RMOW
Untimed level.

Kalau ada banyak waktu dan Anda memiliki kesabaran plus rasa penasaran tinggi, silakan dicoba satu persatu alternatif jalan yang ada. 
Penulis paling cepat melakukannya dalam waktu 5 menitan. Sementara itu ada referensi walkthrough yang memberikan solusi 49 detik 
(penulis tidak terlalu merekomendasikannya karena bisa membuat Anda malas berpikir!). Tapi silakan praktekkan jika Anda sedang 
terburu-buru atau ada urusan mendadak di saat Anda berusaha memecahkannya. 1U 1R 1U 2D 1L 1D 1L 2R 2U 1R 2U 2R 1U 2R 1U 
1D 1R 2D 2U 1R 1U 1R 1L 2D 2R 1L 1D 1L 1R 1U 2R 3D 2L 2D 2L 2D 1U 1L 1U 2L 1D 1L 1D 1R 2D 1L 1D 1R 1D 4R 1U 1D 2L 
1D 2U 1D 3R 2U 1L 1U 1L 1U 1L 1U 2L 2R 2U 2L 1D 1L 2D 1L 1D 1U 1L 2U 1R 1U 2R 1U 2D 1R 1D 1R 1D 1R 2D 3L 2D 1L 
2U 2L 1D 1U 4R 2U 1L 1U 2D 1R.



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge72

Level 62 SLO MO

Password: TIGW
Rekor dunia: 282 detik
Rekor penulis: 277 detik

Awas Teeth, blob, dan kawan-kawannya… Pintu toggle yang bergantian tiap detik akan memperlambat gerak Anda, jadi sebisanya 
cari daerah terbuka untuk mempercepat gerakan. Ingat bahwa kotak spiral ada di sisi kanan tengah arena (bukan kanan bawah, itu 
sarangnya Teeth!). Coba lagi jika ada “musibah” menimpa di perjalanan. Penulis baru berhasil setelah percobaan ketiga: pertama mati 
karena gagal menemukan di mana pintu keluarnya (!), dan yang kedua gagal karena dihantam blob.
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Level 63 BLOCK FACTORY

Password: GOHX
Rekor dunia: 476 detik
Rekor penulis: 446 detik

Level aneh dan perlu kehati-hatian dalam melangkah. Lompati ice dan langsung menuju ke saluran balok kedua dari atas. Injak 
tombolnya dan susun balok sampai Anda bisa mengambil salah satu chip. Sisanya tidak perlu pakai membangun jembatan. Cukup 
dengan bantuan force floors (jangan ngelawan!) dan kehati-hatian, Anda bisa mengambil 5 chip sisanya. Chip yang satu lagi ada di 
bawah. Setelah melompati ice dan mengambil chip, kembali ke sisi kiri dan jalan terus ke bawah untuk mengambil chip H serta 
memasuki kotak spiral.



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge74

Level 64 SPOOKS

Password: IJPQ
Rekor dunia: 523 detik
Rekor penulis: 468 detik

Teeth-nya banyak amat! Tidak usah khawatir, “jalur” Anda dan “jalur” Teeths tersebut tidak terhubung. Jadi selama Anda 
“membangun” jalan di dirt yang tidak bersinggungan horizontal atau vertikal dengan Teeth, Anda akan baik-baik saja. Karena Teeth
tidak bisa memakan Anda dari posisi diagonal. Usahakan berputar berlawanan jarum jam dari arah kanan bawah, agar begitu selesai 
Anda bisa segera memasuki kotak spiral.
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Level 65 AMSTERDAM

Password: UPUN
Rekor dunia: 394 detik
Rekor penulis: 386 detik

Level yang termasuk mudah asal Anda mengerti prinsipnya. Ada 51 chips yang berada dalam sejumlah kamar-kamar kecil yang bisa 
dimasuki dengan mendorong kotak coklat yang berperan sebagai pintu. Lihat baik-baik bagaimana posisi kotak coklat dan chip. 
Jangan sampai setelah Anda mendorong kotak coklatnya, malah chip-nya jadi tidak bisa diambil (kalau masih newbie sering error… 
biasa). Kalau memungkinkan, dorong saja kotaknya ke arah perairan atau ke sudut ruangan. Untuk berpindah koridor gunakan sudut-
sudut supaya tidak bingung. 

Petunjuk dari penulis, yang bisa membuat Anda mendapatkan 360-370 detik, bahkan dengan optimalisasi bisa mencapai 380-an detik:
1. Mulai dari atas (titik start Anda, 1D2L untuk chip 1, 1D5R untuk chip 2, 2R untuk chip 3). Kembali ke titik tengah koridor 

tadi, 1D dari posisi start, tekan 2D untuk mengambil chip nomor 4. Chips left 47.
2. Bergeraklah 1L. 1D untuk mendapatkan chip 5, lanjutkan dengan chip 6 (Anda pasti sudah paham caranya, berdasarkan 

petunjuk nomor 1 tadi!). Kembali ke koridor atas. Kemudian bergeraklah 1L1R2U untuk mendapat chip 7. Kembali ke koridor 
dan lanjutkan 2R untuk mendapat chip 8. Chips left 43.

3. Kembali ke pojok kiri (jangan kembali ke atas dulu). Lanjutkan 1D1U. Dapatkan chip, dan kembali ke tempat Anda tadi. 
Lanjut ke 1R1U, chip, kembali, 2R, dan chip lagi. Tekan 1L2D untuk meraih chip lagi, juga yang di sebelahnya. Chips left 38.

4. Kembalilah ke titik start Anda. 1R1D2L untuk chip, ulangi langkah yang simetris untuk chip sebelah kanan. Kembalilah ke 
koridor tengah dan 1D2L untuk mengambil chip selanjutnya. Chip di sel kanannya juga bisa Anda ambil. Dari koridor tadi, 2D 
untuk chip lagi. Ada 1 chip lain yang bisa diambil juga, yaitu di sel sebelah kirinya. Chips left 31.

5. Kembalilah ke atas. 1R2L untuk meraih chip. Ambil juga chips dari 2 sel di atasnya. Dari koridor samping kanan, 1D1L2D 
untuk chip lain, kembali ke koridor, lalu 2L untuk chips. Kembalilah ke ujung kanan. Chips left sekarang 26.

6. Ambil jalan 1D1L. Chip yang bisa diambil hanya yang ada di sel bawah. Lanjutkan 2L untuk chip lagi. Baliklah ke ujung 
kanan untuk 1D2U, dapatkan chip berikut. Di bawahnya ada sejumlah sel. Ambil 3 chips yang ada (yang satu hanya bisa 
diambil menjelang finis!). Chips left 20.

7. Balik ke koridor di sisi tengah, kemudian ambil kiri (1L2U, dapatkan chip) lalu ke bawah (2D) untuk chip lain. Lanjutkan ke 
kiri lagi. Ada 2 sel yang chipsnya bisa diambil. Dari koridor itu, ambil 1U. Di kiri dan kanan ada chips yang juga boleh 
diambil. Dari koridor, 2U untuk mengambil 2 chips lain. Chips left 11.

8. Dari titik koridor di kiri bawah (bukan pojok), bergeraklah ke pojok dengan 1L2U untuk mengambil chip. Lanjutkan 1D2R, 
chip lagi. Balik ke koridor, 1D1U2L untuk chip. Ambil juga chips di sel-sel kanannya. Balik koridor dan 2U untuk 2 chip lain. 
Chips left 6.
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9. Lanjutkan 1R1U2R untuk chip berikutnya. Balik koridor dan naik 1 kali untuk memasuki sel lain yang juga berisi chip. Di atas 
koridor ada 1 chip lain. Sekarang chips left Anda tinggal 1. Cari koridor bawah dan ambil jalan ke kanan sampai Anda tiba di 
depan chip H di kanan bawah. Geser balok 2 kali ke atas untuk mengambil chip terakhir. Masuki kotak spiral di sebelahnya.
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Level 66 VICTIM

Password: ZIKZ
Rekor dunia: 291 detik
Rekor penulis: 289 detik

Level yang memerlukan kecepatan tinggi, walaupun prinsip dasarnya sangat mudah. Tunggu sebentar di satu kotak sebelah bawah titik 
start sebelum bergerak ke teleport. Gunakan teleport hanya dalam jurusan vertikal 2 kali (karena kalau horizontal ada banyak Teeth
yang menunggu dan mengejar Anda!). Anda akan tiba di ruang berbentuk kubah dengan beberapa boks coklat dan tombol hijau. 
Ambil 2 chips di dekat Anda. Geser boks coklat ke pojok (supaya jalan ke atas terbuka). 

Lewat situ Anda mengambil 5 chips di sebelah kiri dan 5 dari kanan. Jangan sampai halangan chip terhadap Teeth terbuka. Setelah 
selesai, ambil chip H yang tidak berada di muka recessed wall (yaitu yang di sebelah kanan), lalu masuki kotak spiral di sebelah kanan 
arena bagian atas.
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Level 67 CHIPMINE

Password: GGJA
Rekor dunia: 517 detik
Rekor penulis: 433 detik

Seperti biasa, ini adalah maze yang tersusun dari balok-balok biru. Perlu kesabaran tingkat tinggi, dan coba-coba (trial and error…!). 
Tidak ada monster, jadi satu-satunya masalah adalah timer. Untuk lebih jelasnya tentang peta yang sangat dibutuhkan untuk 
menyelesaikan level ini dengan cepat.
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Level 68 EENY MINY MOE

Password: RTDI
Rekor dunia: 483 detik
Rekor penulis: 400 detik

Level ini terdiri atas tiga bagian yaitu menjebak paramecium, membangun jembatan, dan menipu gliders. Menjebak paramecium
dilakukan dengan bantuan balok coklat yang ada di sudut kanan bawah arena. Setelah Anda mendorong balok tersebut, hambat 
perjalanan paramecium keluar dengan kerjasama antara balok dan chip (jadi begitu melihat chip pertama, jangan langsung diambil). 
Susunan balok dan chip dibuat berbentuk diagonal. Setelah chip pertama, langsung masuk ke 3 chip berikutnya dengan cepat, sambil 
membentuk hambatan berikutnya. Langkah berikutnya cukup 1 chip per 1 chip, jangan lupa ambil kunci hijau. Setelah itu dorong boks 
sampai paramecium terjebak di depan kotak kloningnya. 

Kembali ke titik start dan masuk ke pintu hijau yang ada di daerah kanan atas. Bangun jembatan dengan balok-balok yang ada. Balok 
biru yang harus didorong adalah yang tengah (ketiga dari atas). Untuk itu balok coklat pertama geser ke arah atas (tapi jangan sampai 
ke tembok), sampai terbentuk lubang yang membuat Anda bisa menggunakan balok-balok deret pertama tersebut. Yang tidak bisa 
dipakai adalah balok yang paling kanan. Sementara itu untuk balok deret kedua yang lebih panjang, mulai dari sebelah kiri. Dorong 
balok pertama dan ketiga ke tembok. Lalu balok kedua didorong ke kanan. Selanjutnya, dorong terus balok ketiga ke sebelah kanan 
untuk memungkinkan Anda mendorong ke bawah balok-balok yang berderet tersebut (mudah, tapi perlu waktu agak lama). 

Kemudian bagian terakhir yang agak berbahaya, yaitu menipu gerakan para glider. Masuki barisan glider di mana ada jarak renggang 
lebih dari 1 kotak (dianjurkan jarak 3 kotak). Jangan ikut mereka berputar. Langsung bergerak ke tengah, tapi hindari bear traps yang 
ada. Selanjutnya, gunakan satu dari beberapa balok yang ada di tengah daerah tersebut untuk mengganggu pola putaran para gliders. 
Buat sampai glider berputar keluar dan menuju air yang ada di atas arena (tempat Anda tadi membangun jembatan, tapi hati-hati). Ada 
sejumlah glider yang terjebak dalam bear trap. Sebagian lagi tetap berputar, namun dalam lingkaran lebih kecil. Anda sekarang bisa 
mengambil semua chips yang ada. Setelah Anda memastikan tidak ada lagi glider yang berputar keluar, Anda bisa kembali ke titik 
start dan memasuki pintu keluar.
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Level 69 BOUNCE CITY

Password: NLLY
Rekor dunia: 229 detik
Rekor penulis: 200 detik

Perhatian baik-baik, jangan sampai lengah…! Pada awal level, bergeraklah ke atas dan pastikan tempat yang Anda tuju aman dari 
pantulan bola-bola pink. Setelah serangan bola pink selesai, Anda akan bertemu serangan paramecia. Amati dahulu pola gerakan 
mereka sehingga Anda tidak terkena paramecium. Ikuti saja terus gerakan mereka sampai Anda bertemu daerah sempit dengan 
pantulan 4 bola pink. Jalan terus ke bawah (sambil lihat-lihat dan bersembunyi), lalu masuki kembali jalan serupa di sebelah kanan 
untuk mencari kunci merah dan biru. Kembali ke tempat tadi (di mana Anda melihat ada pintu biru dengan isi kunci kuning dan biru). 
Turun dan buka pintu kuning yang di sebelah kanan bawah. Ambil kunci kuning sambil buntuti paramecium (tunggu sampai dia 
muncul jika tidak ada, karena bisa berbahaya!) yang lewat. Turun di pertengahan jalan untuk membuka pintu kuning, merah, dan biru. 
Selesai! Anda memasuki kotak spiral di sebelah kanan bawah.
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Level 70 NIGHTMARE

Password: GCCG
Rekor dunia: 136 detik
Rekor penulis: 105 detik

Level yang terdiri atas beberapa bagian kejar-kejaran. Pertama Teeth (masih mudah). Lalu Anda akan tiba di tombol kloning bug. 
Segera setelah tombol diinjak, Anda bergerak cepat menuju tombol kloning fireball. Di sini harus ceoat agar Anda mencapai toggle 
hijau untuk menghentikan fireball. Ada tombol berikut yang merupakan kloning glider. Injak dan biarkan glidernya pergi sampai ke 
suatu tempat di mana ada perairan. Buat jembatan setelah glider berputar balik. Tombol kloning paramecium berikutnya juga 
membutuhkan kecepatan, agar Anda bisa menjebak paramecium dalam ruang tertutup di sisi kiri bawah arena dengan bantuan balok 
coklat. Lanjutkan perjalanan; ada satu Teeth. Ambil kunci kuning dan lewati bola pink sambil menginjak tombol biru. Buka pintu 
kuning dan segera bergerak menuju tombol biru pertama (asal tidak dihantam blob). Setelah tank bergerak kembali ke tempat semula, 
bergeraklah ke kanan menuju tombol biru kedua. Setelah ini Anda harus dengan cepat menggeser balok ke atas sambil Anda bergerak 
ke kanan (jangan kena pantulan balok!). Demikian seterusnya dengan beberapa balok berikutnya. Bangun jembatan dengan 2 balok di 
kiri atas, sampai Anda menemukan pintu merah. 

Cari tombol beartrap dan bersembunyilah dari fireball yang muncul. Tunggu sampai fireball itu melewati force floor. Selanjutnya 
bergeraklah menuju balok terdekat yang sudah berwarna coklat gelap (tinggal diinjak!). Tunggu sampai bug kecebur ke air, baru ambil 
kunci merahnya. Sementara menunggu bug kecebur Anda harus berada 3D dari kunci merah (tempat ini aman).
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Chip is halfway through the world’s hardest puzzle. If he succeeds, maybe the kids will stop calling him computer 
breath!

Muncullah…

segera melarikan diri ke gravel terdekat. Cari pintu dengan kunci merah, dan selesai.
bear trap. Hati-hati sekali karena setelah ini, beberapa bugs akan muncul dan Anda harus Balok kemudian digeser ke arah tombol 
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Level 71 CORRIDOR

Password: LAJM
Rekor dunia: 351 detik

Real map:

Apa yang harus Anda lakukan?

Gunakan balok pertama untuk membuat jembatan dan mengambil kunci merah. Selanjutnya (bisa pilih kiri atau kanan dulu) buka 
pintu dengan kunci merah, ambil chip yang ada di dekatnya. Dorong balok sampai berada tepat di sebelah chip yang ada di sisi dalam. 
Balok coklat yang lain dibuat formasi seperti ini.

Rekor penulis: 332 detik
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Ambil keempat chip di dekat situ, kemudian balok digeser keluar satu per satu. Caranya? Mula-mula balok yang ada di dekat Anda 
tadi (lihat gambar) digeser ke arah sudut. Sampai terbentuk formasi ini.

Keluar dari kotak dengan memutar keluar (arah jarum jam). Kemudian, supaya semua balok bisa dipakai lagi, ubah formasinya jadi 
seperti ini.
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Setelah itu, bangun jembatan dengan balok-balok yang ada, ambil kunci merah lagi, dan sekarang kembali ke sisi lawannya untuk 
mengulangi langkah yang sama. 

Setelah jembatan dibangun sampai ke bawah, kumpulkan kunci-kunci sambil Anda membuka semua pintu yang ada di arena ini (lihat 
gambar, di sudut kiri bawah misalnya, ada kunci merah dan biru, nah ini harus diambil semuanya). Ulangi untuk sisi lawannya. 
Setelah selesai lanjutkan perjalanan koridor ke bawah sampai bertemu pintu berkunci kuning dan biru. Ambil kunci biru di sebelah 
kanan atau kiri arena (BAGIAN SULIT, AWAS WALKER!). Selesai? Kembali ke tengah dan buka dua pintu tadi, masuki kotak spiral!
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Level 72 REVERSE ALLEY

Password: EKFT
Untimed level.

Tank bergerak bolak balik akibat ulah paramecium. Tugas Anda adalah bergerak secara spiral memutar ke dalam untuk 
mengumpulkan chips dan memasuki kotak spiral yang ada di tengah arena. Perhatikan baik-baik bagaimana pola jalannya tank
sebelum bergerak! Ingat Anda harus bergerak dengan akurat (jangan kesenggol tank lho maksudnya). Mungkin menghidupkan sound 
effect bisa membantu Anda. Tidak usah cepat-cepat, sabar saja kalau mulai bingung. 
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Level 73 MORTON

Password: QCCR
Rekor dunia: 483 detik
Rekor penulis: 342 detik

Seperti maze biasa namun ada Teeth di tengah arena yang dapat sangat mengganggu. Ingat di level ini banyak jalan buntu yang tak 
terlihat. Dapat sangat membantu jika Anda membuat peta di mana saja letak jalan buntu tersebut (pakai buku kotak kecil dong). Saran 
penulis adalah usahakan mengambil semua chips di daerah tepi dan sudut (kecuali kanan bawah, di mana kotak spiral terdapat, itu 
terakhir juga boleh) sebelum Anda bergerak ke tengah dan berusaha menjebak Teeth. Penulis berhasil menemukan satu titik di mana 
jika Anda menjebak Teeth di sana (lihat real map arah jam 12), Teeth akan stuck dan Anda bisa bebas berkeliaran di pusat arena untuk 
mengambil chips.
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Level 74 PLAYTIME

Password: MKNH
Rekor dunia: 359 detik
Rekor penulis: 192 detik

Dalam menyelesaikan level menyebalkan ini, penulis mengikuti seluruh anjuran dari http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html. 
Injak tombol klon dan bergeraklah ke kiri. Nanti ada sebuah bola pink mengikuti Anda. Anda akan terjebak di bear trap dan bola pink 
ini akan membebaskan Anda. Tekan panah ke atas pada waktu yang tepat. Setelah itu, Anda akan memasuki arena dengan beberapa 
bugs. Ambil semua chips yang ada di dekat situ. Kemudian lanjutkan ke lantai es untuk memasuki force floor dan arena baru.
Bergeraklah 2 kotak ke samping kiri dan 6 langkah ke bawah. Masuki force floor di titik tersebut dan Anda akan tiba di chip. 
Keluarlah dari force floors tersebut. Ambil chips yang ada di dekat tank dan bola pink (dianjurkan untuk memperhatikan dulu pola 
geraknya sebelum bergerak). Gunakan 2 balok untuk membangun jembatan menuju chip. Segera bergerak setelah mendapatkan chips
agar tidak terkena gliders yang lewat. Saat ini seharusnya chips Anda sudah habis, dan segeralah menuju kotak spiral di sudut kanan 
atas dalam arena.
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Level 75 STEAM

Password: MJDV
Rekor dunia: 479 detik
Rekor penulis: 476 detik

Permainan mengganti-ganti sepatu. Anjuran dari penulis adalah sebagai berikut: U (sepatu api) DLL (spy) L (sepatu air) LLULLDLL 
(spy) L (sepatu api) UULUURU (spy) R (sepatu air) DRRR (spy) UURURRU (sepatu api) RUUUUUR (spy) U (sepatu api) 
RUUUULLLLLLLDDD (sepatu api lagi) DLLLLLLLLU (spy) UU (sepatu air) LLLL (spy) D (sepatu api) DDDLDLLDDDDD (spy) 
DD (sepatu air) LLDDRDDDL (sepatu api). Nah sekarang Anda punya sepatu air dan sepatu api. Sudah bisa berjalan bebas, kecuali 
Anda harus menghindari spies. Masuklah ke kotak spiral di sudut kiri atas arena. 
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Level 76 FOUR PLEX

Password: NMRH
Rekor dunia: 402 detik
Rekor penulis: 315 detik

Level yang super menyebalkan! Penulis mencoba sampai 13 kali (!) sebelum akhirnya berhasil mengalahkan level yang menjadi level 
terakhir bagi penulis untuk kalangan level tujuh puluhan.

Di arena pertama kita akan bermain teleport dan mengumpulkan kunci. Pertama bergeraklah ke kanan 1 kali. Anda akan tiba di sudut 
kanan atas arena. Bergerak ke kanan sekali, turun sekali, dan ke kanan lewat balok biru untuk mengambil kunci merah. Setelah itu, 
kembalilah ke teleport (hanya satu yang mungkin kan?) 1 kali. Bergeraklah ke bawah untuk membuka pintu merah dan mengambil 
kunci biru. Selanjutnya kembali ke teleport, bergerak horizontal 3 kali untuk mencapai kunci kuning di sisi kanan arena. Kembali lagi 
ke teleport, bergerak horizontal 3 kali dan Anda akan tiba di sudut kiri atas arena. Buka pintu kuning dan bergeraklah lewat force 
floor. Arena pertama sudah dilewati.

Selanjutnya adalah arena kedua yang terdiri atas daerah produk kloning bola pink. Segera setelah menginjak tombol kloning 
berbeloklah ke sisi kanan. Ambil chip sewaktu bola pink menjauh, dan segera kembali ke titik semula setelah mengambil chip. Setelah 
semua bola pink masuk ke air, ambil jalan force floors yang bawah terlebih dahulu. Sambil menggeser balok coklat ke tembok, dengan 
cepat Anda bergerak ke bawah. Gunakan balok coklat yang ada untuk menetralkan bom di jalan kecil (sebelah kanan ke arah atas). 
Ada 4 bom di situ, berarti Anda harus bolak balik 3 kali lagi. Kembali melewati jalur bug yang dibuka dan ditutup dengan sebuah 
gravel. Tentunya bagian ini tidak sulit. Setelah kembali, Anda harus memperhitungkan waktu yang tepat, sebisanya sedekat mungkin 
dengan satu bola pink yang sudah ada, untuk berjalan ke atas lajur dan menginjak tombol kloning. Kenapa harus dekat? Karena nanti 
Anda harus menginjak tempat yang sama sebanyak 3 kali. Bayangkan saja kalau bola pinknya berjauh-jauhan, nanti malah Anda 
sendiri yang tidak bisa lewat (titik menjengkelkan nomor 1). Selanjutnya lakukan hal yang sama, namun Anda tetap mengambil force 
field bawah, dan sekarang arah gerak cepat Anda adalah ke atas. Anda pun kembali untuk ketiga kali, ambil force field atas, gerak 
cepat ke bawah.. Dan kembali yang terakhir kali, ambil force field atas, gerak cepat ke atas. Fiuh, selesai juga satu tahap 
menjengkelkan ini…

Berpindah ke arena selanjutnya. Anda akan bertemu dengan banyak toggle buttons, kloning glider, dan bear traps. Gunakan toggle 
buttons dan tombol bear traps yang ada untuk membelokkan gliders ke arah bom yang menghalangi chips Anda. Hati-hati jangan 
sampai salah, karena jika satu langkah yang sama terulang 2 kali maka glider bisa jadi berputar-putar dan mengganggu toggle buttons
yang ada. Setelah menyelesaikan arena ini, Anda tinggal punya 11 chips. Bergeraklah ke daerah recessed wall di sebelah kiri, sampai 1 
langkah di sebelah kiri tembok (jangan lebih). Pertama-tama ke atas dulu, lalu turun lewat jalan yang tersisa. Ambil sisa chips dengan 
hati-hati. Untuk 2 chips dekat air mungkin mudah. Namun bagaimana yang berikutnya? Disarankan mengambil sisi kanan bawah dulu, 
lalu ke kiri atas dan kiri tengah, baru berputar ke tengah.
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Anda memasuki arena terakhir yaitu arena wedged keys dan 2 chips. Geser balok coklat paling atas dan paling bawah ke tembok, lalu 
balok sisanya digeser ke bawah (jangan ke atas, nanti chip-nya tak bisa diambil!). Tentu sekarang Anda tidak punya chip lagi. Tapi 
bagaimana cara mencapai kotak spiralnya? Kunci kuning Anda gunakan untuk mengambil sepatu api yang dijaga paramecium. Jangan 
khawatir karena di sini paramecium-nya berputar dengan pola agak berbeda. Setelah Anda mengambil sepatu api paramecium tetap 
berputar seperti biasa (tidak tiba-tiba ke tengah seperti biasa loh maksudnya). Lanjutkan ke kanan atas untuk membuka pintu biru, 
ambil kunci merah. Setelah itu masuklah ke pintu merah (ada api. Tapi tenang, Anda kan punya sepatu api!) untuk mengambil sepatu 
air yang dijaga bug. Tentu ini mudah karena Anda tahu titik amannya adalah di lokasi sepatu air itu dan di gravel. Bertahanlah di titik 
aman apabila waktunya belum tepat. Setelah mendapatkan kedua sepatu tersebut, kembalilah ke atas untuk memasuki kotak spiral. 
Hati-hati bom. Anda lihat kotak spiralnya dijaga oleh sebuah lapisan es, sehingga untuk mencapainya Anda harus berputar ke kanan 
dulu.

Akhirnya selesai juga!
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Level 77 INVINCIBLE CHAMPION

Password: FHIC
Rekor dunia: 481 detik
Rekor penulis: 479 detik

Level mudah. Langsung saja menuju ke tengah untuk mengambil chips. Perhatikan bahwa Anda harus mengambilnya saat jarak antara 
bugs agak jauh. Setelah selesai, Anda tinggal berputar ke kiri atas untuk memasuki kotak spiral. NB: Jangan berputar-putar di tengah 
arena pada waktu Anda memulai level ini, agar glider tidak mengganggu perjalanan Anda. Selain itu, setelah mengambil chip pertama 
dan kedua, ada satu bug yang bergerak dalam arah berlawanan. Anda harus menunggu sebelum gerakan bug normal kembali di tempat 
yang aman, baru Anda lanjutkan perjalanan. Satu lagi. Jangan terlalu dekat sewaktu membuntuti bug, agar bug tidak berbalik dan 
mencelakai Anda.

Arah yang dianjurkan dalam level ini adalah dari chip paling atas, berputar searah bugs. Atau jika Anda masuk dari bawah, ambil dari 
chip paling kiri, searah bugs.
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Level 78 FORCE SQUARE

Password: GRMO
Rekor dunia: 478 detik
Rekor penulis: 470 detik

Level menjengkelkan! Anda harus bergerak di lapangan dengan penuh chips dan force floor sementara Anda tidak bisa mencurangi 
force floors tersebut. Berdasarkan hasil ujicoba penulis sendiri, penulis berhasil menemukan langkah paling efektif berikut. Ikuti 
langkah DRUURUULDRURDDDDDDLLLLLUURDLLUURLDRRUUULLL. Sekarang chip Anda habis! Masuki force floors di 
samping. Saat sampai di tembok kiri, tahan panah ke kanan untuk membobol dinding biru. Anda akan menemukan force floor dan 
teleport di sisi kiri bawah arena. Anda tiba di ruang dengan kunci kuning. Ambil kuncinya. Masuki teleport secara vertikal 2 kali 
untuk mengambil kunci merah dan chip H. Kembali masuki teleport secara vertikal 2 kali. Anda tiba di pojok kanan atas dengan 2 
kunci. 

Dengan sedikit trik menghindari fireballs dan glider (mudah koq!), Anda pun menyelesaikan level ini!
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Level 79 DRAWN AND QUARTERED

Password: JINU
Rekor dunia: 219 detik
Rekor penulis: 193 detik

Level ini terbagi atas 4 arena. Memasuki teleport secara horizontal akan membawa Anda berkeliling searah jarum jam. Sedangkan 
memasuki teleport secara vertikal akan membawa Anda berkeliling berlawanan arah jarum jam (yang dilihat kamar yang Anda 
masuki). 

Anda akan mulai di arena kosong di kanan bawah. Lewati dirt dan buat jalan menuju chips yang terletak di gravel. Ini tentu saja masih 
mudah. Masuki teleport secara horizontal dulu. Anda akan berpindah ke arena kiri bawah. Ambil chips yang ada, namun hati-hati 
fireballs karena Anda harus membuatkan jalan untuk mereka sewaktu mengambil chips. Setelah selesai masuki teleport secara vertikal 
1 kali (jangan horizontal, pasti kena fireball). Anda akan tiba di ruangan kanan atas. Lakukan hal yang sama dengan ruang kiri bawah 
tadi. Masuki kembali teleport secara vertikal 1 kali, dan Anda tiba di ruang terakhir. Ambil semua chips, sambil mengantisipasi 
gerakan fireballs saat Anda membuatkan mereka jalan. Chip H dan kotak spiral ada di pojok kanan bawah arena terakhir ini. Catatan: 
sebisa mungkin semua langkah dilakukan dengan cepat agar Anda tidak perlu kembali ke ruangan semula; bisa saja fireballs sudah 
masuk teleport!
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Level 80 VANISHING ACT

Password: EVUG
Rekor dunia: 733 detik
Rekor penulis: 648 detik

Level yang sangat menjengkelkan ini ternyata dibuat dari dinding invisible. Justru semua dirt itu adalah jalan yang terbuka. Hanya saja 
yang mengganggu adalah setelah Anda melangkah, jejak Anda jadi sama dengan dindingnya. Membuat peta dapat sangat membantu. 
Anjuran dari Strategywiki, dimulai dari 4R1U2R1U2R1D. Lanjut ke 1U5R2U1L, 1R2D3L2U2L3U2L2U3R5U2L1D, 
1U2R3D4L3U3L2D3L1D1L, 1R2D2L2D3L2D2R. Lalu 2L2U3R2U4L5U4L2D2R2D4L4U3L2D1R, 1L2D1R2D1L3D3R1D, 
1U2R2D1R1D, 1U1L2U3R2U, dan 4D4R1D2R. Anda pun kembali ke titik start. 4D2R2D2L4D2R2D2R1U, 
1D2L2U2L2D2L3D2L2U, 1D2L1U1L1U2L1U3L3U2R1U1D2L, 1U1L3U1L. Kemudian… 1R3D1L6D2R2D, 6R2D6R3U2R3D2R, 
dan 2R1U. Terakhir, 1D4R1U2R2U4L5U2R3D4R3U1R dan untuk mencapai finis: 1L3D4L3U2L5D4R3D3R3U1L. 

Dan muncullah hidden message….

Chip used to spend his time programming computer games and making models. But that was just practice for this 
brain-buster!
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Level 81 WRITER’S BLOCK

Password: SCWF
Untimed level

Kesabaran tingkat tinggi dan ketelitian. Jangan sampai salah, atau harus mengulang dari awal. 
Ada 56 chip yang harus diambil. Empat chip di masing-masing sudut membutuhkan 2 balok coklat. Dari balok coklat yang menyusun 
huruf THINK raksasa, hanya ada 9 (bukan 8!) balok yang tidak bisa dipakai, yaitu dua kali 4 balok yang berkumpul dalam formasi 2x2 
di huruf N dan salah satu balok coklat yang berjejer di sisi kanan huruf T. Bagaimana mengatasinya? Di antara tiga balok tersebut, 
balok yang tengah berperan untuk membuat jembatan sebagai cara satu-satunya untuk memungkinkan kita mendorong 2 balok di 
dekatnya. Selebihnya, semua balok harus dipakai. Ingat bahwa di tepi perairan tidak boleh ada 2 balok yang berjejer, supaya baloknya 
bisa dipakai. Juga jangan sampai mendorong balok coklat membentuk formasi 2x2. Dan satu lagi: jangan mendorong balok terlalu ke 
pinggir. Berpikir sebelum bertindak (makanya hurufnya membentuk kata THINK).

Ternyata tidak terlalu sulit. Hanya mungkin agak membosankan…



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge 99

Level 82 SOCIALIST ACTION

Password: LLIO
Rekor dunia: 963 detik
Rekor penulis: 932 detik

Level ini sangat membutuhkan peta. Untuk itu penulis menganjurkan Anda membuat peta sendiri (tapi susah sih. Karena dindingnya 
invisible) atau Anda bisa berangkat mencari petanya di http://strategywiki.org/wiki/File:Chips_Challenge_Socialist_Action.png. 
Hanya ada satu jalan yang mungkin untuk menyelesaikan level memusingkan ini. Pertama Anda ambil jalan ke atas, sampai di mana 
Anda melihat ada 2 baris bugs yang bergerak berlawanan arah antara bagian atas dan bagian bawah (di sinilah masalahnya. 
Dindingnya tidak bisa dilihat). Ikuti bugs yang bawah. Hati-hati sewaktu mereka membelok ke bawah 1 langkah. Selanjutnya dengan 
cepat cari celah untuk memasuki arena gravels di sebelah kiri bawahnya. Di arena gravels ini ada 2 buah Teeth (tapi kalau tidak salah, 
yang satu sudah keburu kecebur). Jebak Teeth lewat gravel yang paling kiri bawah, agar Teeth ini ikut kecebur ke air juga. Ada satu 
Teeth lagi yang tak terlihat, karena ia berada di dekat kotak spiral. Tunggu di sudut kanan bawah arena sampai dia datang. Lalu dengan 
cara yang sama, Anda jebak agar Teeth ini ikut masuk ke air. Jangan bergerak dulu! Masih ada 1 bug. Yang harus Anda lakukan hanya 
menunggu sampai bug itu masuk ke air. Sekarang jalur menuju kotak spiral sudah aman. Silakan berangkat ke sana.
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Level 83 UP THE BLOCK

Password: OVPJ
Rekor dunia: 297 detik
Rekor penulis: 221 detik

Anda melihat balok di bagian awal level ini. Bawa balok tersebut sampai mencapai area gliders. Caranya dengan menggunakan 
bantuan force floors (Anda harus berputar-putar untuk membawanya!). Setelah itu, kembali ke tempat semula lewat force floor sisi 
atas. Geser balok melewati belokan ke bawah, sampai balok Anda mengenai ujung kanan tembok. Geser ke bawah sampai balok ada 
di depan force floor yang paling kanan. Berputar lagi dan Anda akan berhasil membawa balok tadi ke gliders. Lalu yang harus Anda 
lakukan adalah membuat glider membentur bom yang ada di bawah arena gliders tersebut. Anda harus menggunakan kelimanya. 
Sedangkan bom terakhir dinetralisasi dengan balok itu sendiri. Setelah selesai masuki area double gliders di sebelah kiri. Cari chip di 
bagian atas arena. Seharusnya bagian ini mudah. Berikutnya juga mudah. Berpindahlah ke sisi kanan arena, ambil 2 chips, dan cari 
balok coklat. Geser sampai 2 glider membentur bom. Ambil keenam chips tersisa di tengah bom dan kembali ke arena glider pertama. 
Lanjutkan sampai ke atas dan sisi kiri untuk mencari chip H dan kotak spiral.
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Level 84 WARS

Password: UVEO
Rekor dunia: 578 detik
Rekor penulis: 524 detik

Mirip dengan Level 77 INVINCIBLE CHAMPION (mulai dari bugs sampai pola letak chips-nya, semua sama!), namun ini agak lebih 
sulit. Geser balok ke kiri melewati bola pink sampai pada 15 langkah dari titik start Anda. Lanjutkan menggeser balok ke atas sampai 
mengganggu pola bug secara diagonal. Ini akan membuat bug berjalan lebih jauh dan memberi sedikit jarak buat Anda memasuki 
barisan mereka. Periksa dahulu di mana saja letak titik aman terdekat dari chip, agar Anda tidak terlalu kesulitan saat melangkah 
mengambil chips. Omong-omong jarak maksimal antara bugs di sini lebih dekat daripada di INVINCIBLE CHAMPION, jadi lebih 
hati-hati di sini. Setelah selesai keluar dari arena bugs dan ambil chip H serta kotak spiral di sebelah kiri atas arena bugs tadi. NB: 
Fireball yang diklon terus menerus oleh bola pink di sebelah kanan titik start tidak bernilai apa-apa. Biarkan sajalah…
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Level 85 TELENET

Password: LEBX
Rekor dunia: 224 detik
Rekor penulis: 126 detik

Level yang agak membingungkan. Cari jalan terus ke arah kiri bawah, sampai Anda menemukan kunci biru. Lanjutkan perjalanan ke 
kanan kembali, namun jangan kembali ke atas. Sampai ujung kanan, Anda berbelok ke atas dan selanjutnya Anda akan menemukan 
pintu berkunci biru untuk memulai teleportasi dalam mengambil chips. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa semua fireballs dalam 
kandangnya berada di posisi yang lebih kurang sama pada suatu waktu bersamaan. Jadi saat Anda akan memasuki teleport dari arah 
tertentu, pastikan bahwa di arah tempat Anda keluar nanti Anda tidak akan berjumpa langsung dengan fireball. Saran penulis adalah 
menunggu sampai fireball bergerak ke arah berlawanan dengan arah yang Anda tuju, barulah Anda masuk ke teleport. Setelah 
mengumpulkan 15 chips, ternyata Anda akan dihadapkan pada sebuah pintu berkunci merah. Masuki teleportasi selanjutnya untuk 
mengambil kunci itu. Anda akan mengalami 15 kali teleportasi lagi sebelum akhirnya kembali pada pintu berkunci merah tersebut. 
Setelah aman, buka pintunya dan Anda akan melanjutkan perjalanan sampai pada force floor. Berbeloklah langsung ke bawah dan 
ambil jalan persis seperti bagian awal level tadi, namun sekarang Anda berbelok ke atas sebelum sampai di ujung kanan, untuk 
mengambil chip H dan bertemu dengan kotak spiral.
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Level 86 SUICIDE

Password: FLHH
Rekor dunia: 381 detik
Rekor penulis: 378 detik

Tidak seperti namanya, level ini termasuk mudah.

Solusi paling mudah dan aman (namun bukan yang tercepat) adalah dengan menggeser balok coklat sampai dekat pojok kiri bawah, 
yaitu ke arah 21L17D. Bola pink harus terjebak di bawah balok coklat tersebut. Selanjutnya Anda tinggal menunggu gliders datang 
untuk menetralisasi bom yang ada di depan kotak spiral sampai habis. Cara ini memberi Anda rekor 350 detik.

Lain halnya dengan tips dari Strategywiki, yang menganjurkan Anda menggeser balok coklat ke arah 2L6U1R. Anda akan menutup 
pergerakan gliders sehingga mereka berbelok ke kiri. Kemudian bergeraklah ke arah tombol merah untuk menginjaknya tiga kali 
(Anda harus bersembunyi beberapa kali untuk menghindari bola pink). Tambahan tiga gliders ini akan membantu menyingkirkan bom 
lebih cepat. Setelah memencet tiga kali, bergeraklah ke kotak spiral. Dengan optimalisasi waktu potensialnya adalah 381 detik (rekor 
dunia), namun penulis hanya berhasil mencapai 378 detik.



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge104

Level 87 CITYBLOCK

Password: YJYS
Untimed level.

Level super panjang ini membutuhkan ketelitian dan konsentrasi dalam mendorong balok. Mulai dengan melangkah 13U untuk 
mencapai arena penuh balok. Balok ini akan dipakai untuk mengambil chips. Segitiga kanan boleh dibiarkan dahulu, karena setelah 
balok bisa digeser satu per satu sampai tersisa 2 lapis balok, yang tentunya lebih mudah diatur lebih lanjut untuk mengambil chip. Buat 
yang bingung bisa langsung mengambilnya dengan 2L3U3L2D2U4R1U1R1U dari titik masuk Anda (setelah 13U dari start).
Sedangkan segitiga di kiri bawah agak kompleks. Anda bisa mencoba-coba sampai terbentuk formasi berikut. Atau kalau bingung, 
bergeraklah dari titik chip dalam segitiga kanan, 1D1L1D4L2D3L1L1U1L1U1L1D. Injak tombol hijau dahulu lalu kembali lagi ke 
titik terakhir Anda tadi, ambil 1L1U1D1L. Ulangi menginjak tombol dan geser satu balok tersisa untuk mengambil chip.

Berikut ini formasi sisa dari balok-balok setelah Anda mengambil chip di pojok kiri bawah arena awal.

Untuk membangun jembatan di pulau chip sebelah kiri, Anda butuh 42 buah balok. Jembatan akan terdiri atas 2 baris di sebelah kanan 
dan bawah, dan 1 baris di sisi kiri dan atas. Anda membutuhkan juga satu kolom dengan 3 kotak untuk “stasiun” membalikkan posisi 
balok. Dari barisan tengah terdapat 28 buah balok. Sepuluh balok dari segitiga di sebelah kanan bisa dipakai, kecuali 4 balok yang 
rapat ke dinding kanan. Sedangkan 4 balok lainnya harus Anda dapatkan di segitiga kiri bawah; yaitu empat buah balok yang tersusun 
diagonal, berturut-turut dari kiri atas. Tidak ada satupun balok yang terbuang, jadi berhati-hatilah. Selain itu jangan lupakan ada 4 
buah chip wedge di kanan atas.

Anda akan memasuki daerah baru di posisi 1L3D dari chip soket H. Dorong balok yang ada sampai ke tembok kiri kanannya solid. 
Mulai perjalanan dari sisi kiri dulu. Geser balok coklat di kiri bawah 2 kali (segera bergerak ke bawah sebelum balok kembali 
memantul). Geser terus balok ini ke atas sambil Anda mengambil chip di sebelah kiri. Setelah sampai di atas, berputarlah kembali 
untuk mencapai sisi kanan arena force floors ini. Sebelum mulai, geser dulu balok di sebelah kanan bawah satu langkah ke kanan agar 
nanti Anda bisa keluar dari arena ini. Setelah itu mulailah memasuki force floor kanan. Lakukan hal yang sama seperti tadi di sisi kiri. 
Tapi sampai di ujung, Anda cukup menggeser balok satu langkah ke bawah. Keluarlah lewat sebelah kirinya dan kembali ke titik 
masuk Anda, di mana terdapat chip H.
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Ambil chip H yang ada di depan Anda. Lanjutkan dengan gerakan berikut: RRRRD (awas baloknya jangan digeser sampai ujung!), 
lalu ke RRURRRDRRR (ya, benar). Pindahlah ke atas balok tersebut, dengan UR. Geser DDD. Lanjutkan perjalanan, 
LDDDDDRDDDULLDRDDDURDRURDR. Selesai juga!
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Level 88 SPIRALS

Password: WZYV
Rekor dunia: 317 detik
Rekor penulis: not available

Level unik dengan dua versi. Versi asli ditunjukkan oleh real map berikut. Yang satu lagi adalah versi corrupt di mana 2U2L dari 
kotak spiral, terpasang dinding penghalang. Dinding ini menyebabkan level ini tidak mungkin diselesaikan dalam versi corrupt, karena 
Anda sudah pasti keburu mati dihajar walkers di chip kesepuluh atau kesebelas. Seperti halnya yang dialami oleh penulis, karena versi 
game yang dimiliki penulis adalah yang corrupt. Karena itulah penulis harus merelakan level ini (hiks… hiks…) tidak terselesaikan.

Langkah Anda cukup mengikuti putaran spiral, dan petunjuk arah hanya diperlukan saat Anda mengambil chip dan ingin menentukan 
arah mana yang akan Anda ambil selanjutnya.

 Versi real: DDLRDDLUULDDDL.
 Versi corrupt (teoritis saja, karena hampir tidak mungkin terjadi): DDDUDLRRDRLLL. Setelah memasuki langkah D 

terakhir, Anda akan berusaha bergerak ke R, namun sebagian besar dari Anda akan mati di sini. Teknik ini ditemukan oleh 
Spaans, orang pertama yang berhasil menyelesaikan level 88 versi corrupt.
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Level 89 BLOCK BUSTER

Password: VCZO
Rekor dunia: 368 detik
Rekor penulis: 325 detik

Level yang agak sulit diselesaikan mengingat ketelitian dalam menghindari dan mendorong balok…

Mula-mula injak tombol merah yang pertama. Dorong kembali balok yang muncul ke kanan, kemudian dengan cepat menghindarlah 
ke bawah. Bergeraklah ke klon balok paling kanan atas untuk menghasilkan balok coklat. Balok ini digeser ke atas untuk mengambil 
kunci merah. Setelah mengambil kunci merah, ambil kunci hijau dengan terlebih dahulu membangun jembatan di sebelah kiri pulau 
(lihat peta lebih jelas!). Setelah mendapatkan kunci hijau, ambil chip di pintu hijau di bagian bawah sebelah kiri. Ikuti jalan ke arah 
atas untuk memasuki pintu merah dan menemukan sejumlah tombol klon balok berikutnya.

Injak seluruh tombol klon balok sambil berjalan ke arah bawah. Kemudian lewati setiap balok ke arah atas sambil menghindari jangan 
sampai mendorong balok tersebut. Lanjutkan kembali ke bawah, jangan sampai mendorong balok juga, sampai Anda mendapatkan 
chip. Lanjutkan perjalanan ke sisi kiri atas.

Di sini Anda menemukan tombol klon balok dengan jarak lebih pendek. Daerah ini merupakan yang tersulit di level ini karena Anda 
harus menghindari jangan sampai mendorong balok untuk mengambil chip berikutnya.

Setelah selesai jalan terus ke kiri bawah untuk menemukan tombol klon balok terakhir. Berbeda dengan dua klon sebelumnya, di klon 
kali ini Anda harus mendorong baloknya untuk membangun jembatan menuju chip terakhir. Mulailah dari klon paling atas dahulu. 
Selanjutnya… pasti Anda sudah tahu…
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Level 90 PLAYHOUSE

Password: OLLM
Rekor dunia: 317 detik

Bangun jembatan dengan balok kiri atas dan kanan bawah (yang kanan atas ada api di bawahnya!). Jembatan ditujukan ke arah force 
floor yang mengarah ke atas. Setelah lewat force floor, Anda akan tiba di “ruang tengah”. Bangun dulu jembatan menuju ke recessed 
wall. Caranya geser balok ke-1, 3, 4, dan 6 sebanyak 1 langkah ke atas. Balok ke-2 dan ke-5 digeser, masing-masing ke posisi 3 dan 4.
Dari titik Anda keluar dari force floor tadi, ambil langkah 1U6L1U2L1U untuk memasuki ruangan dengan 3 chips dan kunci kuning. 
Kembali ke ruang tengah dan masuki recessed wall (cukup 1) untuk membuka pintu kuning dan mengambil chips. Cari dinding biru 
yang dapat ditembus lewat ruang kanan bawah untuk mengambil 5 chips di sudut kanan bawah. Lanjutkan kembali perjalanan ke kiri 
(awas bola pink) untuk memasuki pintu biru. Anda tiba di ruangan dengan sepatu es dan chip tunggal terpisah, dengan 9 chip lain di 
atas arena dan kunci hijau. Ambil hanya 9 chips dan kunci hijau, karena chip tunggal dan sepatu es adalah jebakan 1 arah. Kembali ke 
tempat semula (ke ruang tengah). Buka pintu hijau lewat sisi kiri atas (yang tidak ada bola pinknya). Anda menemukan sebuah balok 
coklat. Geser balok itu sampai ke pinggir kiri. Bangun jembatan sampai ke pulau seberang. Di balik balok yang kedua ada sepatu api. 
Ambil semua chips yang membentuk tulisan GOOD JOB. Lanjutkan dengan chip yang ada di kanan bawah yang juga dijaga bola pink.
Setelah selesai, masuki pintu hijau yang berisi 6 chips tambahan untuk menyelesaikan level ini.

Hidden message yang muncul setelah Anda menamatkan level 90; “I can do it! I know I can!” Chip thinks as the going gets tougher. 
Besides, Melinda the Mental Marvel waits at the end!

Rekor penulis: 303 detik
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Level 91 JUMPING SWARM

Password: JPQG
Rekor dunia: 365 detik
Rekor penulis: 352 detik

Level setan dengan penuh walker yang terus menerus diklon secara otomatis. Selain keberuntungan, Anda memerlukan pola 
pengambilan chip tertentu agar peluang Anda bebas tanpa tersentuh walkers akan lebih besar. Gambar berikut ini memperlihatkan cara 
pengambilan chip yang dianjurkan. Nomor menunjukkan urutan pengambilan chip, dimulai dari nomor terkecil (1) sampai 22. 
Mungkin Anda bisa mengembangkan cara sendiri, yaitu dengan mengukur jarak terpendek antar-chip yang memungkinkan Anda 
untuk tetap hidup saat mencapai soket.
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Level 92 VORTEX

Password: DTMI
Rekor dunia: 443 detik
Rekor penulis: 419 detik

Dari start, ambil LUURRDRDDDLLLLLUULLDDDLLLLULLUUURRUURRRRRURRURUUUU, lalu RUUUUULUUUUU. 
Perhatikan waktu yang tepat untuk membuka jalan bagi walker dan mengambil kunci lewat sisi bawah ruang yang berisi fireball. 
Kembali ke dekat kotak spiral dan ambil kunci hijau lewat recessed wall. Setelah itu, lanjutkan ke dalam putaran fireball dan ambil 
chips yang ada satu persatu. Bagian ini cukup sulit karena ada belokan-belokan yang memperlambat gerakan. Setelah sampai ke 
tengah, Anda bertemu sebuah teleport. Masuki teleport dari atas untuk mengambil chip. Kembali masuk lewat teleport dan berputarlah 
ke luar untuk mencari chip terakhir di dekat pintu masuk Anda tadi. Bagian ini bisa saja agak sulit, karena Anda tidak punya tempat 
berhenti untuk memperbaiki jarak dengan fireball di belakang Anda. Anda harus berbelok di tempat dan waktu yang tepat. Ketika 
sampai tepat di depan chip terakhir, ada pintu biru (ingat Anda punya kunci biru). Masuki pintu tersebut dan ambil chip H, kemudian 
masukilah kotak spiral.
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Level 93 ROADSIGN

Password: REKF
Rekor dunia: 634 detik
Rekor penulis: 387 detik

Penulis menggunakan cara berikut ini, namun sepertinya bukan cara yang cukup singkat untuk membuat rekor yang baik (lihat tuh 
buktinya).

Pertama-tama, ikutilah garis kuning dalam menggeser balok coklat pertama. Jangan injak tombol toggle terlebih dahulu. Setelah 
selesai, kembali ke titik start dan geser balok coklat yang ada dekat bom. Geser balok keduanya, dan masuklah kembali ke arena glider
untuk memusnahkan bom kedua. Setelah selesai pindahlah ke arena bola pink (lihat gambar) dan tekan tombol toggle sedemikian rupa 
sampai bola pink yang masih bebas seminimal mungkin; agar Anda dapat mengambil chip di ujung kiri jalur horizontal tersebut 
dengan aman. Setelah itu kembali ke kanan bawah untuk mencari balok coklat kedua. Jangan lupa ambil chip yang ada. Kemudian 
geser balok ini mengikuti garis merah (setelah garis merah bertemu garis kuning, cara selanjutnya sama dengan garis kuning, tapi ini 
langkah terakhirnya beda, perhatikan garis merah di ujung garis kuning). Setelah selesai berpindahlah ke arena kanan bawah untuk 
menggerakkan balok coklat menuju kuadran kiri bawah. Lihat garis hijau.

Sekarang chips sudah habis dan Anda bisa memasuki kotak spiral.
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Level 94 NOW YOU SEE IT

Password: EWCS
Untimed level.

Ingat Level 30 MISHMESH? Level ini sangat mirip dengan level tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat langsung di real map
berikut ini, sambil memperhitungkan langkah tercepat yang mungkin untuk Anda. Namun sayangnya level ini tidak diberi pengukur 
waktu.
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Level 95 FOUR SQUARE

Password: BIFQ
Rekor dunia: 334 detik
Rekor penulis: 329 detik

Penulis hanya menemukan satu cara untuk menyelesaikan level ini tanpa bersinggungan dengan walkers sama sekali. Masuki teleport 
secara horizontal dari arah kanan. Geser balok coklat 1 langkah ke kiri. Masukkan balok atas lewat teleport. Kembali ke ruang tadi, 
untuk mengambil kunci merah dan menggeser balok kanan masuk lewat teleport. Masuki teleport dan kembali dari arah vertikal untuk 
menggeser balok bawah masuk teleport. JANGAN MASUK PINTU APAPUN SAMA SEKALI SEBELUM ANDA PUNYA 2 
KUNCI MERAH. Setelah Anda punya dua kunci merah, perhatikan gambar serial berikut.

Inilah posisi Anda sekarang, dengan dua kunci merah.

Kunci terpenting di level ini adalah kunci hijau, yang cukup diambil satu kali namun bisa membuka semua pintu hijau yang ada 
(memang begitulah uniknya kunci hijau!). Masuki pintu merah di kanan atas dahulu.
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Masuki pintu merah kedua dengan isi kunci biru. Lanjutkan ke kiri atas (pintu biru berisi chip), lalu ke pintu hijau yang berisi chip. 
Chips left 0! Masukilah pintu hijau bawah sebelah kanan untuk mencapai kotak spiral.

Berikut ini adalah real map komplitnya sebagai bahan referensi Anda.
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Level 96 PARANOIA

Password: BIFQ
Rekor dunia: 318 detik
Rekor penulis: 297 detik

Silakan dilihat real map-nya supaya mantap…

Segera setelah tank berpindah ke sisi kanan, ambillah chip yang pertama. Lanjutkan sampai Anda menuju kunci biru. Injak tombol 
biru 2 kali untuk mencegah tank berputar kembali ke Anda. Buka pintu biru di bawah Anda. Setelah itu ambil semua chip yang ada. 
Selanjutnya bagian yang perlu trik. Gerakan tank biru tidak memungkinkan Anda mendapatkan kunci merah sekaligus sepatu api, 
sehingga Anda perlu membalik arah tank. Injak tombol biru 1 kali, sampai tank yang di sisi atas menginjak tombol biru yang di atas, 
segera Anda injak tombol biru 1 kali lagi. Tank atas akan diam di sisi kanan dan tank bawah akan diam di sisi kiri. Sekarang Anda bisa 
ambil kunci merah dan sepatu api. Injak tombol biru lagi untuk memungkinkan Anda memasuki pintu kanan.

Setelah memasuki pintu kanan, ikuti terus jalan sampai Anda tiba di ruang 2 bugs di sebelah kiri. Mengikuti arah salah satu bug 
merupakan langkah yang paling aman untuk Anda. Selanjutnya masuki recessed wall di dekat chips dan api yang dikawal oleh bola 
pink. Lanjutkan ke recessed wall dekat paramecium. Segera ambil 4 chip di tengah dengan memutar (karena Anda punya sepatu api) 
dan bergeraklah ke arah kanan atas (recessed wall lagi). Bagian selanjutnya mirip Level 69 BOUNCE CITY, lengkap dengan bola 
pink. Ingat di sebelah kiri bawah ada jalan menuju kunci merah. Setelah Anda meraih semua chips di arena bola pink, bergeraklah ke 
kanan atas untuk memasuki pintu merah dan arena terakhir di level ini. Bagaimana triknya terserah Anda, yang jelas ingat Anda punya 



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge 117

sepatu api dan bagian ini dikelilingi oleh dinding tak terlihat. Hindarilah bug dengan memperhatikan pola gerakan bugs, atau dengan 
melihat real map di atas. Chips left sudah 0? Lanjutkan menuju jalan di kiri atas yang berujung pada soket chip dan kotak spiral.
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Level 97 METASTABLE TO CHAOS

Password: IOCS
Rekor dunia: 289 detik
Rekor penulis: 244 detik

Penulis tidak tahu persis apa yang harus dilakukan secara rinci pada level ini. Yang pasti Anda harus membuatkan lantai di atas dirt
dan menggeser KEDUA balok ke dalam pola bugs sehingga mereka berpencar dan Anda bisa memasuki kotak spiral. Balok 
dimasukkan ke arah 1D dari bug yang paling bawah di gambar ini. Selanjutnya balok didorong ke arah dalam barisan bugs.

Strategywiki memperkenalkan solusi cepat, namun agak membingungkan, untuk level ini. Melangkahlah 1D-4U-9R-1D-1R-2D. 
Gerakkan balok tersebut lewat titik start Anda. Selanjutnya, berpindahlah DLDRRRRDRUU, tunggu sebentar, dan bergeraklah RRR 
menuju kotak spiral (Akurasi tidak berhasil dibuktikan oleh penulis).
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Level 98 SHRINKING

Password: TKWD
Rekor dunia: 337 detik
Rekor penulis: 321 detik

Berpindah antara 9 pulau dengan bola pink yang mengancam memang sulit. Sel di bawah lebih mudah, di mana masih terdapat jarak 
antarbola yang memungkinkan Anda berpikir kapan akan lewat dengan aman. Namun di tiga pulau atas (2 chip dan kotak spiral) 
sepertinya hal ini tidak mungkin dilakukan. Balok coklat yang ada mungkin bisa membantu untuk memperlebar jarak dan 
membalikkan putaran bola, namun menurut pengalaman penulis hal itu tidak terlalu berperan. Sementara ini penulis hanya berhasil 
menyelesaikannya 1 kali (itu pun tanpa bantuan balok!).
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Level 99 CATACOMBS

Password: XUVU
Rekor dunia: 379 detik
Rekor penulis: 369 detik

Bergeraklah 7U4L4D untuk mendapatkan sepatu air yang ada di balik balok coklat. Kembali dan ambil kunci biru, lalu berenanglah 
sampai Anda tiba di chip pertama. Masuki pintu biru dan ambil kunci-kunci kuning yang ada. Anda sekarang ada di ruang tengah. Di 
sini Anda membutuhkan kunci merah. Cari di balik pintu kuning yang ada di atas. Setelah mengambil kunci merah, geser balok coklat 
sampai ke tembok dan bergeraklah ke pintu merah yang DI ATAS (jangan yang di bawah). Kembali dan masuki pintu kuning yang 
tengah. Ambil 2 chip dan 1 kunci merah yang ada di situ. Jangan buka pintu merah sama sekali. Kembali ke ruangan tengah tadi, 
masuki pintu merah yang di bawah dan ambil kunci merah selanjutnya. Geser balok sampai ke tembok dan ambil 2 kunci kuning. 
Kunci merahnya dipakai untuk membuka pintu merah yang DI BAWAH.

Anda sekarang hanya punya kunci kuning. Jalan terus dan cari ruangan berpintu kuning dengan beberapa buah kunci biru dan hijau di 
dalamnya. Kembali dan cari ruangan serupa di sebelah atas (tempat tadi Anda mendorong dekat bugs balok pertama kali). Tepat di 
bawahnya ada ruangan dengan bola pink bergerak di sekitar kunci kuning. Jangan masuk lewat situ, berputar kembali agar kunci biru 
Anda tidak habis. Ambil chip terakhir dan masuki kotak spiral.
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Level 100 COLONY

Password: QJXR
Untimed level

Tidak ada petunjuk khusus. Cukup perhatikan real map di bawah ini dan Anda amati pola pergerakan glider-fireball, lalu tentukan 
kapan Anda akan bergerak dan mengambil chip. Dianjurkan mengambil chip dari kanan atas (tempat Anda start) dan berakhir di kiri 
bawah. Sebisa mungkin hindari arena pinggir (kiri dan bawah) di mana tidak ada titik tengah aman untuk menghindari gerakan 
memutar para monster. Satu-satunya tempat di mana Anda tidak dapat menghindarinya adalah saat bergerak menuju kotak spiral, jadi 
berhati-hatilah (dan di level ini tidak ada timer!).

Time for hidden message!

Besides being an angel on earth, Melinda is the top scorer in the Challenge – and the president of the Bit Busters.
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Level 101 APARTMENT

Password: RPIR
Rekor dunia: 240 detik
Rekor penulis: 236 detik

Ruangan penuh recessed wall, yang menunjukkan sebagian ruang hanya bisa dimasuki dua kali atau bahkan satu kali. Perhatikan 
gambar berikut untuk melihat susunan chips. Ternyata chips tersusun membentuk kipas (seperti bentuk kerangka fireball)!

Langkah yang penulis anjurkan adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut (gambar dengan metode alternate steps). Cukup 
memberi Anda waktu 236 detik; yang hanya kalah 4 detik dari rekor dunia.
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Level 102 ICEHOUSE

Password: VDDU
Rekor dunia: 177 detik
Rekor penulis: 172 detik

Level yang sulit dipahami konsepnya apabila tidak melihat peta. Karena itu real map di atas mungkin sangat membantu. Anda mulai
di force floor. Ketika mulai, tekan panah ke atas agar Anda tidak langsung masuk ke teleport. Tunggu sampai Anda berjarak selang 3 
kotak dengan glider, baru Anda masuk ke teleport (perlu latihan dan timing agar bisa melakukannya dengan tepat). Tunggu sampai 
Anda akan mencapai tombol merah, langsung bergerak ke kanan untuk menggeser balok dan menutup jalan untuk keluarnya produk 
klon Teeth. Kembali ke pulau di sebelah kiri untuk mengambil chip, sepatu api, dan kunci merah (awas recessed wall, hati-hati 
sebelum melangkah). Sekarang segera bergerak ke pulau kanan lewat baris paling atas. Dari tombol merah, ambil 1R1U7R (setelah 
ini, dengan cepat lakukan) 1D3R. Masuki recessed wall dan pintu merah untuk mengambil chip terakhir. Dari titik recessed wall, 
ambil langkah 1R3D (masuk lantai es) 3L1D6L1D1L untuk membuka pintu kuning. Ambil jalur menuju spy yang bawah untuk 
mengambil sepatu hijau. Ambil chip H di sebelah kiri bawahnya. Dari titik chip H, ambil 4D1L1D, dan selesai!
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Level 103 MEMORY

Password: PTAC
Rekor dunia: 488 detik
Rekor penulis: 393 detik

No comment, selain anjuran untuk menganalisis peta ini sendiri. Sepertinya sudah cukup jelas…
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Level 104 JAILER

Password: KWNL
Rekor dunia: 232 detik

Tekniknya cukup mudah, hanya saja Anda harus menghindari pantulan bola pink yang kadang sulit diperkirakan. Dengan mempelajari 
real map berikut, sepertinya Anda bisa menduga dan menyimpulkan sendiri apa yang Anda perlu lakukan! Ingat bahwa pintu ada yang 
dimasuki lewat samping dan lewat bawah atau atas, sehingga perhatikan peta dengan baik untuk merencanakan langkah Anda 
selanjutnya.

Rekor penulis: 185 detik
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Level 105 SHORT CIRCUIT

Password: YNEG
Rekor dunia: 255 detik
Rekor penulis: 205 detik

Sejauh ini penulis mengikuti langkah dari http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html. Ikuti petunjuk berikut: 3D 2R 2U 8R 2D 6L 
2D 4L 10D 4R 2U 2L 6U 4R 2U 4R 2D 2L 2D 4L 2D 4R 2D 2L 2D 4R 6U 9R 2U 3L 2U 3R 2U 5L 4D 2L 6U 13R 2D 4L 2D 6R 4U 
2R 6D 8L 6D 2L 2U 7L 2D 5R 2D 5L 2D 12L 6D 2R 4U 2R 8D 2L 2U 2L 4D 20R 8U 5R 6U 2R 12D 3L 2U 1R 2U 3L 6D 7R 16U 
4L 2U 4R 2U 6L 10D 2L 4U 2L 2D 5L 2D 8L 8D 6R 4U 2L 2D 2L 4U 6R 4D 2R 6U 2R 8D 2L. Selesai mengumpulkan chips! Cari 
lokasi finis dengan menembus chip H, 1D 3R 3U 2R 2D 2R 1D 5R 7U 2L 2U 2L 6U 2L 2U 2L 5U 2L 2U 2L 2U 3L 1D 2L 4U.
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Level 106 KABLAM

Password: NXYB
Untimed level.

Nyalakan dahulu efek suara untuk membantu Anda mendengar suara bom meledak dan menghitungnya. Di awal level, biarkan fireball 
menghancurkan 12 buah bom. Masuklah ke jalan yang dibuat ledakan tadi, lalu geser balok coklat pertama 2L dan balok coklat kedua 
1D. Tunggu sampai 7 bom berikutnya meledak. Ikuti jalan berikutnya untuk mendorong balok coklat 2L. Tunggu sampai 12 bom 
berikut meledak. Ikuti jalan, geser balok coklat 1U dan tunggu sampai fireball menghancurkan 7 bom. Dorong balok coklat terakhir 
1D, tunggu 13 bom hancur, dan segera masuki kotak spiral.
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Level 107 BALLS O FIRE

Password: ECRE
Rekor dunia: 260 detik
Rekor penulis: 231 detik

Mulai level ini dengan melangkah 3R untuk membobol dinding biru di sebelah kanan Anda. Ambil chip pertama di arah selatan sambil 
menggeser balok coklat ke arah bawah. Perhatikan pola gerakan bola pink. Ambil 14 chips yang terbagi, 7 di kolom kanan dan 7 di 
kiri. Selanjutnya, balok tadi dipakai untuk membangun jembatan ke arah pulau yang ada di bawah arena Anda sekarang. Di situ ada 35 
chips yang membentuk huruf CHIP. Ambil semuanya, lengkap dengan kunci biru dan atau kuning di kedua sudut (kalau Anda sudah 
mantap untuk mengambil sisi kiri untuk menggeser balok, gunakan kunci kuning. Tapi kalau ingin ke sisi kanan, ambil kunci biru. 
Kalau lupa atau belum berencana, ambil saja keduanya). Terbukti dengan 1 kunci saja, Anda menghemat sekitar 3-5 detik.

Penulis biasanya mengambil jalan ke kiri. Pertama buka dahulu pintu kuning yang sebelah kiri. Selanjutnya balok coklat di sebelah 
kiri digeser 4R8U1L. Geser terus balok ke arah atas sampai 1 balok di atas sudut (belokan ke kiri, dan ini tidak salah!). Dari arah 
pintu, sama dengan 8U (awas bola pink!). Pindah ke kanan balok dan ambil 4L, awas bola pink. Pindah ke bawah balok dan geser 5U. 
Pindahlah lagi ke sisi kiri balok dan geser terus sampai balok membentuk jembatan di atas air. Seberangi bola pink terakhir untuk 
mencari chip soket dan kotak spiral di tengah arena. Untuk yang mengambil jalur alternatif di sebelah kanan, semua langkah sama 
dengan jalur kiri; kecuali pintu yang dibuka adalah pintu biru yang kanan, dan semua langkah L di petunjuk di atas diganti dengan R 
dan R diganti L.
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Level 108 BLOCK OUT

Password: LIOC
Rekor dunia: 275 detik
Rekor penulis: 252 detik

Ikuti jalan terus sampai Anda bertemu 8 balok yang menghalangi kunci merah. Cara mengambilnya adalah dengan berpindah dulu ke 
sebelah kanan atas dari balok yang ada di sudut kanan atas. Masuki lantai es ke bawah. Geser balok yang di sebelah kanan ke tengah. 
Selanjutnya balok yang ada di bawah Anda digeser sampai ke sudut kanan bawah di sebelah kunci merah. Kunci sudah bisa diambil. 
Keluar dari arena tersebut dengan memutar ke kiri bawah untuk memasuki lantai es berikutnya yang mengarahkan Anda ke sepatu air. 
Setelah mendapatkan sepatu air kembali ke atas dan ambil jalur ke kiri untuk mencari pintu merah (awas deretan bola pink). Di dalam
lorong pintu merah ada kunci biru. Selanjutnya kunci biru tersebut digunakan untuk membuka pintu di bawah bola pink paling kiri. 
Geser terus balok yang ada di bawah Anda sampai jalan menuju chip terbuka. Selanjutnya balok di bawah Anda digeser terus sampai 
membentuk jembatan. Berenanglah (karena Anda punya sepatu air) menuju pulau berikutnya. Ada 8 buah balok coklat, kunci biru, dan 
3 chips. Anda memerlukan balok yang di sebelah kanan atas. Cara mengambilnya pasti Anda sudah tahu. Balok ini digunakan untuk
menghambat bola pink membunuh Anda sewaktu mengambil 7 chips di lorong sempit berikutnya. Sampai di ujung, Anda bertemu 
sebuah lantai es. Masuki arena terakhir dengan bola pink yang memantul berselang seling (seharusnya melewati bola-bola ini mudah!). 
Sampai di kanan bawah, Anda bertemu arena terakhir, yaitu 10 bola pink yang menjaga 20 buah chips. Perhatikan gerakan bola agar 
pantulannya tidak mengenai Anda sewaktu akan memasuki kotak spiral.
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Level 109 TORTURECHAMBER

Password: KZQR
Rekor dunia: 132 detik
Rekor penulis: 117 detik

Level yang agak sulit dan memerlukan kecepatan tinggi. Pertama-tama buntuti deretan fireball dan gliders. Sampai menjelang sudut 
kanan atas, belok langsung ke bawah (ke lantai es) untuk mengambil chip di kotak seberangnya. Kembali lagi ke titik awal. Ikuti force 
floors dengan cepat sambil menekan panah bawah-atas-bawah-atas (sesuai dengan pola letak api yang harus dihindari). Setelah sampai 
di arena baru di bawahnya, ambil dulu 2 chips yang ada. Geser balok coklat ke arah bawah, terus tekan panah ke bawah sampai balok 
tiba di tombol bear trap. Kembali ke tombol bear trap untuk melepaskan balok dari bear trap. Balok itu selanjutnya digunakan untuk 
menetralisasi bom di sudut kiri atas. Masuk ke daerah gravel. Segera setelah fireball (yang berputar sesuai arah jarum jam) melewati 
kotak yang ada tepat di sebelah kanan Anda, langsung tekan tombol kiri-bawah-kiri (LDL) dengan cepat untuk tiba di chip. Sekarang 
Anda ada di tengah arena. Segera setelah gliders dan fireballs berbaris lurus (horizontal), langsung tekan kiri-kiri-bawah-bawah 
(LLDD) untuk kembali memasuki gravel. Seharusnya saat ini chip Anda 0. Bergeraklah ke atas menuju lantai es untuk memasuki 
kotak spiral.



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge132

Level 110 CHILLER

Password: XBAO
Rekor dunia: 270 detik
Rekor penulis: 190 detik

Langkah pertama dimulai dengan menggeser balok di sisi ke pojok (2U1R atau 2U1L). Setelah itu, geser balok yang ada di tengah di 
antara 3 balok untuk memakai balok yang paling bawah. Bergeraklah dulu ke bawah untuk membangun jembatan di dekat bola pink. 
Ambil 4 buah chips yang ada. Masuklah ke pintu force floor untuk mengambil kunci biru. Kembali ke ruangan tadi dan perhatikan 
pola gerakan ketiga bola pink sebelum membuka pintu biru dan mengambil 2 chips di dalamnya (cara masuk dan keluar sama). 
Selanjutnya kembali ke start untuk mulai membangun jembatan-jembatan. Anda melihat di peta ada 5 baris yang terbuka ke arah lantai 
es. Gunakan 5 balok tersisa untuk membangun jembatan. Jangan lupa setiap jembatan bisa dipakai untuk mengambil 2 chips. Setelah 
selesai, kembali dan segera masuki kotak spiral di dekat titik start.

Pesan yang muncul setelah beres…

Chip can’t wait to join the Bit Busters! The club’s already figured out the school’s password and accessed 
everyone’s grades!
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Level 111 TIME LAPSE

Password: KRQJ
Untimed level.

Gunakan balok yang ada di kiri atas Anda untuk membelokkan arah glider, supaya bom pertama menghilang. Caranya, balok itu 
dipindahkan ke 2 kotak ke bawah dan 2 kotak ke kiri. Glider akan datang dan berbelok ke arah bom di bawah Anda. Selanjutnya susun 
keempat balok coklat tersebut untuk menetralisasi bom yang ada. Berjalan terus ke bawah sampai Anda keluar dari arena tadi. Anda 
akan bertemu daerah dengan banyak toggle doors. Ambil 4 chips yang ada (2 di kiri dan 2 di kanan), lalu ambil chip H dan masuki 
kotak spiral di tengah bagian bawah arena.
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Level 112 FORTUNE FAVOURS THE

Password: NJLA
Untimed level.

Walaupun tidak ada timer, penyelesaian termudah level ini hanya bisa dicapai jika seluruh langkahnya dilakukan dengan cepat 
(menurut hemat penulis loh!). Cari sebuah balok coklat (8 langkah ke atas) dengan segera. Geser ke kiri sampai balok berada di 
sebelah kiri barisan fireball (bukan salah ketik. Benar-benar harus di sebelah kiri!). Setelah itu Anda harus dengan cepat berpindah ke 
kiri untuk menghindari fireballs. Segera geser balok coklat tadi ke atas dan pindahkan ke depan muara klon fireball. Masuk ke ruang 
kecil di sebelah kiri Anda. Caranya balok coklat digeser 1 kali ke kiri (di baliknya ada chip), kemudian Anda bergerak ke sudut kiri 
atas untuk mengambil chip. Balok coklat digeser ke bawah sampai berada di kanan recessed wall pertama. Lewat recessed wall, Anda 
ambil 2 chips yang ada. Setelah itu, geser balok coklat kembali ke pojok kiri atas agar Anda dapat keluar. Perhatikan fireballs yang 
berkeliling di sebelah kiri arena luar (nah, kalau Anda tadi lambat, jumlah fireballs jauh lebih banyak dan Anda tidak akan bisa 
masuk!). Sewaktu jarak mereka agak jauh, masuklah ke antara mereka sampai Anda menemukan chip H dan kotak spiral di bagian 
atas arena.
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Level 113 OPEN QUESTION

Password: PTAS
Rekor dunia: 461 detik
Rekor penulis: 398 detik

Kotak biru kedelapan dari kiri terbuka. Seperti itulah petunjuk dalam hint. Untuk menggunakan semua balok yang mungkin, geser 
balok paling kiri atas ke 5L. Lanjutkan dengan balok yang ada 2L dari posisi Anda pada real map di atas. Geser untuk membentuk 
jembatan pada balok kedelapan. Jika Anda ingin membuat blokade yang lebih aman, Anda bisa menggunakan manuver berikut untuk 
menambah dua balok bebas. Penulis biasa melakukannya untuk mencegah kematian konyol di detik akhir permainan level ini.
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Balok yang ada tepat di bawah Anda, Anda geser satu langkah ke bawah. Selanjutnya balok yang akan ada di kiri Anda digeser sampai 
ke atas kotak spiral.

Dalam posisi ini Anda bisa mengambil chip H dan membaca hint. Dengan manuver ini Anda menambah empat balok bebas (lihat 
gambar di atas). Di sini Anda bisa menggunakan 3 di antaranya untuk membangun jembatan di balok biru ketujuh untuk memblok 
fireballs, dan 1 untuk memblok salah satu bola pink di arena dalam chip. Selanjutnya bergeraklah ke dalam arena bola pink untuk 
mengambil chips sambil membawa balok coklat tadi. Gunakan balok itu untuk menghalangi pergerakan bola pink yang pertama sekali 
Anda temui. Lewati dua buah bola pink. Ambil arena tengah (panah atas) untuk memasuki arena kanan dulu. Sebisanya hindari arena 
tengah sewaktu ingin kembali, karena arah pantulan bola pink yang tidak memungkinkan Anda bergerak balik. Anda harus memutar 
lewat sisi kiri, sekaligus sambil mengambil chips yang tersisa. Yang mungkin agak sulit adalah melewati bola paling kanan di pintu 
kiri. Setelah melewatinya Anda akan bertemu dua bola pink awal tadi. Seharusnya ini tidak sulit. Saat ini chips left 0; kembalilah ke 
titik start untuk memasuki kotak spiral.
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Level 114 DECEPTION

Password: JWNL
Rekor dunia: 172 detik
Rekor penulis: 156 detik

Mulai level ini dengan bergerak ke 4D1L. Tunggu di situ sampai paramecium lenyap karena terkena api. Setelah itu Anda akan 
melihat di bawahnya ada 2 fireballs yang bergerak di baris pertama. Segera cari waktu aman untuk melewatinya. Kumpulkan dengan 
cepat 3 chips di sebelah kiri. Selanjutnya ambil chip di kanan yang kedua dari bawah dan yang paling atas. Untuk mengambil chip
paling atas, Anda perlu melakukannya dengan cepat untuk mengubah arah gerakan fireball. Segera setelah mengambil chip Anda 
bersembunyi di lubang 1L1D dari tempat chip. Setelah aman lanjutkan perjalanan lewat recessed wall di atasnya dan ambil 5 chips
tersisa di sisi kanan, kecuali yang berada di recessed wall kanan atas. Saat chips left: 2; masuki recessed wall di kanan atas dan Anda 
tiba di pulau dengan Teeth, kunci kuning, dan chip terakhir Anda. 

Buat Teeth mengejar Anda untuk masuk ke lorong paling kanan sebelum recessed wall. Belok ke bawah dengan cepat untuk mencapai 
kunci kuning dan chip. Setelah itu Anda perlu menjebak Teeth lagi. Pancing Teeth untuk mengejar Anda dari bawah. Kemudian Anda 
dengan cepat membelok ke atas, bergerak ke kanan untuk mencapai kotak spiral.

This is the real map.
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Level 115 OVERSEA DELIVERY

Password: EGRW
Untimed level.

Peta ini sangat membantu Anda untuk mengamati bentuk tiap pulau. Ingat bahwa setiap kali Anda memasuki teleport, bagaimanapun 
caranya, Anda akan dikirim ke pulau yang berada di sebelah kiri pulau Anda tadi. Kalau Anda sudah ada di pulau paling kiri, Anda 
berpindah ke pulau paling kanan baris di atasnya. Dan Anda tidak boleh masuk teleport dengan arah yang sama dengan balok, agar 
baloknya bisa dipakai untuk membangun jembatan terakhir. Alias supaya baloknya tidak didorong ke sudut pulau yang Anda tuju.

Yang perlu Anda perhatikan adalah cara membangun jembatan menuju kotak spiral. Di pulau ke-2 terakhir (paling atas, kedua dari 
kiri), geser balok ke untuk memasuki teleport dari atas. Anda ikut juga masuk ke teleport dari atas. Jembatan dibangun di sisi bawah 
pulau, ke arah kanan. Yaitu pada 2D, 2D1R, 2D2R, dan 2D3R dari lubang teleport di pulau paling kiri atas. Balok yang 2D3R berada 
tepat di atas kotak spiral!
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Level 116 BLOCK BUSTER II

Password: HXMF
Rekor dunia: 692 detik
Rekor penulis: 578 detik

Cara yang tidak terlalu cepat tapi cukup aman, adalah memulai dari arena bawah dulu. Injak tombol merah yang paling kanan atas. 
Setelah itu melangkah 1D1L terus menerus sampai semua balok coklat sudah muncul di sebelah tombol merah. Geser balok tersebut 
ke arah atas sampai membentuk jembatan. 

Ambil chip yang ada DAN CHIP DI SEBERANGNYA. Kembali ke tempat semula dan lewati barisan paling bawah untuk berpindah 
jalur. Contohnya seperti ini. Langkah setelah Anda menginjak balok coklat pertama adalah…

Lanjutkan 1D1L2U…

Dorong lagi balok tersebut ke atas. Sewaktu kembali, jangan lupa mengambil chip di sebelah kiri. Setelah selesai, lanjutkan ke daerah 
atas yang terdiri atas formasi tombol merah berbentuk X besar. Gunakan hanya tombol kiri bawah dan kanan bawah (karena jika 
tombol lain ikut terinjak akan mengganggu perjalanan Anda). Mulai dengan menginjak tombol di kiri bawah.
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Sekarang tombol merah sebelah kanan akan terisi dengan 2 buah balok. Geser balok yang tengah ke atas. Hasilnya seperti gambar di 
bawah ini. Ambil kedua chip yang ada.

Kembali ke titik semula. Injak kembali tombol merah kiri bawah dan geser balok coklat yang tengah ke arah atas. Tapi Anda tidak 
usah mengejar balok tersebut. Ulangi menginjak tombol merah kiri bawah dan geser balok coklat ke atas lagi. Saat ini Anda harus 
menghindari pantulan balok. Namun Anda bisa menggunakannya untuk membangun jembatan. Sepertinya real map berikut dapat 
membantu.
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Level 117 THE MARSH

Password: FPZT
Untimed level.

Setelah mengikuti langkah petunjuk dari 2 web tentang , penulis malah tambah bingung setelah beberapa langkah dan tidak bisa 
menyelesaikan level ini. Akhirnya penulis mencoba membuat petunjuk sendiri; berdasarkan petunjuk dasar dari 2 web tadi. Dan 
berhasil! Mungkin langkahnya jauh lebih panjang daripada yang dimuat di sumber-sumber di atas, namun maksudnya agar Anda lebih 
jelas.

Anda mulai di pojok kiri atas. Melangkah 2D4R2D4R3D3R2D2R3D7L2D4L7D. Anda baru saja membuat 2 balok di tepi jembatan di 
sudut kiri bawah menempel! Tidak masalah. Pindahlah ke 1L1D dulu (sambil menggeser balok), lalu 2R untuk membangun balok 
pertama jembatan jalur atas. Sekarang bergeraklah ke 1L3U1L1D, agar balok ini nanti bisa dipakai. Pindah lagi ke 1L4D untuk 
memusnahkan balok pinggir tersebut menjadi jembatan, agar Anda bisa memutar untuk membuat jembatan 2 jalur. Buat jalur yang 
bawah dulu, 1R1U6R. Jangan utak atik balok di seberang. Kembali dulu ke pulau tadi dan bangun kembali 1 jalur tambahan untuk 
jembatan yang sama (mengapa begini, ada gunanya), 7L1U8R. 

Anda akan tiba di sebuah pulau, dengan formasi balok seperti ini.

Buat lantai dengan semua balok sudut. Ambil langkah 4D, lalu 6U. Kembali ke titik semula (seperti di gambar tadi). Seharusnya 
sekarang pulau baru Anda jadi begini.
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Pindahlah ke 1D5R. Lalu lanjutkan ke 1L1U10R. Kembali ke pulau sebelumnya, 10L1D2L1U. Geser kembali balok yang ada di 
kanan Anda, 13R. Kembali lagi 12L dan 2U untuk menyingkirkan balok sudut. Bergerak ke 1D1L2U untuk menyingkirkan balok 
berikutnya. Sekarang, 2D3L1U2L1D (nah, inilah gunanya jembatan tadi Anda buat 2 jalur!) dan 4R1U1R2D1L1D4R. Kurang 1 ‘kan? 
Ambil lagi balok di dekat api dengan cara memindahkannya seperti balok tadi. Jembatan baru Anda pun jadi.

Untuk membangun jembatan menuju kotak spiral, diperlukan LIMA BUAH BALOK. Balok pertama Anda ambil dengan (posisi Anda 
sekarang seperti di gambar) 1R3U2L2D. Sekarang Anda yang menggesernya dengan 1L1D4R. Ambil balok kedua, 3L3U2L2D. 
Pindahlah ke sisi kiri balok, geser 4R1U1R2D. Dari tempat Anda sekarang, 6U4L4D untuk mendapatkan balok ketiga. Pindah ke sisi 
kiri balok, geser 5R1U1R3D. Kembali ke 2U1L5U2L2U2L6D. Lakukan cara yang sama, pindah ke sisi kiri balok, tapi kali ini geser 
4R1U1R3D. Anda butuh satu balok lagi. Ingat balok yang tadi Anda tinggalkan di dekat jembatan pertama? Ambil balok itu, dengan 
hati-hati. Caranya, kembali ke pulau sebelum jembatan 2 jalur yang pertama (sudut kiri bawah arena). Bawa balok kembali ke tempat 
di mana Anda terakhir membangun jembatan. Dengan posisi Anda di sebelah kiri balok dan balok ada di sebelah kiri api, pindahlah 
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dulu ke atas balok, lalu geser baloknya 2D. Pindah lagi ke kiri balok, geser 3R. Bergeraklah 1D. Anda menginjak balok coklat 
terakhir, 2D. Dan dengan 2R, Anda mencapai kotak spiral.

Selamat mencoba dan semoga berhasil. Inilah real map keseluruhan dari level ini.
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Level 118 MISS DIRECTION

Password: OSCW
Rekor dunia: 260 detik
Rekor penulis: 248 detik

Mula-mula melangkahlah ke bawah dulu, sampai Anda tiba di balok arah jam 6. Selanjutnya naiklah ketika bola pink berada di 
sebelah kanan (tunggu sampai memantul) untuk menembus ke arah atas. Hati-hati dengan bola pink dari atas. Teeth sudah masuk bear 
trap sehingga tidak mengancam lagi. Naik terus sampai Anda menemukan recessed wall dengan kunci hijau di bawahnya. Langsung 
ambil kunci dan bergerak terus ke kanan sampai Anda memasuki tembok biru (hati-hati dengan benda yang melintas!). Turun untuk 
mengambil kunci biru di balik pintu hijau. Selanjutnya kembali lagi ke titik start (terserah Anda bagaimana caranya). Dengan cepat 
ambil langkah ke recessed wall, lalu ambil 1U6L1D5L1D2L2U untuk mengambil kunci merah. Masih dengan cepat, teruskan ke kiri 
dan berputar kembali ke kanan untuk mengambil sepatu air. Jika pintu toggle tertutup, tunggu sampai fireball datang dan 
membukakannya untuk Anda. Ambil sepatu air dan tunggu sampai fireball lewat. Kembali ke arah jarum jam dan masuki pintu merah 
dengan bola pink. Masukilah teleport. Sekarang pindah ke sisi bawah teleport untuk memasuki teleport yang mengantarkan Anda ke 
kotak spiral.

Ternyata tak sesulit kelihatannya.
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Level 119 SLIDE STEP

Password: PHTY
Rekor dunia: 199 detik
Rekor penulis: 153 detik

Mulai dengan mengambil 1 chip di kiri atas. Anda boleh ke kanan mengambil sepatu api, boleh juga tidak (karena tidak benar-benar 
diperlukan). Ambil chips di deretan bugs yang ada di sebelah kanan bawah arena tersebut. Selanjutnya lanjutkan ke arah paramecium. 
Anda harus ingat bahwa paramecium bergerak mengikuti arah kanan benda yang terdekat. Lanjutkan perjalanan ke kiri dengan 
menggeser balok coklat 2 kali. Segera setelah mendorong kedua kalinya, Anda bergerak ke bawah untuk menghindari pantulan balok. 
Mulailah mengambil chips yang ada di arena tengah dahulu, baru kemudian ke bawah untuk mengambil chip yang terpisah dalam 6 
jalur. Jangan sampai kena bola pink (perlu keberuntungan untuk hal yang satu ini). Setelah selesai masuki teleport ke arah kanan untuk 
pindah ke tengah arena bola pink tadi untuk mengambil sejumlah chips tersisa. Hati-hati jangan sampai kena api (tapi hal ini 
sebenarnya mudah dilakukan). Selesai? Terlihat chips left: 2. Masuki teleport ke arah kiri 2 kali untuk menuju ke arena dekat finis. 
Ambil dahulu 2 chips tersisa di kanan bawah.

Ada jalan alternatif, yaitu dengan membalik urutan langkah-langkah dengan bantuan teleport. Ada baiknya Anda coba, karena 
mungkin saja lebih cepat.
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Level 120 ALPHABET SOUP

Password: FLXP
Untimed level.

Anda akan mulai di huruf A. Ambil kunci biru dengan mengikuti putaran fireballs. Setelah mendapatkan kunci biru, berputarlah 
kembali untuk masuk teleport, RL. Anda tiba di huruf C. Pindah ke sebelah kiri teleport untuk memasukinya ke arah kanan (agar Anda 
tidak dihajar Teeth). Tunggu sampai Teeth masuk teleport. Dari huruf D, Masuklah ke huruf E dengan arah L. Tunggu lagi sampai 
Teeth masuk teleport. Anda masuk teleport lewat arah sebaliknya, yaitu ke arah R. Tampak Teeth terjebak di beartrap. Ambil ketiga 
chip di pojok. Untuk chip yang di kiri atas, Anda harus menggeser balok tanpa mengenai tombol bear trap. Kebetulan di bawah balok 
tersebut ada sepatu api. Masuki teleport ke arah L. Anda tiba di ruang lantai es dengan banyak bola pink. Ambil ketiga chips dan 
sepatu es. Masuki teleport ke arah RL. Anda kembali ke ruang A. Pindah ke sebelah kanan untuk memasuki teleport dengan arah LR. 
Di ruang C ini, ambillah kunci merah dengan menggeser balok coklat. Hati-hati glider. Masuki teleport dengan arah RL. Anda tiba di 
ruang E. Buka pintu merah untuk mengambil chip. Jangan lupa ada kunci hijau di balok yang ada di bawah. Ingat Anda tidak boleh 
memasuki teleport ke ruang F dengan arah L karena ada Teeth yang terjebak tadi. Masukilah dari sebelah kiri, RLRL untuk tiba di 
ruang A.

Masuk dari sebelah kanan lagi, LRL untuk tiba di ruang D. Geser balok sedemikian rupa, kecuali balok yang di bawahnya ada bom 
(lihat real map) sampai Anda bisa mengambil chips dan kunci kuning. Setelah itu, masuki teleport dari arah vertikal untuk tiba di 
ruang G. Selanjutnya masuki dengan arah LRLR untuk mencapai ruang B. Ruang B inilah yang menarik. Biarkan Teeth mengejar 
Anda masuk lewat teleport secara vertikal agar Anda bisa mengambil chip. Setelah itu, chip remaining harusnya sudah 0. Masuki 
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teleport beberapa kali secara horizontal dengan cepat sampai Anda menemui ruang I. Injak semua tombol bear trap untuk melepaskan 
tank dari bear trap. Anda bisa memasuki arena antara yang dibatasi oleh api untuk mencari sepatu air di kanan atas. Lanjutkan 
perjalanan sampai Anda bertemu pintu kuning. Ke bawah terus dan dapatkan chip H, sebelum berbelok ke kanan untuk memasuki 
kotak spiral.

Segera setelah Anda masuk ke kotak spiral, muncullah…

If Chip's grades aren't as good as Melinda's, maybe she'll come over to his house and help him study!
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Level 121 PERFECT MATCH

Password: BPYS
Untimed level.

Hint yang membingungkan sebenarnya dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara fireball di dalam kurungan dan fireball di 
luarnya. Anda lihat ada 2 buah tombol hijau di dalam kurungan, yaitu di posisi 16D1R dari posisi Anda di gambar berikut, dan di 5R-
nya. Injak terus tombol merah sampai fireball penuh di atas tombol hijau. Dengan demikian klon fireball di luar akan berhenti dengan 
sendirinya dan Anda bisa berjalan ke kotak spiral.
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Level 122 TOTALLY FAIR

Password: SJUM
Rekor dunia: 271 detik
Rekor penulis: 257 detik

Mudah-mudah tapi sulit. Ada triknya... Pertama ambil dulu 4 chips yang ada di sebelah kiri Anda. Chips left-nya 2. Jangan ambil yang
paling kiri karena Anda akan membuat Teeth masuk ke air. Kalau Anda bergerak ke kanan lebih dahulu, mungkin akan melihat 2 chips
tersisa dengan kombinasi force floor sedemikian rupa sampai Chips pasti keluar di balok bear trap. Berarti ada tombol dong di suatu 
tempat? Benar. Kembali ke titik start. Setelah itu bergerak ke atas, lihat ada monster Teeth dan 1 balok recessed warna abu-abu 
sebagai “pintu” ke ruang kunci. Pancing dulu Teeth untuk bergerak ke kanan. Selanjutnya bergerak dengan cepat ke kiri dan masuk ke 
“ruang”-nya para creatures. Di dalam ada 2 Teeth dan 1 glider (yang bentuknya seperti hantu). Teeth yang tadi mengejar Anda waktu 
masuk lewat balok recessed dibiarkan saja masuk ke bear trap. Sedangkan satu Teeth yang tersisa harus Anda pancing ke arah tombol. 
Caranya? Pakai panah kursor atas dan bawah. Sampai akhirnya Teeth itu masuk terperangkap dalam tombol bear trap (awas glider). 
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Supaya dia tidak melepaskan diri, keluar dari “ruang creature” lewat sisi kanan atas (ada force floor ke kanan). Ambil 2 chips tadi, 
kembali ke chips H, dan selesai. Totally fair, bukan?
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Level 123 THE PRISONER

Password: YKZE
Rekor dunia: 271 detik
Rekor penulis: 246 detik

Mulai dengan usaha membebaskan diri Anda dari pulau kecil. Caranya injak tombol toggle. Fireball akan menginjak tombol klon 
balok. Diam saja dulu di tempat Anda sekarang. Fireball akan menginjak tombol klon lagi dan mengeluarkan balok coklat. Toggle
boleh dibuka sekarang. (PS: Jangan memain-mainkan toggle. Nanti Anda kesulitan sendiri karena Teeth terlalu banyak.) Begitu 
fireball menginjak balok di atas klon, segera dorong balok ke es dan berpindahlah kembali sebelum balok memantul kembali ke Anda. 
Seharusnya saat ini fireball akan menabrak bom. Anda pun bisa keluar. Gunakan tombol klon balok untuk memblok klon fireball di 
sebelah atas; dan membangun jembatan keluar di atas air.

Tugas kedua Anda adalah menjebak Teeth. Gunakan bantuan lantai es untuk mengalihkan perhatian Teeth. Usahakan formasi mereka 
menjadi begini supaya mereka tidak bisa mengejar Anda.
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Setelah begini, keluarlah lewat gravel ke arah kiri atas. Kumpulkan chips dengan cepat dengan arah berlawanan jarum jam. Hindari 
Teeth yang datang mengejar Anda. Di sudut kanan atas ada kotak spiral.
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Level 124 FIRETRAP

Password: TASX
Rekor dunia: 661 detik
Rekor penulis: 611 detik

Dalam beberapa detik fireball akan menginjak bear trap. Berdirilah di atas tombol bear trap untuk membebaskannya. Sekarang segera 
geser balok menuju pojok kanan atas; lalu berdirilah di bear trap tadi. Saat fireball datang, ia akan membebaskan Anda. Segeralah 
bergerak ke bawah. Nyalakan tombol toggle (cari sendiri di mana). Lalu ambil kunci biru yang ada di ruang pojok kiri. Jangan lupa 
untuk bergerak ke atas mengambil kunci merah dan chip yang dikawal banyak tank. Masuki lantai es di kiri atas untuk melanjutkan ke 
arena fireball selanjutnya. Di sana ada 3 fireballs yang berputar. Setelah Anda mengambil 1 chip yang terlihat, geser balok yang ada di 
balik pintu biru ke pojok kiri atas arena fireballs. Pindahlah ke ruangan kiri bawah untuk memasuki kamar dengan satau balok coklat 
dan fireball. Geser juga baloknya ke kiri atas. Mulai sekarang fireball ini akan mengatur perjalanan tank secara otomatis. Kembali ke 
atas untuk menuju arena tank. Ambil sepatu api yang ada di kanan atas. Kembalilah untuk menuju ke lantai es yang membawa Anda 
kembali ke titik start. Bergeraklah dengan cepat seperti pada bagian awal level tadi. Setelah fireball datang tekan panah ke atas dan 
ambil 4 chips yang ada dengan cepat sebelum fireball kembali menduduki bear trap. Kembali ke bear trap dan biarkan fireball
membebaskan Anda. Kumpulkan semua chips yang ada di sekitar api dan turun kembali ke arena fireballs tadi, tapi sekarang lanjutkan 
langsung ke kanan. Di sana ada 6 buah chips. Chip terakhir ada di ruang fireball yang mengatur tombol tank tadi. Kembali ke situ. 
Setelah selesai lanjutkan perjalanan ke lantai es di sudut kanan bawah untuk menyelesaikan level ini.

Silakan lihat real map berikut.
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Level 125 MIXED NUTS

Password: MYRT
Untimed level.

Level yang membuat “gila”, seperti namanya, NUTS. Mula-mula Anda harus membangun jembatan sementara dengan mendorong 
balok-balok coklat ke arah force floor. Jangan injak force floor dulu karena nanti Anda tidak bisa balik. Dorong keempat balok, 
sedemikian rupa sampai glider terperangkap di tengah-tengah. Hanya dengan ini Anda bisa mengambil keempat chip pertama dari 71 
chips di level ini dengan aman. Chip left: 67.

Berpindahlah ke kanan lewat atas sambil menghindari bola pink. Ikuti jalan menurun dari gravel dan Anda akan menemui sejumlah 
balok yang tersusun diagonal. Tugas Anda di sini adalah membangun jembatan di seberang kirinya. Perhatikan bahwa setiap kali 
selesai membangun jembatan, kembalilah ke sudut kanan atas, geser semua balok ke bawah 1 langkah. Kembali lagi ke kanan atas, 
sekarang geser semua balok ke kiri 1 langkah. Demikian terus sampai akhirnya chips left: 60.

Lewati dahulu bug yang berkeliling. Seharusnya ini cukup mudah karena hanya ada 1 bug. Jalan menurun dari gravel di kiri akan 
membawa Anda ke force floors yang berada di antara 21 chips, namun di sisi bawahnya ada 7 buah bom. Masuki dulu force floor yang 
kiri menuju koridor pertama. Ambil ketujuh chips, kembali ke ujung atas koridor. Tekan panah 2 kali ke kanan dengan cepat dan Anda 
akan tiba di koridor kedua. Lakukan hal yang sama untuk koridor ketiga. Setelah chips left: 39; Anda harus kembali ke ujung atas 
koridor ketiga dan dengan cepat menekan panah ke kanan 2 kali untuk menghindari bom (kalau gagal, sudah pasti Anda mati).
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Di ruang berikutnya ada 13 balok coklat yang semuanya memuat chips. Bagaimana cara mengambil semuanya? Ikuti saja arah 
penggeseran balok berikut. Ingat bahwa balok yang paling atas (keduanya) harus digeser lebih dahulu, kemudian 3 balok paling bawah 
dari masing-masing sisi, baru sisanya balok-balok lain yang terakhir. Seharusnya setelah tahap ini selesai, chips left: 26.

Bagian terakhir yang paling mendebarkan (emang film). Perhatikan di real map ada enam buah sudut di lantai es yang akan membawa 
Anda memperoleh chips dari sel-sel yang berbeda. Ini bisa dihitung dari jumlah balok di antara force floor atas dan force floor bawah. 
Mulailah dari yang paling atas. Anda akan tiba di sebuah chip. Setelah itu masuki force floor sambil menekan tombol ke kanan untuk 
mengambil 4 chips lain. Setelah kembali, bergeraklah 1D1R. Anda kembali tiba di chips. Masuki force floor sambil tekan tombol ke 
bawah. Hindari bom untuk mengambil chip. Ulangi lagi setelah kembali ke titik semula, 1D1R untuk tiba di chip dan masuki force 
floor sambil tekan tombol ke bawah (kali ini jangan kuat-kuat karena bisa-bisa Anda yang kena bom!). Ambil chips yang ada di situ. 
Chips left: 15.

Kembali lagi ke titik semula dan ambil kotak keempat dari force floor atas untuk mengambil chip di kuadran kanan bawah. Perhatikan, 
saat kondisi aman bergeraklah 2 kali ke bawah (lawan force floor) untuk mengambil 2 chips di balik bola pink. Jangan langsung 
beralih ke sel berisi bom di atasnya, tapi kembalilah dulu lewat force floor. Ketika hampir sampai di ujung tekan panah ke kanan untuk 
mengambil 4 chips tambahan. Setelah itu baru kembali ulangi langkah yang sama, namun kali ini jangan bergerak ke arah bola pink, 
melainkan langsung ke sel berisi bom (panah ke atas). Ambil semua chips yang ada. Lanjutkan perjalanan kembali, atau jika ingin 
Anda bisa langsung ambil chips di sel berisi bom di sebelahnya. Kembali dengan force floor dan ambil kotak kelima dari force floor
atas untuk mengambil chip berikutnya. Chips left: 3.

Bagian terakhir yang agak sulit, yaitu setelah Anda mengambil sudut tepat di atas force floor bawah, Anda akan mengambil chip dan 
tiba di sebuah kotak yang berada di atas tengah-tengah arena bola pink. Cara melewatinya adalah dengan menunggu saat bola pink 
AKAN MEMANTUL ke kiri (jangan sampai tepat saat bola pink sudah memantul, karena Anda akan mati). Segera tekan panah ke 
bawah sampai Anda berada di pojok bawah. Ambil 2 chips tersisa. Chips left: 0. Kembalilah ke kotak ketiga dari force floor atas, dan 
ikuti force floor. Setibanya di force floor yang mengarah ke kiri, tekan panah ke atas sampai Anda mengambil soket (chip H). Dari 
situ, bergeraklah 1U3R1U untuk memasuki teleport (jangan sampai salah masuk karena Anda bisa balik lagi ke awal!). Kalau sudah 
memasuki teleport… ikuti jalan dan selesai!.
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Level 126 BLOCK N ROLL

Password: QRLD
Rekor dunia: 423 detik
Rekor penulis: 207 detik

Level ini terbagi atas empat kuadran. Penghubung keempat kuadran tersebut adalah sejumlah sel dengan walker di dalamnya.

Kita mulai dari kuadran kiri bawah. Ada 8 buah balok yang semuanya dibutuhkan untuk membangun jembatan. Geser balok secara 
berurutan, mulai dari yang paling kanan atas, ke arah 2R1D1R2U. Lanjutkan dengan balok berikutnya, dan membangun jembatan ke 
arah atas balok tadi. Lanjutkan terus sampai jembatan yang Anda buat tinggal berjarak 1 kotak perairan dari tembok keras. Di situ 
Anda mulai membangun jembatan ke kiri. Sambil menggeser balok dari sel ke lorong, jangan lupa mengambil chip. Ulangi langkah 
sampai balok habis.

Bagaimana cara mengambil balok-balok ini? Caranya sesuai dengan gambar serial berikut.
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1. Berdiri di sisi balok yang bersangkutan. 
Dalam hal ini balok berada di sebelah kiri 
Anda.

2. Geser balok 2 langkah ke dalam sel.

3. Masuki recessed wall di sisi atas. Ambil 2 
chips. Dibanding gambar sebelumnya, lakukan 
gerakan 1U2L1D.

4. Geser balok 1 langkah ke kanan (1R), lalu 
ambil chip yang tersisa (1D). Geser lagi 
baloknya 3R untuk mengeluarkannya ke 
lorong.

Sekarang waktunya Anda berpindah ke kuadran kiri atas (dianjurkan karena bagian ini justru yang tersulit). Perhatikan pola jalan 
walkers saat berpindah di antara sel-sel berisi walkers. Walkers hanya bergerak di sisi sel dan tidak di tengah, jadi sewaktu mengamati 
Anda harus berdiri di tengah sel. Satu lagi tempat aman adalah peralihan antarsel, di mana walkers tidak dapat memasuki zona 
tersebut. Di gambar kecil di bawah ini, diperlihatkan Anda sedang berdiri di tempat aman (tengah sel). Sedangkan pintu antarsel ada di 
sisi kanan (2R1D dari posisi sekarang) dan di sisi kiri (2L dari posisi sekarang).
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Kuadran kiri atas merupakan teka teki yang menyerupai Level 117 THE MARSH (tidak hanya mirip, tapi intinya juga lebih kurang 
sama). Setelah Anda tiba di depan pintu kuadran (tepat di depan Anda ada balok coklat), mula-mula ambil langkah 4U2L2D untuk 
membentuk arena solid pertama. Satu-satunya chip yang agak tricky adalah yang di pojok kiri atas. Untuk mengambilnya, prinsipnya 
sama seperti di THE MARSH, di mana triknya di sini adalah memanfaatkan balok sisa (ingat sewaktu THE MARSH saat Anda 
membangun jembatan terakhir? Nah, kali ini persis sama. Ada empat balok ekstra yang harus terbentuk). Semua balok ekstra harus 
Anda pindahkan ke kolom keempat dari kiri (Anda bisa melakukannya kalau sudah mengambil chip di kiri bawah arena), dan semua 
dipakai untuk membangun jembatan ke arah sisi atas.

Setelah mengambil semua chips di kuadran ini, kembali ke lorong dan sel walkers untuk berpindah ke kanan atas. Di sini ada tiga buah 
bugs. Untuk memasuki gravel kedua, Anda harus membuntuti bugs pertama dengan cepat sebelum dia berbalik. Di sini ada dua buah 
bugs lagi. Ambil chip paling kiri dulu saat bug ada di kanan, lalu bersembunyi di gravel. Setelah itu ambil yang paling kanan, lalu 
bersembunyi lagi. Saat ini dua bugs akan bergabung dan berputar bersama. Ingat bugs berputar lewat sisi kiri tembok, sehingga dengan 
memperhatikan pola gerakan mereka, bagian ini tidaklah sulit. Jangan lupa sewaktu perjalanan kembali ke lorong (lihat real map) ada 
dua buah chips dalam wedge, yang harus Anda ambil dengan menggeser balok di kiri dan kanan chips ke dalam, serta balok yang tepat 
di atas chip ke kiri atau ke kanan.

Kuadran terakhir adalah 2 bugs yang mengelilingi kumpulan boks. Bisa dilihat di real map kotak mana saja yang berisi chips. Ambil 
semuanya dengan mendorong kotak ke arah dalam agar pola putaran bug tidak jadi acak-acakan dan menyulitkan. Setelah selesai 
kembali ke tengah lorong, ambil jalur kanan untuk menyelesaikan level ini (lihat real map di atas).
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Level 127 SKELZIE

Password: JMWZ
Rekor dunia: 451 detik
Rekor penulis: 421 detik

Segera bergerak ke kiri untuk menghindari pantulan bola pink. Setelah bola pink masuk teleport, masuki teleport 7 kali secara vertikal 
dengan cepat (UDUDUDU). Ambil kunci merah dan kembali masuki teleport 2 kali dengan DU. Sekarang pindah ke sisi kiri teleport. 
Bergeraklah 8 kali lewat teleport secara horizontal (RLRLRLRL). Pindah lagi ke sisi kanan teleport. Masuki teleport 8 kali (Benar. Ini 
bukan diulang, LRLRLRLR). Pindahlah ke bawah, dan masuki teleport 6 kali (UDUDUD). Sekarang sudah lebih aman karena bola 
pink sudah banyak yang terjebak. Cari sampai chips Anda tinggal 4.

Sekarang Anda akan tiba di suatu ruangan dengan recessed wall di sebelah bawah. Masukilah recessed wall tersebut. Cari pintu merah 
yang ada di sudut kanan atas. Lanjutkan terus mengambil chips dan kunci, sampai terakhir Anda akan menemukan kunci hijau di 
kanan bawah yang membawa Anda ke tombol toggle di kiri atas. Masuki ruangan di bagian bawah tengah arena untuk memasuki 
kembali teleport secara horizontal 6 kali. Anda akan tiba di ruangan dengan chip H dan kotak spiral!
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Level 128 ALL FULL

Password: FTLA
Rekor dunia: 315 detik
Rekor penulis: 291 detik

Mulailah level ini dengan memutar ke kiri untuk mengambil sepatu air. Injak tombol klon bola pink sampai mereka penuh dan tidak 
bisa mengklon lagi. Berjalanlah ke sisi kanan (jangan naik ke tempat bug dulu) untuk mengambil kunci kuning. Kembali ke titik start, 
cari pintu kuning dengan spy di baliknya. Masuk lewat situ. Setelah itu ambil chip yang ada dan langsung ke kiri untuk mengambil 
sepatu api dan sepatu hijau. Jangan kembali lewat air (sepatu air Anda sudah hilang). Kembali lewat force floors dan ambil sisa-sisa 
chips yang ada, termasuk yang di tengah arena fireballs. Di bawah sebelah kiri ada kunci kuning 2 buah. Ambil yang arenanya lebih 
sederhana dulu, baru ke daerah dengan recessed walls dan balok coklat untuk mengambil sepatu air. Geser baloknya dulu untuk 
mengambil sepatu air baru Anda masuk ke daerah fireballs. Setelah masuk, ambil segera kunci kuning. Tunggu ada jarak antara 
fireballs sebelum Anda berbalik. Ambil setidaknya 1 chip di area fireball putar. Kembali ke atas lewat fireball di sebelah kanan (dekat 
sepatu air tadi), lalu ambil sisa 5 chips di bawah bola pink kedua. Balik ke atas dengan melewati spy dan pintu kuning ganda untuk 
mengambil ratusan chips tersisa. Anda setidaknya boleh meninggalkan beberapa chips. Untuk memasuki kotak spiral diperlukan 2 
kunci kuning lagi.
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Level 129 LOBSTER TRAP

Password: HEAN
Rekor dunia: 286 detik
Rekor penulis: 235 detik

Solusi teraman, namun bukan yang tercepat: Buat jalan di sepanjang tepi lapangan. Berputarlah ke atas dulu, berlawanan arah jarum 
jam. Kemudian bebaskan gliders dengan hati-hati. Tunggu sampai semua gliders berjalan di lingkar luar, bebaskan bugs (dengan hati-
hati juga). Segera ambil keenam chips dan masuki kotak spiral sebelum ada bug yang berbalik.
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Level 130 ICE CUBE

Password: XHIZ
Untimed level.

Menurut http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html, langkah yang harus Anda tempuh adalah masuki dulu ruang es dengan 3 kali 
langkah ke atas. Lalu lanjutkan. RRLUDDUUULLDLRURRLLDRUDLRDRDDUDUDRURDLL. Setelah itu, Anda akan 
mendapatkan seluruh chips dan Anda bisa menyelesaikan level ini. Finis ada di awal arena; alias pojok kiri bawah.

Setelah level ini selesai, 131 menanti Anda…

"I've made it this far", Chip thinks. "Totally fair, with my mega-brain." Then he starts the next maze...."Totally 
unfair!" he yelps.
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Level 131 TOTALLY UNFAIR

Password: FIRD
Rekor dunia: 24 detik
Rekor penulis: 13 detik

Déjà vu dengan level 122, tapi waktunya cuma 60 detik? Makanya Anda perlu mengingat bagaimana Anda mengalahkan LEVEL 122 
TOTALLY FAIR. Tidak usah pakai Hint (remember sjum?). Penulis menggunakan metode berikut saat menyelesaikan level ini untuk 
pertama kalinya. Segera bergerak ke kanan atas, dan Anda akan menemukan kombinasi balok mirip dengan LEVEL 122 TOTALLY 
FAIR . Tapi di sini Chip bermain gelap. Bergerak ke balok-balok yang ditunjuk pada kunci berikut. Ada gunanya mengenal pola balok 
yang ada di gambar ini. Kuncinya begini: Pertama-tama ingat jangan ambil chip yang paling kiri (karena Teeth yang invisible itu bakal 
kecebur dan level jadi unsolved). Ambilnya terakhir aja. Jadi segera ke kanan arena dulu, dan bergeraklah sampai bertemu balok-balok 
ini (harus urutan!).

Jangan lupakan langkah nomor 6. Setelah itu langsung bergerak ke kanan dan ambil 2 chips di kanan. Baru kembali ke titik start dan 
ambil chips yang tersisa di awal permainan. PS (sangat penting): Penulis berhasil pada percobaan pertama dengan langkah di atas, 
namun tidak pernah berhasil lagi.
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Buat Anda yang gagal dengan langkah di atas, langkah anjuran dari http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html boleh dicoba. 
Ambil 3 buah chips di sebelah kiri, kemudian naik sampai Anda tepat berada di bawah balok hint. Bergerak ke kanan 22 kotak dan 
naik 17 kotak. Tunggu sebentar setiap habis melangkah. Lalu bergerak 8 langkah ke bawah, tunggu, lalu 8 langkah ke atas, tunggu, 6 
langkah ke bawah, tunggu, 5 langkah ke atas, tunggu, 3 langkah ke bawah. Ada baiknya Anda menghidupkan sound effect dan 
mendengar bunyi Teeth menginjak tombol bear trap. Segera setelah mengambil 2 chip di kanan, Anda bergerak menuju chip terakhir 
dan masuk ke kotak spiral dengan cepat.

Memang tidak adil…
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Level 132 MIX UP

Password: ZYFA
Rekor dunia: 654 detik
Rekor penulis: 332 detik

Level super paaaaaaaa…….njang dan sulit ini terdiri atas 3 kali menyusun balok dan sejumlah trik untuk memperoleh chips dan 
mencapai kotak spiral. 

Langkah yang harus Anda lakukan pertama kali adalah menyusun balok untuk mengambil kunci merah. Berjalanlah ke kiri arena.
Anda akan bertemu susunan empat balok coklat sejajar. Ubah dulu susunannya. Balok paling atas dan yang kedua dari bawah digeser 
1 kotak ke sebelah kiri. Selanjutnya balok kedua dari atas digeser 1 langkah ke atas. Jadi susunan balok untuk kunci merah setelah 
Anda modifikasi di kuadran kiri atas arena adalah:

Ambil dahulu kunci merah yang bersangkutan. Setelah itu kembali ke titik start. Anda akan melihat di atas Anda ada sebuah arena 
kecil dengan sejumlah balok. Ubah susunan balok di atas titik start setelah Anda modifikasi untuk membangun jembatan ke arah 
kanan bawah sampai menjadi seperti ini.
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Anda akan membangun sebuah jembatan ke arah Teeth yang menjaga kunci biru dan sejumlah toggle plus walker dan bola pink yang 
menjaga sejumlah chips. Untuk mengecoh Teeth, buat jalan terbuka di sudut untuk menjebak Teeth; baru Anda ambil jalur arah yang 
berlawanan untuk mengambil kunci biru di tengah arena Teeth tersebut. Lakukan dengan cepat sebelum Teeth berbalik dan membunuh 
Anda. Selanjutnya bergeraklah ke arena kecil di bawahnya yang penuh dengan tombol toggle door, bola pink, dan walkers. Ingat 
bahwa bola pink dapat mengklon walker yang sangat mengganggu perjalanan Anda mengambil chip di sebelah kanan. Sebelum 
bergerak ke kanan, amati dulu pergerakan walker dan injak toggle door 2 kali untuk membalik arah tombol klon yang diinjak oleh bola 
pink; sehingga walker tidak muncul lagi di sisi yang bersangkutan dan Anda bisa mengambil chips. Setelah selesai, kembalilah ke titik 
start. Ingat kunci merah tadi? Gunakan untuk memasuki ruangan dengan banyak bom dan balok coklat. Balok itu harus dipakai 
semuanya untuk menetralkan bom. Berikut adalah susunan balok di kuadran kanan atas setelah Anda modifikasi untuk netralisasi bom 
(balok pertama sudah dipakai).

Dapatkan kunci hijau setelah Anda menetralkan semua bom. Selanjutnya bergeraklah ke sisi kiri bawah arena untuk membangun dua 
jembatan lagi. Susunan balok yang setelah Anda modifikasi di kuadran kiri bawah arena:
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Gunakan jembatan sisi kiri untuk mengambil chip dan menjebak Teeth dalam lantai es. Mula-mula ambil dulu kunci biru di balik pintu 
yang dibuka dengan kunci biru pertama. Buat sampai Teeth di dalamnya mengejar Anda. Setelah dekat, masuklah ke lantai es. 
Menjelang akhir lantai es, tekan terus panah ke bawah untuk membebaskan diri dari lantai es lewat force floor. Teeth tidak akan 
mengejar Anda lagi karena ia terjebak di dalam lantai es itu. Anda akan sampai pada daerah di mana tadi Anda sudah mengambil 
kunci biru dari Teeth lain. Kembali ke tempat Teeth tadi (yang sudah terjebak) lewat jembatan yang tadi sudah Anda bangun. Buka 
kunci biru pada balok untuk membuatnya bisa dipakai. Bangun jembatan dengan keenam balok tadi untuk mengambil 1 chip di 
seberang perairan. Setelah selesai, kembali dan pindahlah ke jembatan sisi kanan (jembatan yang satu lagi). Sisa chip Anda tinggal 4. 
Anda akan menemukan formasi seperti ini (modifikasi arena oleh penulis).

Cara mengambil keempat chip ini adalah dengan menginjak recessed wall yang diperlukan saja. Anda akan masuk lewat bawah. 
Pertama-tama ambil recessed wall paling kiri. Selanjutnya ambil recessed wall tepat di sebelah kirinya. Ambil recessed wall yang ada 
di atas Anda, ambil chip, dan masuki force floor. Kedua, setelah Anda kembali lagi lewat bawah, ambil recessed wall kedua dari kiri, 
recessed wall 2 kotak di sebelah kirinya, lalu masuki lantai es. Lewati recessed wall tepat di sebelah kanannya, ambil chip; dan 
kembali. Kembalilah lewat sebelah kiri ke bawah untuk mengulangi langkah yang sama untuk sisi kanan. Setelah ini, chip Anda akan 
jadi 0. Hati-hati jangan sampai kena bugs; agar perjalanan panjang dan melelahkan tadi tidak sia-sia.
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Level 133 BLOBDANCE

Password: TIGG
Untimed level.

Ingat level 23? Sama persis prinsipnya! Tapi ini lebih butuh kesabaran, mungkin karena itu programmer-nya tidak membatasi waktu. 
Dengan kata lain, kesabaran tingkat super tinggi. Awalnya memang mudah, blob-nya cuma 1. Tapi lama kelamaan blob akan 
bertambah, bahkan di boks terakhir ada 6 blob! Makanya, sabar saja (secara level ini tidak ada timer-nya!)...
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Level 134 PAIN

Password: XPPH
Untimed level.

NB: Level yang minta ampun panjangnya, salah satu level terpanjang di game ini. Kalau sedang menunggu, jangan mainkan level ini 
karena rekor dunianya saja kira-kira 11 menit; rata-rata orang menyelesaikannya dalam 13-15 menit, dan penulis 16 menit (karena 
sempat berputar-putar dulu akibat nggak ngerti).

Pertama-tama bergeraklah ke jalan ke arah kanan bawah. Tunggu sampai bug yang berputar-putar sendiri berjalan dengan benar 
setelah satu bug lain menyusulnya; lalu injak dirt. Ambil chips di barisan bawah, awas terhadap bugs yang berkeliaran. Segera cari 
titik aman begitu sudah mengambil chips. Dorong balok yang Anda jumpai lebih dahulu ke bawah, dan balok yang berikutnya ke atas 
supaya klon bug akan berhenti. Anda bisa melihat dari kejauhan bahwa bug akan kecebur. Segera kumpulkan chips dan bergerak 
menuju bagian terpanjang di level ini, yaitu membangun jembatan menuju kotak spiral; sambil membawa satu buah balok coklat. 
Kotak ini akan membangun jembatan di sisi kiri.

Setelah tiba di daerah baru, cari dulu sepatu api. Caranya Anda telusuri lewat jalan tepat di atas deretan balok coklat, sampai Anda 
melihat ada sepatu api. Gunakan balok coklat yang tepat ada di atasnya untuk membangun jembatan. Selain itu, ada satu chip tersisa, 
yang bisa Anda ambil dengan membangun jembatan di kotak paling kanan di arena ini. Setelah keduanya selesai, mulailah proses yang 
membosankan: membangun jembatan yang super panjang. Penulis sudah mencoba bahwa jembatan harus dibangun dari 2 sisi, yaitu 
dari atas sebelah kiri, ditolong dengan jembatan memanjang dari sisi kanan (tempat tadi Anda mengambil chip terakhir). Setelah 
selesai, bangun jembatan terus sampai kena tembok di bawah. Dari situ Anda bangun jembatan sampai ke ujung kanan. PS: jangan 
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buang-buang balok untuk membangun bagian yang tidak benar-benar perlu. Penulis berhasil menyisakan kira-kira 5 balok coklat 
(setelah membuang 1 balok dengan percuma). Jadi untuk pemula, berpikir dulu sebelum berbuat. Karena level ini juga tidak ada timer-
nya.
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Level 135 TRUST ME

Password: LYWO
Rekor dunia: 293 detik
Rekor penulis: 293 detik

Jangan tertipu dengan penampilannya. Ambil 1 langkah ke bawah dan 1 langkah ke kanan, lalu satu langkah ke atas. Ada jalan terbuka 
ke sebelah kanan. Seperti ini.

Tepat sebelum Anda mencapai force floor, turun 1 kotak ke gravel. Teruskan ke bawah sampai bertemu kunci kuning. Balik kembali 
ke gravel DENGAN CEPAT (karena tadi Anda sudah menginjak tombol klon bug!).  Kembali ke start dan masuklah ke kotak spiral. 
Terlalu mudah? Percayalah… Penulis bahkan menyelesaikannya hanya dalam 7 detik; sama seperti rekor dunianya.
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Level 136 DOUBLE MAZE

Password: LUZL

Penulis juga kebingungan menemukan jalan tercepat untuk menyelesaikan level ini, jadi kembali credit goes to
http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html. Sudah diuji kebenarannya dan ternyata berhasil! Silakan mencoba.

1. UUUU (Chip 1)
2. DDDRRDL (Chip 2) 
3. RRURDRUURUU (Chip 3)
4. DDDRRRURDDLLLL (Chip 4)
5. RRRRUULDLLLUUURRDRRRRDLDRRDLL (Chip 5)
6. RRULLURRRDD (Chip 6)
7. UULLULLLLUULLL (Chip 7)
8. RRRULLLLULDLDRDLDL (Chip 8)
9. RURURDDL (Chip 9)
10. RUULLURURDRRRRUUUUL (Chip 10)
11. RDDLLUUL (Chip 11)
12. RDDRRDDLLULULUULUUL (Chip 12)
13. RDDLLLUURURULL (Chip 13)
14. RRDLDLDDDDRU (Chip 14) 
15. DLUURRRDDLDL (Chip 15)
16. RURUURUUUUL (Chip 16)
17. RDDDDDDRDRDRRDDDRRRRRRU (Chip 17)
18. DLULLUUL (Chip 18)
19. RDDLLUUUUURDDRRRDLDRRUU (Chip 19)
20. DDLLURUURUU (Chip) DDLLURULL (Chip 20) 
21. RRDLDRDLLLUULUULLLLUUU (Chip 21)
22. DDDRRRRULUULDL (Chip 22)
23. RURDDRDDDDDDDDRRRRDLLLLLULLDDLDDLULDLULLD untuk kembali ke titik awal permainan. Berpindahlah ke 

“bagian kedua” maze, dimulai dengan RRURDRURRRRURRRDRRDL (Chip -14)
24. LLULDLLLL (Chip -13)
25. RRRRURDRRRUULURRDDD (Chip -12)
26. UUULLULURRDRUULURUU (Chip -11) 
27. DDLDRDDLULLDRDDRDLLULLLDLLLLDLUURRRRUURDRRULULLURRUURRDLDRRUURULLLUL (Chip -10)
28. RDRRRDLDDLLURULLDDLULURULLDDDDDDLLLL (Chip -9) 
29. RRRUUULLURUUL (Chip -8)
30. RDDLDRRUUURRULLLLLDLL (Chip -7)
31. RRURRRRUUL (Chip -6) 
32. RDDLLLLDLLRRDDLLDDLDDDRDL (Chip -5)
33. RUUURRRRULLLU (Chip -4)
34. DRRRDLLLLDDLUUUUUUUUURDRURULLLU (Chip -3) 
35. DRRRDRRULURRRRDDRRRRRUULURRULDDDLLLULUUL (Chip -2) 
36. RDDRDRRULURULL (Chip -1) 
37. RRDLDRDRUUURDLLDRDLLLLU (Chip 0) 
38. DRRRRDLLDRRRUUU (chip H) 
39. DDDLLLURRULLUULLLLLLLLDLULLL untuk mencapai kotak spiral.

Untimed level
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Level 137 GOLDKEY

Password: HPPX
Rekor dunia: 392 detik
Rekor penulis: 355 detik

Level terakhir yang berhasil diselesaikan oleh penulis (secara level 88 kan impossible) ini seluruhnya menggunakan kunci kuning yang 

Anda mulai di daerah yang penuh dengan paramecia. Hati-hati melangkah dan Anda akan tiba di ruangan dengan tembok biru dan 
lima kunci kuning. Ada bugs yang berpatroli. Hati-hati dengan pergerakan kedua bugs sambil Anda mengambil kunci. Selanjutnya 
masuki pintu kuning ganda empat dan Anda tiba di ruangan dengan api dan force floors. Ini merupakan bagian tersulit di mana Anda 
harus berhati-hati dalam menghindari api. Mulai dengan force floor di bawah, 2U sesaat sebelum Anda kena api. Lanjutkan terus 
dengan 2D, 2U, 3D (dapatkan kunci kuning), dan 3U dengan cepat segera setelah mengambil kunci. Ada dua pintu kuning dan 
masukilah. Berikutnya, selama di force floor Anda tidak boleh bergerak (nanti kena api). Dari titik pintu kuning yang kedua, 
bergeraklah 1U4L1U (masuk force floor), 1R (masuk force floor dan dapat kunci kuning pertama) 1D (masuk force floor lagi dan 
Anda tiba di ruang terbuka). Bergeraklah 1U2R1D dan Anda pun tiba di gravel. Bergerak 1D1R untuk mendapatkan kunci kedua. 
Kembalilah ke sebelah kiri dengan 24L, lalu 2U, masuk force floor, 1U, kemudian 1R dan 1D. Dari sini, lanjutkan ke 1U3R1U untuk 
mencapai recessed wall. Lanjutkan 1U untuk mencapai pintu kuning ganda.

Tentukan waktu yang aman bagi Anda untuk bergerak ke gravel. Selanjutnya tunggu di 2L-nya (recessed wall) sampai bola pink 
turun. Lanjutkan ke kiri sampai Anda menemukan sepatu air. Dari titik sepatu air berada, 1D, lalu 1L1U (tunggu sampai bugs lewat) 
dan 2U1R. Anda mendapatkan 1 kunci kuning. Keluarlah lewat recessed wall di kanan atas untuk kembali ke titik tempat sepatu air 
berada sebelumnya. Ambil 1D, lalu 1L3D untuk mencapai kunci kuning kedua. 1D untuk kembali ke titik awal. Masuki kembali force 
floor, 4L2U2R1U untuk kembali ke tempat bekas pintu kuning ganda tadi. Dari gravel, bergeraklah 1L2U untuk membuka jalan bagi 
fireball. Mulai dari sini, fireball akan bertambah banyak, sehingga Anda harus cepat membuntuti fireball menuju pintu kuning terakhir 
yang menutupi kotak spiral, dengan bergerak dari gravel ke 1L3U, lalu dengan cepat… 15R ke kotak spiral!

harus Anda kumpulkan di sepanjang perjalanan.
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Level 138 PARTIAL POST

Password: LUJT
Rekor dunia: 227 detik
Rekor penulis: 176 detik

Yang perlu Anda lakukan adalah blok semua teleport selain teleport di titik start (yang berhadapan langsung dengan kotak spiral) agar 
Anda bisa memasuki kotak spiral tersebut. Caranya adalah masuk teleport pertama sebanyak 5 kali secara vertikal, dan Anda akan 
menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan kotak coklat. Perhatikan bahwa Anda harus menggunakan semua kotak coklat 
tersebut, jadi jangan sampai salah langkah (yaitu mendorong kotak sampai ke pojok!). Cara memblok teleport adalah dengan 
meletakkan dua buah balok coklat tepat di sebelah kanan lubang teleport. Seperti ini.

Lakukan hal yang sama pada semua teleport lainnya kecuali teleport titik start, sehingga begitu Anda masuk secara horizontal pada 
teleport di titik start, teleport tidak berfungsi dan semua tempat sudah terblokade – jadi Anda pun berhasil menyelesaikan level tanpa 
chip ini.
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Di saat keenambelas buah balok sudah dipakai semua untuk memblok delapan teleport, kembali ke titik start akan membuat Anda bisa 
memasuki kotak spiral, karena tidak ada lagi teleport yang terbuka.
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Level 139 YORKHOUSE

Password: VLHH
Untimed level.

Walkers senang berjalan dengan memantul pada sudut. Fakta ini perlu Anda perhatikan dalam menyusun taktik menyelesaikan level 
ini. Ambil semua chip yang ada, sambil melepaskan walkers dengan hati-hati agar tidak justru menyerang Anda. Ada orang yang lebih 
senang mengambil semua chip yang tidak bersinggungan langsung dengan para walkers terlebih dahulu (tapi penulis berhasil 
menyelesaikan level ini TIDAK dengan cara demikian). Sebagai tambahan, kotak spiral dapat dicari di bawah arena. PS: Awas walker
yang mengejar dari belakang!
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Level 140 ICEDEATH

Password: SJUK
Rekor dunia: 263 detik
Rekor penulis: 244 detik

Lagi-lagi level dengan solusi tunggal. Dulu, sebelum ada program-program khusus untuk membuat real map, level ini termasuk salah 
satu level tersulit yang membutuhkan berpuluh-puluh kali restart karena kita tidak bisa menduga di mana air berada! Sekarang pun, 
tidak mungkin level ini diselesaikan tanpa mencatat langkah mana yang benar dan yang salah. 

Satu-satunya solusi http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html: 
1. 1U1R2U1L1D1R1D1R3D2L2U2L
2. 1U1L1U1L1D1R1D1L2D
3. 1R1D2R1U1R1U1R2U2L1U3L2D2R
4. 1D2R2D2R1U3L1U2L1D4R2U
5. 4L4U2R1D5R1U. Di sini Anda bertemu sepatu es. Setelah itu jalan bebas sampai ke kotak spiral. Jangan sampai kecebur.

Pesan rahasia yang terakhir pun muncul. "Groov-u-loids! Chip makes it almost to the end. He's stoked!"
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Level 141 UNDERGROUND

Password: MCJE
Untimed level.

Taktiknya cukup bagaimana menjebak supaya paramecium tidak mengganggu gerakan Anda. Di awal level, sebelum membebaskan 
paramecium, sebaiknya Anda membuat “lapangan” yang cukup luas, sehingga Anda punya tempat berdiri aman sewaktu paramecia
berputar-putar setelah Anda bebaskan nanti. Paramecium selalu menempel dinding dari sisi kanan dan mereka memutar sesuai arah 
jarum jam. Sebenarnya tidak terlalu sulit, namun perlu kehati-hatian dan kesabaran (makanya tidak ada timer).



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge 183

Level 142 PENTAGRAM

Password: UCRY
Untimed level.

Mirip level 16? Benar, namun perjalanan di sini lebih kompleks dan agak membingungkan. Tidak mungkin diselesaikan tanpa 
menggambar peta atau mencoba satu per satu. Kembali penulis “terpaksa” memberikan solusi tunggal dari 
http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html, yaitu 1R3U1R1U (chip 1), 5R1D1R1D1R1D1R1D1R1D2R2D (chip 2), 
LLLDLLLLDLLLLLL (chip 3), DLLLLLLLLLLLLLL (14 kali.. dapat chip 4), UUUUUUUUUURUUUURUUUU (chip 5), 
RDDRDDRDDDRDDRDDDRDDRR (chip 6), DDDDRDRDRDDRDRDDRR (chip 7), UUURUUUURUUUUUU (chip 8), 
RUUUUUUUUUUUUUU (14 kali, dapat chip 9), LDLDLDLDLDLLDDDLLDD (chip 10), dan ambil chip H serta masuk kotak 
spiral di RDDDDRRR.
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Level 143 STRIPES

Password: OKOR
Untimed level.

Level menjengkelkan karena dinding invisible yang sangat mengganggu. Penulis gagal menyelesaikan level ini tanpa bala bantuan 
peta. Namun dengan peta, level ini hanya 30% lebih mudah karena selebihnya pun Anda masih harus meraba-raba. Peta bisa Anda cari 
di http://strategywiki.org/wiki/Chip%27s_Challenge/Walkthrough. Penasaran? Atau Anda bisa mencoba anjuran dari 
http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html (dengan modifikasi penulis, boleh dipenggal dalam ujicoba kalau bingung. Oh ya, 
belum diuji sendiri!).

DLLLLLULRDRRDDRDRDRDULLLLULULULULLDDRDRDRDULULULUURRDRDRDRDRDRDRDDLLULLLDRDRDRDR
DRDRLULULULULULULULULULULULULULUDRDRDRDRDDLLULULULLLLULULULRDRDRDRRRRDRDRDRDRDRD
RDRDRDRDRDRDRDRDDDDRDULULULULULULULULULULULLDDRDRDRDRLULULULUURRDRDRDRDRDRDDDD
RDRDRDRDDLLULULULULULULULULLLLULULULUUUULULULULULULULLLLULULUDRDRDRRRUURRDRDRDRD
RDRDRDRLULULULULULULULLDDRDRDRDRDRDRDRDDDDRDRDRDRDRDDDDRDRRRDRDRDRDRDRDRDRLULU
LULULULULULLDDRDRDRDRDDLLRRUULULULULULULULULULULULULULULULULULULLUULULULLLDURRRD
RDRDDDDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDDDDRDDLLULULULULULULULRDRDRDRDRDRDRDRRUULUUUULULU
LULULULULULULULULULULLDDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRLULULULULULULULULULLDDRDDLLULLUUL
ULUDRDDDDRDRDRDRDRDRRRRDRDRDRLULULULLLLLDDRDULULULULULULULRDDDDRDDDLLL
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Level 144 FIREFLIES

Password: GVXQ
Untimed level.

Analisa gerakan fireball dan pembidikan target sangat penting dalam level yang untimed ini. Tentunya plus kesabaran tingkat tinggi. 
Mumpung ini level yang tidak dihitung waktunya, gunakan waktu sebaik mungkin untuk mengamati gerakan fireballs di kotak-kotak 
yang akan Anda injak untuk sampai ke kotak yang Anda incar. Apalagi kadang-kadang chip-nya terletak di tempat yang sangat 
berbahaya. Jangan terburu-buru sebelum melangkah. Semoga beruntung.
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Level 145 Thanks to…

Password: TONY
Untimed level.

Level termudah di sepuluh level penutup. Cukup berjalan terus ke bawah. Sampai di tempat di mana banyak monster berkeliaran, cari 
sepatu api. Jangan bersentuhan dengan para monster (konyol!). Setelah memakai sepatu api, bergerak terus sampai ke sudut kanan 
bawah untuk memasuki kotak spiral lewat force floors.
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Level 146 CAKE WALK

Password: JHEN
Rekor dunia: 677 detik (sumber lain: 714 detik)
Rekor penulis: 570 detik

Khusus level ini, penulis hanya menunjukkan real map hasil modifikasi yang sudah ada jembatannya, agar Anda bisa mengetahui di 
manakah Anda perlu membangun jembatan.

Ada berbagai cara untuk menyelesaikan level ini. Namun dalam cara cepatnya, dengan balok dari sebelah kanan saja, cukup untuk 
membangun jembatan. Jumlah balok di sebelah kanan ada 33. Ditambah dengan balok di kiri dan kanan ruang bola pink, jumlahnya 
menjadi 35. Padahal, solusi ini hanya membutuhkan 33 buah balok!

Waktu mulai, Anda harus melangkah 2U10R untuk menggeser balok coklat. Kembali ke balok coklat yang paling kiri atas, dengan 7U 
(dapat kunci hijau juga!) dan 4L1D. Geser balok coklat di kiri Anda ke arah 2L3U untuk memblok produksi klon fireball. Balok inilah 
yang dikorbankan. Namun mengingat tadi Anda sudah menggeser satu balok dari kanan ruangan bola pink, jumlah balok di sisi kanan 
tetap 33 buah!

Sebelum membangun jembatan, ambil dahulu kunci kuning dengan melewati tiga bola pink. Caranya adalah menunggu sampai bola 
paling kanan atau paling kiri naik, dan bola pink yang melintang berada di sisi lawan Anda. Jika Anda mengambilnya dari kanan, 
berarti Anda menunggu bola pink kanan untuk bergerak ke atas dan bola lintang untuk bergerak ke kiri. Di saat itu, dengan cepat Anda 
bergerak 1L2U1L (dari titik tempat balok coklat kanan berada sesuai peta). Kemudian ambil kunci kuning di dalam pintu hijau dan 
lanjutkan dengan menggeser balok coklat ke kiri 3-4 langkah (Anda toh tidak memerlukannya lagi nanti) untuk mengambil 5 chips
tambahan dari arena kiri atas. Saat ini, chips left Anda 8.

Sekarang tiba di bagian yang membosankan: membangun jembatan. Berikut adalah gambaran tempat Anda membangun jembatan 
dengan solusi tercepat (lihat persegi abu-abu di atas air, dan bandingkan dengan gambar real map tadi).



-o- Game Walkthrough (HnZ11) -o-

Chip’s Challenge188

Setelah jembatan selesai, tentunya Anda bisa mengambil 8 chips tersisa dan kunci merah serta biru. Masukilah pintu ganda tiga untuk 
melewati recessed wall. Anda akan melihat dua balok di sisi kanan dan kiri Anda. Ambil yang kanan dulu untuk mendapatkan sepatu 
hijau. Caranya adalah menggeser balok kanan ke kanan, lalu dengan cepat Anda bergerak ke bawah untuk menghindari pantulan 
balok. Setelah Anda ada di bawah balok, segera geser ke atas 1 kali. Balok akan terdorong ke kiri sepatu hijau. Bergeraklah ke situ dan 
ambil sepatu hijaunya. Kembali (Anda bisa melawan force floor sekarang!) untuk melakukan hal yang sama terhadap sepatu api.

Sekarang Anda punya sepatu api dan sepatu hijau. Geser balok yang ada di bawah bagian tengah 2 langkah ke bawah. Lalu pindahlah 
ke sisi kanan balok untuk mendorongnya ke kiri… 16L dan 9U. Ambil kunci merah. Hindari gerakan empat buah fireballs. Kembali 
ke sebelah kanan. Anda akan melihat sebuah balok coklat. Jangan gerakkan balok itu dulu. Cari pintu merah keempat dalam posisi 
melintang yang berada di urutan keempat dari kiri. Buka pintu tersebut dengan kunci merah Anda. Kemudian kembali dan geser balok 
coklat tersebut. Bangun jembatan, hindari gliders, dan selesai!
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Level 147 FORCE FIELD

Password: COZA
Untimed level.

Penulis tidak menyelidiki bagaimana langkah yang harus ditempuh untuk membereskan level setan yang satu ini. Yang jelas, untuk 
membereskan level yang membosankan ini, Anda harus meluangkan banyak waktu. Dengan sedikit perlawanan terhadap force field, 
mungkin Anda beruntung dan dapat menyelesaikannya. Sebagai catatan, di bagian tengah sebelah kiri ada force field ke kanan yang 
harus dilawan dengan panah ke kanan setelah Anda mendapat semua chips. Di situ ada chip H dan sepatu hijau. Masuki kotak spiral di 
sebelah kiri arena untuk menyelesaikannya.

Inilah real map si level xxx, sebagai panduan untuk melakukan langkah uji coba.

Namun daripada tidak ada yang spesial dari petunjuk bikinan penulis, penulis punya beberapa anjuran untuk Anda:
1. Anda bisa melompati 1 force floor, apabila force floor tersebut menuju ke arah yang sama dengan force floor sebelumnya. 

Misalkan Anda berada di force floor 1, hendak menuju force floor 3 namun force floor 2 memiliki arah berbeda, bisa, asal arah 
force floor 1 = 3.
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Bisa dilompati Tidak bisa dilompati

2. Bingung cara untuk memasuki area kanan? Lihat gambar yang bertanda garis kuning, merupakan jalur di mana Anda bisa 
mengatur langkah Anda ke area kanan.

Setelah mendapatkan semua chips Anda kembali ke titik start dan ambil chip H dengan melawan force floor bawah. Ambil juga sepatu 
hijau agar Anda bisa memasuki kotak spiral di kiri arena.
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Level 148 MIND BLOCK

Password: RGSK
Untimed level.

Salah satu level termudah di antara level-level penutup. Cukup dengan kesabaran dan kewaspadaan dalam melangkah, Anda bisa 
menjinakkan semua bom dengan bantuan klon boks. Chip H dan spiral ada di sudut kanan atas.

Inilah yang Anda lakukan di awal level. Injak klon balok untuk menetralkan bom di 3R, 4R, dan 1L Anda. Dengan demikian, Anda 
punya cukup tempat untuk menetralisasi bom yang terletak 3R1D dari Anda, juga 2 bom di bawah Anda (1D) dan 1D1R dari posisi 
Anda. Lakukan seterusnya (sesuai modifikasi Anda!) sampai Anda mendapatkan semua chips dan menuju kotak spiral.
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Level 149 SPECIAL

Password: DIGW
Rekor dunia: 955 detik
Rekor penulis: 950 detik

Level yang sebenarnya cukup sederhana namun menjebak. Kalaupun Anda bisa mencapai kotak hint, petunjuknya pun rada aneh. 
Coba lihat gambar di bawah ini. Apa maksudnya?

Pertama ambil dulu kunci kuning, lalu ambil kunci-kunci berikutnya sampai selesai dan Anda akan tiba di sebuah teleport. Masuk 
teleport tersebut dan bangunlah jembatan ke pulau di sisi kanan dengan dua balok di sisi kanan. Di bawah balok yang sebelah kiri atas 
ada api (jadi jangan dipakai). Selanjutnya setelah tiba di pulau yang dituju, buat jembatan lagi ke pulau di atasnya dengan balok yang 
kedua dari kiri dan keempat dari kiri. Setibanya di pulau besar, gunakan dua buah balok yang terdapat pada kotak kelima dari kiri 
(balok coklatnya agak ke atas) untuk membangun jembatan ke pulau di atasnya lagi. Jangan berpindah kolom. Balok yang juga berada 
di kotak ketiga dari kiri sekarang adalah satu-satunya yang tidak menyembunyikan api. Geser ke paling kiri dan gunakan untuk 
menyeberang ke pulau sempit di sudut atas. Bergeraklah ke kiri untuk menyingkap kotak spiral yang tersimpan di bawahnya. Benar-
benar akhir permainan yang unik.

Selesai! Anda telah menamatkan game ini!
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Penutup

Setelah Anda menamatkan permainan ini, akan muncul gambar berikut di layar Anda.

Muncul juga tulisan:

Lalu…

Nah! Akhirnya Chip bergabung juga ke klub komputer idamannya yaitu Bit Busters!

Permainan ditutup dengan gambar berikut.
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Tidak lupa setelah itu muncul juga jumlah level yang telah Anda selesaikan, lengkap dengan skor total yang saat ini sudah Anda 
kumpulkan.

Sebagai contoh; inilah yang muncul di layar penulis.

REFERENSI

Referensi lebih lanjut silakan lihat di:
1. http://faqs.ign.com/articles/378/378822p1.html
2. http://strategywiki.org/wiki/Chip%27s_Challenge/Walkthrough

(hnz)
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Completed by HnZ11, July 2009

Z_Fire11
Completed
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