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Każdy znaleziony przez nas dokument musi być
przeczytany, bo zawiera ważne wskazówki do gry oraz
opowiada historię. Z poradnika radzę korzystać tylko w
ostateczności - samodzielne rozwiązanie gry jest o wiele bardziej
satysfakcjonujące.
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• Wysiadamy z samochodu i idziemy cały czas prosto, aż do stacji benzynowej.
• Po lewej klikamy na skrzynkę i wyjmujemy kartkę.
• Idziemy dalej podchodzimy do mercedesa oglądamy butelkę z odżywką do włosów.
• Z przodu przed maską samochodu na ziemi, rysunki dziecięce, zabieramy kredkę.

• Obok po prawej książka o grzybach.
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• Wchodzimy na stację klikamy na biuro.
• Przez chwilkę posłuchamy opowieści znajdującego się tam człowieka, klikamy dwa razy.
• Podchodzimy do tablicy korkowej czytamy wszystko dokładnie.

5

• Na kartce z monolitami, poznamy na jej odwrocie ich nazwy.
• Po lewej warto poczytać wszystkie ulotki.
• Po prawej na oknie nad stolikiem można z puzzli ułożyć kartkę.
• Wchodzimy po lewej do kawiarni, oglądamy wszystko, co jest aktywne.
• Przechodzimy w lewo za bar, czytamy kolejne informacje z tablicy korkowej.
• Obracamy się klikamy na kasę, wyjmujemy z pod niej notkę, na której podany jest kod do
drzwi. (Zagadka jest losowa- mój kod był taki 376)
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• Wchodzimy na zaplecze jest bardzo ciemno, po prawej leży puste pudełko po zapałkach, a
obok stoi lampa.
• Opuszczamy pomieszczenie.
• Drzwi na końcu sali prowadzą na zewnątrz, wychodzimy jednak głównymi drzwiami i
kierujemy się w prawo do toalet.
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• W toalecie męskie na desce klozetowej znajdziemy zapałki, zabieramy je i wracamy na
zapalacze.
• Przestawiamy na lampie u góry rączkę i zapalamy zapałkami.
• Teraz możemy sprawdzić, co dzieje się z prądem.
• Po lewej stronie drzwi czytamy, który bezpiecznik jest odpowiedzialny, za które
pomieszczenie.
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• Otwieramy szafkę z bezpiecznikami i klikamy na drut u góry.
• Klikamy wpierw na przełącznik potem na drugi bezpiecznik od prawej 2x i przy pomocy
drutu naprawiamy go.
• Potem, klikamy na przełącznik na dole i mamy światło.
• Kolejne drzwi po lewej zamknięte na kłódkę.
• Na drugim końcu pomieszczenia zabieramy z szafki koszyk oraz poniżej kieliszki do jajek.
• Na oknie stoi radio bawimy się nim troszkę.
• Na razie wiele tu zrobić nie możemy idziemy do pokoi hotelowych i do drzwi oznaczonych
numerem 2, do których mamy kod.
• Wchodzimy do środka, podchodzimy do stołu.
• Ze skrzynki z narzędziami zabieramy szpachelkę.
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• Czytamy i oglądamy wszystko, co jest na stole.
• Włączamy radio i ustawiamy stację na fali 15,3 do studia dodzwonił się Ben prosi o pomoc.
• Reporterka podaje numer telefonu, ale zakłócenia nie pozawalają usłyszeć całego numeru.
• Otwieramy szufladę ze środka wyjmujemy komórkę, którą wkładamy do ładowarki leżącej
za plecami na szafce przy łóżku.
• Na łóżku leży pamiętnik, który otwieramy i czytamy.
• Klikamy na naszą komórkę, ale jest problem z zasięgiem.
• Trzeba coś z tym zrobić.
• Przechodzimy przez kawiarnię i wychodzimy drzwiami z tyłu.
• Idziemy do przodu, klikamy na płotek idziemy wzdłuż budynku.
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• Koło śmieci patrzymy na prawo jest kłódka na płocie przechodzimy dołem i klikamy na
skrzynkę.
• Otwieramy drzwiczki, i czytamy, jaki zakres trzeba ustawić.
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• Klikamy w pierwszej kolumnie licząc od góry, przycisk 3, 4, w drugiej kolumnie 3 i 5.
• Klikamy na czerwony guzik pod spodem i wracamy do budynku.
• Wracamy do pokoju numer 2 zabrać telefon komórkowy.
• Kierujemy się teraz w przeciwną stronę niż przyszliśmy do stacji.
• Używamy lampy, by rozjaśnić mrok.

• Dochodzimy do budki telefonicznej po lewej.
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• Jest uszkodzona idziemy dalej, po prawej mijamy stracha na wróble oraz motocykl,
zapamiętujemy to miejsce.
• Idziemy dalej, aż dojdziemy do dżipa.
• Zapisujemy sobie jego numer rejestracyjny 4x 68578.

• Oglądamy wszystkie rzeczy leżące na ziemi,
• Uruchamiamy smartfona, przeglądamy notatkę i poznajemy kod do drzwi o numerze 3 575.
• Uruchamiamy radio leżące na siedzeniu i poznajemy numer telefonu do redakcji – 5853131
• Odwracamy się i odchodzimy jeden krok od dżipa.
• Po prawej wąską ścieżką idziemy przed siebie dostaniemy się do stodoły.
• Drzwi są zamknięte, idziemy na lewo.
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• Skrzynkę kładziemy na beczkę i wspinamy się do góry.
• Idziemy do przodu i łamie się pod nami podłoga.
• Z boku po prawej w skrzyniach jest palnik, a koło beczek wąż.

• Podłączamy go do butli, a potem dołączamy palnik.
• Odkręcamy butlę podpalamy zapałkami palnik i przepalmy kłódkę.
• Zanim opuścimy stodołę wspinamy się po drabinie do góry.
• Zabieramy żołędzie oglądamy, dziennik oraz aparat fotograficzny.
• Spoglądamy przez lornetkę widać w oddali jakieś kamienie.
• Schodzimy na dół i wracamy na stację benzynową.
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• Używamy komórki i dzwonimy do redakcji.
• Wchodzimy przy pomocy kodu do pokoju numer 3 – 575
• Oglądamy papiery, zaglądamy do kosza koło łóżka i składamy w całość podartą kartkę.

• Wiemy, jaki jest kod do walizki stojącej na stoliku, czyli: 4x68578=274312
• Po otwarciu przeglądamy wszystkie notatki znajdujące się w środku.
• Musimy złożyć ofiarę w postaci: wody, oleju, soli, soku, jęczmienia, ryb i grzybów.
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• Otwieramy szufladę wyjmujemy dyktafon i odsłuchujemy nagrania.
• Wracamy na stację podchodzimy do biura, coś złego się wydarzyło, Ben uciekł.
• Idziemy przez kawiarnię na tył budynku, aby przez okno wejść do biura.
• Oglądamy metalową szafkę ze środka wyjmiemy kartkę z kodem do drzwi numer 1- 677.

• Oglądamy krótkie filmiki zarejestrowane przez kamery.
• Oglądamy biurko, a z szuflady wyjmujemy baterie i papier.
• Oglądamy na stole ulotkę o napojach owocowych.
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• Odblokowujemy drzwi i wychodzimy.
• Wchodzimy do kawiarni podchodzimy do stolika tego przy drzwiach prowadzących na
zewnątrz.
• Klikamy na menu, a potem na solniczkę i na kieliszek do jajek, oglądamy animację.
• Podchodzimy do kasy klikamy na nią szpachelką i wyjmujemy ze środka pieniądze.
• Wracamy do biura otwieramy drzwi koło fotela i wychodzimy na zagracone podwórko
• Po prawej podchodzimy do jednorękiego bandyty i gramy, aż uda się wygrać troszkę kasy.
• Przechodzimy dalej z pudła zabieramy reflektor.
• Podchodzimy do niebieskiej drabiny, przystawiamy ją po lewej do dachu.
• Wspinamy się do góry, idziemy dachem do kolejnej drabinki.
• Otwieramy świetlik w dachu i wchodzimy do pomieszczenia, w którym było kiedyś stare
biuro.
• Klikamy na oliwiarkę, a potem znów na kieliszek do jajek.
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• Mamy animację i kolejną rzecz na ofiarę.
• Schodzimy po drabinie w dół, otwieramy drzwi, które były wcześniej zablokowani wracamy
do biura.
• Trzeba zbadać pierwszy pokój hotelowy.
• Wchodzimy do pokoju używając kodu (677 – liczba losowa).
• Zabieramy z uchwytu przymocowanego do ściany GPS.
• Wychodzimy na zewnątrz uruchamiamy GPS i podchodzimy do gaśnicy.
• Klikamy na nią i zabieramy kawałek amuletu.
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• Podchodzimy do mercedesa od tyłu klikamy na butelkę z odżywką , a potem kieliszkiem do
jajek, mamy kolejny przedmiot, aby złożyć ofiarę.
• Podchodzimy do automatu z napojami i kupujemy sok agrestowy, gruszkowy oraz dwa z
jeżynowe.
• Idziemy do lasu szukać amuletu i grzybów.

• Idziemy w miejsce gdzie widzieliśmy stracha na wróble.
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• Przechodzimy koło motoru, patrzymy na obrożę i zapamiętujemy imię psa – Wincey.
• Idziemy dalej lekko w lewo, patrząc pod nogi widać, że idziemy po mostku.
• Idziemy cały czas do końca prosto, potem skręcamy w prawo i kolejny raz w prawo.
• Zrywamy bazie, znów jedne krok do przodu, a potem w lewo, do przyczepy Emmy.
• Składamy i zabieramy wykrywacz metali i wkładamy do niego baterie.
• Klikamy na komputer i wpisujemy hasło imię psa czyli Wincey, czytamy wszystko, co
można.
• Wracamy, na mostkach kierujemy się w prawo.
• Podchodzimy do [b]krzyża od tyłu, tak by mieć na wprost ruiny, używamy na nim
szpachelki.
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• Mamy książkę do przeczytania oraz metalowy artefakt.
• Idziemy na wprost do ruin, włączamy wykrywacz metali.
• Na ziemi leżą kamienie, używamy szpachelki zabieramy kolejną część amuletu oraz
czytamy wiadomość.

21

• Wracamy na stację benzynową.
• Udajemy się w kierunku naszego samochodu.
• Po prawej zrywamy czerwone jagody.

• Odbieramy telefon od Emmy.
• Idziemy dalej za schodami po prawej, skręcamy w lewo.
• Przed nami kamień, oświetlamy go lampą, napis jest nieczytelny.
• Przykładamy kartkę, a potem kredkę, odczytujemy napis.
• Używamy ponownie lampy i schodzimy do studni po lewej.
• Po lewej w puszce odczytujemy notatki.
• Wchodzimy głębiej, przy świecach skręcamy w prawo i w ścianę wkładamy artefakt
zabrany z krzyża.
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• Po prawej otworzy się skrytka, oglądamy wszystko, co znajduje się w ukrytym tam
pudełku.
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• Podchodzimy do świec zapalamy niebieską , a potem ciemnozieloną i nabieramy wody do
kieliszka.
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• Wracamy do drogi i tym razem idziemy po schodach.
• Po prawej zrywamy grzyby, a potem idziemy dalej prosto, aż dojdziemy do czterech
kamieni.
• Klikamy na każdego jedną i tą samą kartką oraz kredką, aż będzie pełny obraz.
• Idziemy dalej prosto, aż dojdziemy do namiotu.
• Wchodzimy do środka, a potem w lewo, na stercie piachu używamy wykrywacza metali, a
potem szpachelki.
• Odkopujemy piersiówkę wypełnioną alkoholem, używamy na niej kieliszka do jajek.
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• Wracamy na stację benzynową.

• Idziemy do kuchni klikamy na moździerz i wrzucamy do środka, żołądź, jagody oraz
grzyba, potem używamy kieliszka, mamy kolejną rzecz na ofiarę.
• Podchodzimy do miksera, klikamy dwa razy na sok jeżynowym, raz na gruszkowy i raz na
agrestowy, a potem kieliszkiem, mamy więc ostatnia siódmą ofiarę.
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• Idziemy znów w kierunku namiotu, ale go mijamy i idziemy dalej prosto, aż dojdziemy
do kamieni ustawionych w kręgu.
• Zapisujemy grę i zaczynając od lewej składamy ofiarę.
1. Ryba – kieliszek 2
2. Olej – kieliszek 1
3. Grzyby – kieliszek 6
4. Alkohol – kieliszek 4
5. Woda – kieliszek 3
6. Sok – kieliszek 7
7. Sól – kieliszek 5
• Opuszczamy to miejsce i znów odbieramy telefon od Emmy.
• Idziemy prosto, ze ścieżki zabieramy ostatni kawałek amuletu oraz list.
• Przed stertą piachu skręcamy w ścieżkę w prawo, aż dojdziemy do trzech kamieni.
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• Na płaskim kładziemy wszystkie części artefaktu, na kolejnym reflektor samochodowy, a
ostatni dotykamy.
• Zabieramy sklejony amulet i wracamy do kamieni w okręgu, gdzie składaliśmy ofiary.
• Wchodzimy do wykopaliska, klikamy wpierw szpachelką, a potem na ołtarzu kładziemy
nasz amulet.
• Zakończyliśmy przygodę w Barrow Hill.
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