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1 Belangrijke informatie

Bedankt dat je hebt gekozen voor
PROFESSOR LAYTON EN HET
MASKER DER WONDEREN™ voor
Nintendo 3DS™.

Lees deze handleiding zorgvuldig
door voordat je begint met spelen.
Als kinderen deze software
gebruiken, dient een ouder of voogd
deze handleiding zorgvuldig te lezen
en aan hen uit te leggen.

Lees voor het spelen ook de
handleiding van je Nintendo 3DS-
systeem voor meer informatie en tips
om meer plezier met deze software
te hebben.

Deze software werkt alleen met de
Europese/Australische versie van het
Nintendo 3DS-systeem.

♦ Tenzij  anders vermeld, heeft elke
verwijzing in deze handleiding
naar "Nintendo 3DS"  betrekking
op zowel het Nintendo 3DS-
systeem als het Nintendo 3DS XL-
systeem.

 BELANGRIJK

Belangrijke informatie over je
gezondheid en veiligheid vind je in
de applicatie Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het HOME-
menu.

Gezondheids- en
veiligheidsinformatie



Raak in het HOME-men  aan,
gevolgd door OPENEN en lees elk
onderdeel zorgvuldig door. Druk als
je klaar bent o  om terug te
keren naar het HOME-menu.

Lees ook de Nintendo 3DS-
handleiding, in het bijzonder het
hoofdstuk "Gezondheids- en
veiligheidsinformatie", zorgvuldig
door voordat je Nintendo 3DS-
software gebruikt.

In het hoofdstuk "Gezondheids- en
veiligheidsinformatie" in de
Nintendo 3DS-handleiding vind je
tevens voorschriften over draadloze
communicatie en online spelen.

Upload, verstuur en wissel geen
content uit die illegaal of
aanstootgevend is, of de rechten van
anderen schendt, wanneer je
content deelt met andere gebruikers.
Voeg geen persoonlijke informatie
toe en zorg dat je over de
benodigde rechten en toestemming
van derden beschikt.

Delen van informatie

Informatie over leeftijdsclassificatie
voor deze en andere software vind
je op de website van het in jouw
regio gebruikte classificatiesysteem.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

Leeftijdsclassificatie
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USK (Duitsland):
www.usk.de

COB (Australië):
www.classification.gov.au

OFLC (Nieuw-Zeeland):
www.censorship.govt.nz

Belangrijke informatie

Wanneer je deze software (inclusief
mogelijk daartoe behorende
digitale content of documentatie)
downloadt of gebruikt, en de
bijbehorende kosten hebt betaald,
ontvang je een persoonlijke,
beperkte, niet-exclusieve,
herroepbare licentie om deze
software te gebruiken op je
Nintendo 3DS-systeem. Het gebruik
van deze software is onderhevig
aan de gebruikersovereenkomst
voor Nintendo 3DS-diensten en het
privacybeleid, waarin ook de
Nintendo 3DS-gedragscode
inbegrepen is.

Ongeoorloofde reproductie of
distributie is niet toegestaan. Je
Nintendo 3DS-systeem en deze
software zijn niet bedoeld om te
worden gebruikt in combinatie met
ongeoorloofde apparatuur of niet-
gelicenseerde accessoires.
Dergelijk gebruik is mogelijk
illegaal, maakt de garantie ongeldig
en maakt inbreuk op je
verplichtingen onder de
gebruikersovereenkomst. Het



gebruik van dergelijke apparatuur
of accessoires kan bovendien
leiden tot letsel bij  jezelf of
anderen en kan je Nintendo 3DS-
systeem en de daarmee
samenhangende diensten
beschadigen en/of minder goed
laten functioneren. Nintendo® (en
door Nintendo gelicenseerde
partijen of distributeurs) is niet
verantwoordelijk voor enige schade
of verlies als gevolg van het
gebruik van dergelijke apparatuur
of niet-gelicenseerde accessoires.

Deze software, de handleiding en
andere teksten bij  deze software
worden beschermd door nationale
en internationale wetgeving voor
intellectuele eigendommen. Het
bezit van dit document biedt je
geen licentie of ander
eigendomsrecht op dergelijk
materiaal.

Nintendo respecteert de
intellectuele eigendommen van
anderen en vraagt leveranciers van
Nintendo 3DS-software om
hetzelfde te doen. In
overeenstemming met de Digital
Millennium Copyright Act in de VS,
de richtlijn inzake elektronische
handel in de EU en andere van
toepassing zijnde wetgeving
hebben we een beleid ingevoerd
waarbij  we Nintendo 3DS-software,
indien we het nodig achten,
verwijderen als deze de



intellectuele eigendomsrechten van
anderen lijkt te schenden. Als je
denkt dat je intellectuele
eigendomsrechten worden
geschonden, kijk dan op de
volgende website om ons volledige
beleid te bekijken en je te
informeren over de rechten die je
hebt: ippolicy.nintendo-europe.com

Consumenten in Australië en
Nieuw-Zeeland kunnen kijken op:
support.nintendo.com

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2012 LEVEL-5 Inc.
© 2012 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-AKKH-EUR



2 Het verhaal



Dit is niet de eerste keer dat
professor Layton van het Masker der
Chaos heeft gehoord. Het begon
allemaal tijdens zijn middelbare
schooltijd, toen hij nog 17 was…

Volgens de brief wordt Monte d'Or
geplaagd door "een reeks
angstaanjagende gebeurtenissen"
die verband houden met een
mysterieus archeologisch voorwerp:
het Masker der Chaos.

Op een dag ontvangt de professor
een zorgwekkende brief van een
oude schoolvriendin, Angela Ledore.
Hij  vertrekt direct naar Monte d'Or,
samen met zijn leerling Luke en zijn
assistent Emmy.

Professor Layton: gerespecteerd
archeoloog en liefhebber van
puzzels, raadsels en allerhande
mysteriën. Zelfs de meest
verbijsterende zaken vormen
nauwelijks een uitdaging voor het
briljante brein van professor Layton.

naalspo revO

.neleps tem tpots ej sla naals
et po gnagtroov ej tsree tein teegreV

 .)21 .gap( naals et po gnagtroov ej
mo reffok snotyaL ni NAALSPO po kiT



3 Informatie over het spel

Luke is een groot
bewonderaar van professor
Laytons redenatievermogen.
Hij heeft zichzelf benoemd tot
de leerling van de professor.
Hoewel hij nog een soms wat
naïeve jongen van 11 jaar is,
is hij  erg goed in het
oplossen van puzzels.

Hershel Layton werd de
jongste professor aan de
universiteit van Gressenheller
toen hij  27 was. Hij  geniet
veel respect onder zijn
collega's en is goed op weg
de beroemdste archeoloog
van het land te worden.

Hoofdpersonages

avontuur met professor Layton en
zijn metgezellen Emmy en Luke. Reis
naar uiteenlopende locaties en los
de raadsels op die je onderweg
tegenkomt in dit avontuurlijke
puzzelspel!

po ej ag NEREDNOW RED REKSAM
TEH NE NOTYAL ROSSEFORP nI

notyaL rosseforP

ekuL



Emmy is een koppige,
energieke jongedame. Ze is
de assistent van de professor,
maar over haar verleden is
maar weinig bekend. Ze is dol
op fotografie en is erg
bekwaam in vechtsporten.

ymmE

!laahrev teh ni
nemok et redrev ne nessol et po
slezzup ed mo tbeh gidon ej eid

djit ella tgjirk ej ;opmet negie
ej ni leepS .nessol et po laahrev
teh ni eiretsym eretorg teh mo
tbeh gidon ej eid negnizjiwnaa

nav ej neizroov slezzup
eid nav egimmoS .nemokneget

slezzup ielrella nedneirv
njiz ne notyaL rosseforp

nelluz ruutnova nuh snedjiT



Professor Tago
geboren op 2
februari 1926
verricht onderzo
op het terrein v
de psychologie 
heeft in zijn vrij
tijd vee
goedverkopend
puzzelboeke
geschreven. Hij  is vooral bekend
vanwege zijn populaire boekenserie,
Atama No Taisou
('Hoofdgymnastiek', alleen
uitgebracht in Japan), waarvan al
meer dan twaalf miljoen exemplaren
zijn verkocht.

De puzzels en raadsels die in dit spel
voorkomen zijn gemaakt op basis
van puzzels die zijn verstrekt of
gecontroleerd door professor Tago

Professor Tago's reputatie voor het
maken van ijzersterke breinbrekers
en raadsels is door zijn bijdrage aan
PROFESSOR LAYTON EN DE
MELODIE VAN HET SPOOK™ alleen
maar verbeterd. Nu is het jouw beurt
om zijn meesterlijke puzzels, die op
vernuftige wijze in het verhaal zijn
verwerkt, zelf eens te proberen.

Akira Tago

Professor emeritus
Universiteit van Chiba, Japan

retseemlezzuP
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4 Om te beginnen

Er zijn drie verschillende opties in
het titelscherm. De eerste keer dat
je het spel opstart, is alleen NIEUW
SPEL zichtbaar.

mrehcsletiT

.s'artxe pooh
eleh nee kjikeB

)61 .gap(
S'ARTXE

NELEPS
-REDREV

.negalsegpo
tbeh tstaal teh ej

raaw tnup teh fanav
leps teh tavreh ne
dnatseb negalsegpo

nee daaL

.nerednarev
reem tein retal

maansdnatseb
edgitseveb
nee tnuk eJ ♦

 .negitseveb et mo
!ÉKO sneglovrev

seiK .nepytni maan
ej neercshcuot

teh po drobnesteot
teh po ej nuk sulyts

ed teM .nerëerc
et leps negalsegpo

nee mo nereov et
ni maan ej dgaarveg
tdrow eJ .nigeb teh
fanav leps teh tratS

LEPS WUEIN



♦ Je ku  op het touchscree

.nettez et rethcaz fo redrah
leps teh ni diuleg teh mo nekarnaa

n tn



5 De besturing

In sommige schermen, zoals het
puzzelregister (pag. 11) en de
dialoogschermen (pag. 7), kun je
ook  en  gebruiken.

.neercshcuot teh kjilemanroov leps
tid nav gnirutseb ed roov tkiurbeg eJ

.retsigerlezzup
teh ni nellorcs

gaalmo ne goohmO

neercs
-hcuoT

.sulyts
ed tem eitanibmoc

ni tkiurbeg tdroW

.naalsrevo sejpmliF

.retsigerlezzup
teh ni neretceles
slezzuP .nethcireb

ne negolaid
ni naagredreV



6 Verkennen/onderzoek doen

In de loopstand kun je van de ene
naar de andere locatie lopen. Raak
een oranje pictogram op de kaart
aa  ) om naar de
bijbehorende locatie te gaan.

Layton duistere plaatsen verkennen,
verdachte voorwerpen onderzoeken
en met de plaatselijke bevolking
praten om informatie in te winnen.
Daarnaast zal hij  ook een groot
aantal uitdagende puzzels
tegenkomen!

rosseforp teom rO'd etnoM dats
ednesiurb ed ni ruutnova njiz snedjiT

dnatspooL

 fo( n

eitacol egidiuh ej nav maaN 

eitacol egidiuH 



Hier kun je je voortgang bekijken, je
spel opslaan en andere opties
gebruiken.

: verplaats je naar deze locatie.
: ga naar een andere kaart.

peorg eJ 

leod egidiuh eJ 

slezzup
nednoveg / slezzup etsolegpO 

nemmargotcip ejnarO 

)9 .gap( reffok snotyaL 

margotcipsalgtoorgreV 

.dnatsskeozredno
ed raan mo lekahcS



7 Onderzoeksstand

om naar de onderzoeksstand te
schakelen. In deze stand kun je het
vergrootglas gebruiken om je
omgeving te onderzoeken en
aanwijzingen te zoeken die je
kunnen helpen bij  je onderzoek. Als
je iets interessants hebt gevonden,
wordt het vergrootglas oranj ).
Tik op die plek om meer te weten te
komen!

( e

naa neercshcuot teh po salgtoorgrev
teh dnatspool ed ni kaaR



Als het vergrootglas blauw wordt
), heb je een zoompunt

gevonden. Als je die plek
onderzoekt, zoom je in op een
locatie die je eerst niet kon zien. Als
je klaar bent met het onderzoeken
van de locatie, tik je op
UITZOOMEN. Je keert dan terug naar
het vorige aanzicht.

Inzoomen

Schakel terug naar de loopstand.

Sleep de stylus over het touchscreen
om het vergrootglas over het
bovenste scherm te laten bewegen.
Als het vergrootglas ergens van
kleur verandert, tik dan op het
touchscreen om die plek nader te
onderzoeken.

neercshcuoT 

GURET 

reffok snotyaL 

salgtoorgreV 

(



...verzamel-
voor-

werpen.

...puzzels....hint-
muntjes.

Hou je ogen open voor…

Overal bevinden zich verstopte
voorwerpen, zoals puzzels,
hintmuntjes en voorwerpen voor je
verzameling (pag. 9). Zorg dus dat
je elk hoekje en gaatje onderzoekt
om alles te vinden!

Verstopte voorwerpen

Personages aanspreken
Als het vergrootgl
oranje word
wanneer je het ov
een personag
beweegt, kun je 
het scherm tikken om met hem of
haar te praten. Tik op het
touchscreen of druk op  om het
gesprek verder te helpen. Zorg dat
je meerdere malen met dezelfde
personages praat. Vaak hebben ze
later in het spel iets nieuws te
vertellen.

po
e
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t
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!sejtnumtnih
raan keoz pO

!nepo deog
nego ej uoh sud ,njiz negrobrev

ejtnumtnih nee sneelew
kelp eid po re nak ,tdrow

ejnaro salgtoorgrev teh slA
.nekiurbeg et dnatsskeozredno

ed ni salgtoorgrev
ej rood nedniv larevo ez

tnuk eJ .tlemazrev kjilegom leev
oz re ej tad groz sud ,)8 .gap(

slezzup nav nessolpo teh jib
nepleh ej nennuk sejtnumtniH



8 Puzzels oplossen

Het aantal picarats dat je met deze
puzzel kunt verdienen.

Praat met personages en onderzoek
de omgeving om puzzels te vinden.
Als je er een hebt gevonden,
verschijnt het introductiescherm.
Hier zie je hoeveel picarats de puzzel
waard is. Tik op het touchscreen of
druk op  om naar de puzzel te
gaan.

Vind een puzzel!

alle hoeken en gaatjes afspeurt om
alle puzzels te vinden! Soms moet je
een bepaalde puzzel oplossen om
verder te komen in het verhaal.

ej tad groZ .nemokneget slezzup
larevo ej luz ruutnova teh snedjiT

staracip ni edraaW 



Er zijn veel verschillende soorten
puzzels, die je op verschillende
manieren moet oplossen. De meeste
puzzels voltooi je simpelweg door de
stylus te gebruiken, maar voor
bepaalde puzzels krijg je extra
instructies. Sommige van deze
puzzels eindigen vanzelf als je bij
het juiste antwoord bent
aangekomen. Bij  andere moet je een
oplossing geven door op een
bepaald pictogram te tikken. 

Voer je antwoord in.

Op het touchscreen verschijnt de
tekst van de puzzel. Lees deze
zorgvuldig door en tik op het scherm
om de puzzel te beginnen.

Lees de puzzel.

Het aantal picarats dat je tot dusver
hebt verzameld.

staracip wuoJ 

staraciP

.)81 .gap(
s'artxE ni !mieheg gnertS eitces
ed ni neleps et jirv neledredno

ewuein mo staracip kjilegom
leev oz lemazreV .nevegegreew

drew mrehcseitcudortni
teh po tad staracip

latnaa teh ej gnavtno ,tsolpo
lezzup nee ej slA .si lezzup nee
kjilieom eoh nevegegnaa tdrow
eemraaw nedehnee njiz staraciP



De volgende pictogrammen
verschijnen, afhankelijk van het
soort puzzel, op het touchscreen:

Ra  aan om de uitleg van de
puzzel op het bovenste scherm weer
te geven of ra  aan om de uitleg
op het touchscreen weer te geven.

eitcurtsnilezzup etroK 

 ka

 ka

nemmargotciP 



.)slezzup
netroos edlaapeb roov(

nekam et naadegno eitca
etstaal ej mo poreih kiT

.)slezzup
netroos edlaapeb roov(

nennigeb et wueinpo
lezzup ed mo poreih kiT

.)21 .gap( nekam
et negnineketnaa mo

eitcnufomem ed kiurbeG

.)slezzup
netroos edlaapeb roov(
negitseveb et droowtna

ej mo poreih kiT

.reek eredna
nee roov meh raaweb
ne lezzup ed tem potS

!eem giniuz
re seew sud ,leps teh

ni nedniv et sejtnumtnih
latnaa tkrepeb

nee si rE .sejtnumtnih
eewt tsok tnih elaiceps

ed raam ,ejtnumtnih
néé kle netsok eird etsree

eD .lezzup ekle roov
stnih reiv njiz rE .nekjikeb

et stnih ne nedetseb et
sejtnumtnih mo poreih kiT



Als je een verkeerde oplossing
invoert, kun je de puzzel meteen
opnieuw proberen, een nieuwe hint
kopen met je hintmuntjes of de
puzzel overslaan om hem later nog
eens te proberen. De eerste paar
keren dat je een verkeerd antwoord
geeft, neemt het aantal picarats dat
je met het juiste antwoord kunt
verdienen af.

Fout!

Goed!
Als je een puzze
goed heb
opgelost, ontvan
je het aanta
picarats dat aan h
begin van de puz
werd weergegeven. Soms ontvang
je ook nog een voorwerp of een
aanwijzing die je kan helpen bij  je
onderzoek! Puzzels die je goed
hebt opgelost, worden naar het
puzzelregister gestuurd, waar je ze
te allen tijde opnieuw kunt doen
(pag. 11).

Puzzel opgelost?

lez
te

l
g

t
l



.tdniv ez
jij tot nethcaw ne njiz ez raaw

nevjilb slezzup negrobrev
egimmoS .ejsielaplezzup teh

raan naag slezzup ella teiN ♦

ejsielaplezzuP

!nettez tnuk ni nednat ej ej raaw
nevelbegrevo njiz slezzup gon re
fo neiz et mo sgnal eot ne fa re
aG .nekeozeb ,slezzup nerolrev
roov staalplemazrev ellovljits ed
,ejsielaplezzup teh djitla tnuk eJ
!negroz neeg raaM .netolsegfa

nedrow lezzup negalsegrevo
n'oz tot gnageot ed

nak ,tkiereb tbeh laahrev teh ni
kutsdfooh wuein nee ej slA .neiz

et dfooh teh revo raap nee re
mo kjilekkam si
teh sud ,slezzup

etpotsrev
ed nav

tsrab leps teH



9 Het kofferscherm

De koffer bevat verschillende
functies. Functies met nieuwe
onderdelen of informatie worden
aangegeven met NIEUW! .

Tik op de koffer op het touchscreen
om hem te openen.

professor Layton. Laytons koffer
bevat diverse handige voorwerpen en
informatiebronnen die je helpen
verder te komen met het onderzoek.

roov rekez tdleg tad ne ,reffok njiz
rednoz tioon tsier reeh ethce neE

mrehcsreffok teH

 fo



Sluit de koffer en keer terug naar het
spel.

Bekijk de eigenaardige voorwerpen
die je in de loop van het avontuur
hebt verzameld.

In dit scherm zie je het aantal
gevonden puzzels (en hoeveel je er
daarvan hebt opgelost), je huidige
locatie, je hintmuntjes, het aantal
verdiende picarats en de totale tijd
die je aan het spel hebt besteed.

eitamrofnilepS 

)01 .gap( gureT 

GNILEMAZREV 

)21 .gap( eitcnufomeM 

NETIULS 



Functies met een vraagteken zijn
nog niet beschikbaar. Deze worden
beschikbaar naarmate je vordert in
het avontuur.

)31-01 .gap( seitcnufreffoK 

)4 .gap( ponkemuloV 



10 Laytons logboek / Mysteriën

In de loop van het spel stapelen de
mysteriën zich op. Tik op een
mysterie op het touchscreen om een
korte beschrijving op het bovenste
scherm te lezen.

In Laytons logbo
kun je alles nalez
en de informati
zien die je to
dusver heb
verzameld. Tik o
een onderwerp om te lezen wat
Layton hierover schreef.

p
t

t
e

ne
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keobgol snotyaL

nëiretsyM



gureT

.)21 .gap( po tsree
sud leps ej alS .negalsegpo

tdrow tein gnagtroov
ej tad po lew teL .!ÉKO po

ej kit ,tliw tad ej slA .mrehcsletit
teh raan guret ej nuk

,tkit  po neercshcuot teh nav
keohnevob reknil ed ni ej slA



11 Puzzelregister

nog niet opgelost:

opgelost, maar niet tijdens de
eerste poging

:

opgelost tijdens de eerste poging
met gebruik van hints

:

opgelost tijdens de eerste poging
zonder hints te gebruiken

:

Hier zie je alle puzzels die je tot
dusver bent tegengekomen. Puzzels
die je al hebt opgelost, kun je hier
zo vaak als je wilt opnieuw doen. Je
kunt ook de hints bekijken zonder
hintmuntjes te besteden.

retsigerlezzuP

margotcip-notyaL 

eitacol ne trooslezzuP 



Sleep de balk naar boven en
beneden om door de puzzellijst te
scrollen. Je kunt ook  gebruiken
om te scrollen.

Met de pij len kun je door de lijst
met beschikbare puzzels scrollen. Tik
op de knoppen met de dubbele
pijlen om sneller te scrollen.

De puzzels die je al hebt opgelost
zijn aangevinkt. Deze kun je direct
opnieuw spelen. Als je een
onopgeloste puzzel opnieuw wilt
proberen, kun je hem terugvinden op
de locatie die wordt weergegeven op
het bovenste scherm.

Tik op het lege vakje naast een
puzzel om hem aan je favorieten toe
te voegen.

De tab ALLES bevat alle puzzels die
je tot dusver hebt gevonden. De tab
FAVORIET geeft alleen de puzzels
weer die je als favoriet hebt
gemarkeerd.

sbaT 

teirovaF 

slezzup etsolegpO 

nepponkllorcS 

klabllorcS 



Hints die je al hebt aangeschaft,
worden vervaagd weergegeven.

stnih etfahcsegnaA 

staracip
ni edraaw ne ,letit ,remmuN 



12 Opslaan / Episodes

Tik op OPSLAAN en vervolgens op
een van de drie bestanden om je
spel op te slaan. Als er al gegevens
in het gekozen bestand staan,
worden ze overschreven, dus wees
hier voorzichtig mee.

● Zet het systeem niet uit en
verwijder Game Cards/SD-
kaarten niet terwij l je gegevens
opslaat, en zorg dat er geen vuil
in de aansluitingen komt.
Hierdoor kunnen gegevens
verloren gaan.

● Gebruik geen externe
accessoires of software om je
opgeslagen gegevens te
modificeren. Dit kan ertoe leiden
dat je niet verder kunt komen in
het spel of opgeslagen gegevens
verliest. Elke modificatie is
blijvend, dus wees voorzichtig.

naalspO



In de episodes zi
je extra scènes u
het oogpunt van 
verschillend
personages. Kie
een episode uit d
lijst en tik op EPISODE BEKIJKEN!.
In de loop van het avontuur zullen er
meer episodes beschikbaar worden.

e
s

e
ed
ti

e

sedosipE

.neiz tnuk neehroodre lezzup
ed ej roodraaw ,githcizrood

si mrehcsomem teh tnaw
,gidnah gre si tiD .neercshcuot

teh po nekam
et seititon mo
tneb nessolpo
teh naa lezzup

nee ej ljiwret
OMEM seiK

eitcnufomem eD

!nenepo
eitcnufomem ed ez reennaw
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13 Overige kofferfuncties

Rangschi
voorwerpen in d
schappen e
probeer alles t
verkopen
Selecteer een sch
in het winkeltje-van-alles en tik op
START!. Het is jouw taak als
winkelbeheerder om de voorwerpen
volgens bepaalde regels op de
planken in te delen, zodat de klant
zijn oog steeds weer op een nieuw
voorwerp laat vallen. Tik op WINKEL
OPENEN als je alle voorwerpen een
plekje hebt gegeven om te zien of je
ze allemaal verkoopt. Als de klant
alle voorwerpen koopt, heb je het
schap voltooid!

De drie onderdelen in Laytons koffer
die in het begin worden aangegeven
met een vraagteken, zijn minigames
die beschikbaar worden in de loop
van het avontuur. Ook zul je meer
levels en onderdelen vrijspelen voor
deze minigames. Tik o  om een
uitleg van een minigame te lezen.
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Het eerste voorwerp wordt altijd
voor het begin in het schap geplaatst
en kan niet worden verplaatst.
Gebruik dit voorwerp als het begin
van je reeks en plaats alle andere
voorwerpen eromheen.

Tik hierop als je alle voorwerpen
hebt gerangschikt en de winkel wilt
openen. 

Hiermee verwijder je alle voorwerpen
van de planken en begin je opnieuw.

Gebruik de pictogrammen aan de
uiteinden om door de voorwerpen te
scrollen.

neprewrooV 

WUEINPO 

NENEPO LEKNIW 

prewroov etsreE 



Tik op een pij l om de robot in die
richting te laten lopen.

Leid je robot doo
een hindernisbaa
en naar het doel
Selecteer ee
parkoers en tik o
START!. Op he
parkoers loopt de robot drie vakjes
in de richting die jij  aangeeft. Jij
moet hem zo rond het parkoers
sturen dat hij  precies op het rode
doelvak stopt, zonder dat hij
vijanden raakt of zonder energie
komt te zitten.

neknalP 
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tobordeogleeps eD

leoD 

neljiP 



Loopt langzaam leeg naarmate je
robot beweegt. Als deze leeg is, heb
je het parkoers gefaald en moet je
opnieuw beginnen.

Annuleer je laatste actie.

Begin het parkoers opnieuw.

WUEINPO 

GURET 1 

retemeigrenE 



Legenda

dnajiV
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Je konijnenvriendje mag pas terug
bij  Circus Sterrenlicht als je hem een
aantal trucjes kunt leren. Hij heeft je
hulp nodig bij  het bedenken van
leuke en schattige acties die hij
tijdens de konijnenshow kan
gebruiken, zodat hij  tegenover de
circusdirecteur kan bewijzen dat hij
een waardig lid van het circus is.

Train het konijn zodat het een echte
circusartiest wordt!

dnab
ednepoL

.dnab ed po
neljip ed nav gnithcir

ed ni nemonegeem
hcsitamotua jih

tdrow ,tmok dnatslits
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wohsnenjinok eD

njinok ej nav maaN 



Maak een babbeltje met je konijn.

Tik hierop om je konijn in zijn hok
rond te laten huppelen.

Oefen een voorstell ing voor de
konijnenshow: selecteer acties en
voer de voorstelling uit voor de
circusdirecteur, zodat hij  een
oordeel kan vellen.

Bekijk alle acties die je konijn heeft
geleerd.

Speel met je konijn zodat hij nieuwe
acties leert. Dit doe je met behulp
van de stylus.

NELEPS 

seitcurtsnI 

keobgadnenjinoK 

WOHSNENJINOK 

nemmargotcipnenjinoK 

NESTELK 



Spelen
Tik op SPELEN om het konijn naar
je toe te laten komen. Door
verschillende bewegingen te maken
met de stylus kun je je konijn
nieuwe trucjes leren. Deze acties
worden opgeslagen in het
konijnendagboek.

Kletsen
Omdat hij  met dieren kan praten,
kan Luke met het konijn kletsen en
alles verstaan wat hij  zegt. Soms
komt het konijn tijdens een van
jullie gesprekken met een idee voor
een nieuwe actie. Luke noteert deze
dan in het konijnendagboek. Niet
alle acties kunnen echter geleerd
worden door met het konijn te
praten; sommige moet je leren door
met hem te spelen.

.neiaard njinok teh taaL 



Let goed op de aanwijzingen van de
circusdirecteur. Als je hem niet
tevreden stelt, geeft hij  je geen
goede beoordeling!

Selecteer eerst een script en tik op
REPETEREN! om het scherm
hieronder weer te geven. Hier kun
je een geschikte actie zoeken voor
de belangrijke punten in het script.
Als je alle benodigde acties hebt
ingevuld, tik je op OPVOEREN! om
de voorstelling te beginnen.

Voer een konijnenshow op voor de
circusdirecteur en laat hem bepalen
hoe je konijn het ervanaf brengt.

Konijnenshow

ruetceridsucric
ed nav gnizjiwnaA 



Hier zie je het huidige deel van het
script.

De acties die het konijn uitvoert
tijdens bepaalde, belangrijke delen
van het script. Je kunt een
voorstelling pas beginnen als deze
allemaal zijn ingevuld.

Raak een actie in de tabel van
beschikbare acties aan en tik
vervolgens op KIEZEN om het in de
tijdlijn te plaatsen. Selecteer een
actie en raak WISSEN aan om deze
te verwijderen.

Tik op de pij len om door het script
te scrollen.

De naam en een beschrijving van de
op het touchscreen geselecteerde
actie.

eitca nav gnivjirhcseB 

seitca erabkihcseB 

neljiP 
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14 Paardrijden

Het doel is om je paar
door het traject e
richting de finish t
leiden door de stylu
over het touchscreen 
bewegen. Wees we
voorzichtig: als je paa
tegen een ton aan ren
wordt hij  afgeremd. Als
hij  een turbowortel oppakt zal hij
daarentegen harder lopen en recht
door tonnen heen rammen!

In het begin van dit avontuur maken
Layton en zijn vrienden een wilde rit
te paard door de straten van Monte
d'Or. Later, als ze met een bepaald
personage hebben gepraat, kunnen
ze nog een keer een ritje maken en
nieuwe trajecten proberen.
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Beweeg de stylus met korte, snelle
bewegingen over het touchscreen
om het paard naar links en naar
rechts te sturen.

neercshcuoT 

letrowobruT 



15 De ruïnes verkennen

De kaart toont de huidige verdieping
van de ruïnes en jouw exacte
locatie.

In de ruïnes bestuur je de jonge
Layton en help je hem puzzels op te
lossen en een weg naar de onderste
verdiepingen te vinden.

Tijdens dit avontuur verkennen een
jonge Hershel Layton en zijn vriend
Randall oude ruïnes. Terwij l ze dit
doen, moeten ze puzzels oplossen
en obstakels omzeilen. De besturing
is in dit gedeelte van het spel anders
en wordt hieronder uitgelegd.

nennekrev senïur eD

mrehcssgninnekreV

margotciptraaK 



Tik op deze pij len om een kant op te
lopen. Je kunt hiervoor ook  of 
gebruiken.

Deze functies verschijnen alleen op
bepaalde locaties. Raak OPNIEUW
aan om alles in de kamer naar de
oorspronkelijke situatie terug te
zetten. Raak RENNEN! aan om een
kamer te verlaten en terug te rennen
naar de vorige kamer.

Dit pictogram vertoont afhankelijk
van de situatie verschillende acties.
Tik op dit pictogram of druk op 
om de weergegeven actie uit te
voeren.

Vraag Randall om advies of
instructies om een weg door de
ruïnes te vinden.

Raak dit pictogram aan om de
hulpstand te activeren en
aanwijzingen te krijgen over hoe je
door bepaalde kamers kunt komen.
Het activeren van de hulpstand kost
je één hintmuntje per kamer.

dnatspluH 

NETARP 
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16 Extra's

Om toegang t
krijgen tot d
bonussen in he
spel, tik je o
EXTRA'S in he
titelscherm en ki
je een bestand om te laden. De
hoeveelheid beschikbare extra's
verschilt per bestand. Naarmate je
verder komt in het spel neemt deze
hoeveelheid toe.
De extra's bestaan uit de volgende
onderdelen:

downloaden via het internet. Zo kun
je van het spel blijven genieten, lang
nadat je het hebt uitgespeeld!
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17 Puzzels downloaden

Deze software ondersteunt het
gebruik van Nintendo Network™.
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♦ Om dagelijkse puzzels te kunnen
downloaden, heb je een SD-kaart
nodig. Verwijder de SD-kaart niet
tijdens het downloaden.

Je kunt elke da
verbinding make
met het internet 
een nieuwe puzz
downloaden (als 
een dagelijks
puzzel beschikbaar is). Dit kan tot
een jaar nadat PROFESSOR LAYTON
EN HET MASKER DER WONDEREN
is uitgekomen. Je kunt deze puzzels
op dezelfde manier oplossen als
normale puzzels in het
puzzelregister (pag. 11).
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Tik op OKÉ! als de download is
voltooid. Je spel zal dan worden
opgeslagen. Nu kun je je nieuwe
puzzel uitproberen!

♦ De eerste keer dat je verbinding
maakt met het internet en puzzels
downloadt, worden alle op dat
moment beschikbare puzzels
gedownload. 

Download voltooid.

Zorg dat je tijdens het bijwerken van
de puzzellijst niet op knoppen drukt
en het Nintendo 3DS-/
Nintendo 3DS XL-systeem niet
uitzet. Als het downloaden mislukt,
wordt er een foutmelding
weergegeven die aangeeft waarom
dit is gebeurd. Het is dan misschien
nodig om je internetverbinding en
systeeminstellingen te controleren.

Tik op OKÉ! om te bevestigen.

Kies DAGELIJKSE PUZZELS in
Extra's en tik vervolgens op
DOWNLOADEN.

Maak verbinding met het internet. Je
kunt je verbinding instellen in de
systeeminstellingen. Kijk in de
handleiding van je Nintendo 3DS-/
Nintendo 3DS XL-systeem voor meer
informatie.

Nieuwe puzzels downloaden



♦ Lees de handleiding voor meer
informatie.

Je kunt het gebruik van het internet
beperken via Ouderlijk toezicht.



1. Tik op het PROFESSOR LAYTON
EN HET MASKER DER
WONDEREN-pictogram in het
HOME-menu en daarna op
OPENEN.

2. Tik op EXTRA'S in het titelscherm
(beschikbaar zodra je je
voortgang voor de eerste keer
hebt opgeslagen).

3. Tik op BERICHTEN onderaan het
touchscreen om het ontvangen
van SpotPass-berichten
(pag. 16) aan te zetten.

SpotPass inschakelen

Om SpotPass te gebruiken moet je
eerst:

SpotPass is alleen actief wanneer het
systeem in de slaapstand staat en er
een compatibel Access Point binnen
bereik is.

Lees de Nintendo 3DS-handleiding
voor meer informatie.

- akkoord gaan met de
gebruikersovereenkomst voor
Nintendo 3DS-diensten en het
privacybeleid

- een internetverbinding instellen
- een SD-kaart invoeren in het

Nintendo 3DS-systeem

Deze software ondersteunt het
automatisch downloaden van
berichten via een internetverbinding.

 ssaPtopS



1. Raa  aan om Berichten te
openen.

2. Kies een bericht van deze
softwaretitel.

3. Raak AFMELDEN VOO

Je kunt SpotPass op elk moment
uitschakelen via het HOME-menu als
je een bericht van de softwaretitel
hebt ontvangen.

SpotPass uitschakelen

.naa ERAWTFOS
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18 Streng geheim!

Selecteer STRENG GEHEIM! en
vervolgens DE GEHEIME DEUR in
Extra's. Op het bovenste scherm
wordt dan een wachtwoord voor de
geheime deur van Misthallery
getoond. Noteer dit wachtwoord en
sluit het spel af.

Hoe je de Melodie van het
Spook kunt openen

De geheime deur werkt op een
bijzondere manier: om bonussen vrij
te spelen, moet je hier een
wachtwoord invoeren uit een ander
spel uit de serie. De geheime deur
heeft twee opties: DE MELODIE VAN
HET SPOOK en DE GEHEIME DEUR.

In de sectie Streng geheim! vind je
extra onderdelen die pas
beschikbaar worden als je het spel
hebt uitgespeeld. Hoe meer picarats
je verzamelt, hoe meer je vrijspeelt!

!mieheg gnertS

NEREDNOW RED REKSAM
TEH NE NOTYAL ROSSEFORP nI



Start PROFESSOR LAYTON EN DE
MELODIE VAN HET SPOOK
(Nintendo DS-software) op met
hetzelfde Nintendo 3DS-/
Nintendo 3DS XL-systeem dat je
tijdens stap 1 hebt gebruikt.
Selecteer STRENG GEHEIM! in
Extra's en vervolgens DE GEHEIME
DEUR. Voer hier het wachtwoord in
dat je tijdens stap 1 hebt genoteerd.

Op deze manier speel je extra's vrij
voor dit spel en krijg je een
wachtwoord dat je in PROFESSOR
LAYTON EN HET MASKER DER
WONDEREN kunt gebruiken. Noteer
dit nieuwe wachtwoord.

KOOPS TEH NAV EIDOLEM
ED NE NOTYAL ROSSEFORP nI



Kijk voor meer informatie over het
achterhalen van de wachtwoorden
voor deze sectie in de handleidin

Hoe je de geheime deur
kunt openen

Gebruik weer hetzelfde
Nintendo 3DS-/Nintendo 3DS XL-
systeem als in de eerste twee
stappen en start PROFESSOR
LAYTON EN HET MASKER DER
WONDEREN op. Ga terug naar de
geheime deur en selecteer DE
MELODIE VAN HET SPOOK. Voer het
wachtwoord in dat je in stap 2 hebt
genoteerd om extra's voor dit spel
vrij  te spelen!

♦ De drie stappen hierboven moeten
worden uitgevoerd met hetzelfde
Nintendo 3DS-/Nintendo 3DS XL-
systeem, anders werken de
wachtwoorden niet.

NEREDNOW RED REKSAM
TEH NE NOTYAL ROSSEFORP nI
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19 Contactgegevens

Meer informatie over onze producten
is te vinden op de Nintendo-website:
www.nintendo.com

Voor hulp bij  het oplossen van
problemen lees je de handleiding
van je Nintendo 3DS-systeem, of ga
je naar:
support.nintendo.com


