
 
 

TRAITORS GATE: BRAMA ZDRAJCÓW 
PORADNIK DO GRY 

 
UWAGI 

 
PLIKI INSTRUKCJI 
 
Do polskiego wydania Bramy Zdrajców jest dołączona jedynie luźna kartka z podsta-
wowymi informacjami. Ich nieco rozszerzona wersja jest dostępna na CD1 z grą w 
dwóch plikach tekstowych: Instrukcja i Readme. W nich znajdziesz informacje przy-
datne do poprawnej instalacji, uruchomienia i korzystania z programu. 
 
INSTALACJA I URUCHAMIANIE 
 
Instalację Bramy Zdrajców należy zainicjować ręcznie: 

• Włóż CD1 z grą do napędu i otwórz go. 
• Kliknij plik Install.exe i postępuj wg wskazówek. 

 
Po zainstalowaniu gry program automatycznie rozpocznie wgrywanie dwóch pakie-
tów QuickTime – bez nich lub na innej wersji QT gra może się nie uruchomić. 
 
Przed uruchomieniem gry zainstaluj patcha: 

• Przejdź do napędu z CD1 z grą i otwórz go. 
• LPM kliknij plik Patch.exe i zatwierdź ścieżkę do katalogu zainstalowanej gry 

(ewentualnie najpierw zmień ścieżkę). 
 
W razie problemów z uruchomieniem gry (testowane na WinXP SP3): 

• Wejdź do Panelu sterowania i kliknij ikonę QuickTime. 
• Rozwiń listę i wybierz z niej Video Settings. 
• Postaw ptaszka w okienku Safemode (GDI Only) i zatwierdź zmianę. 

 
Po uruchomieniu gry (płyta musi być w napędzie) pojawią się ekrany: 

• Zmiany rozdzielczości – wyraź zgodę. Jeśli odznaczysz tę opcję, gra uruchomi 
się na części ekranu. Możesz też zaznaczyć opcję pomijania tego okna przy 
następnym uruchomieniu. 

• Ustawienia jasności i kontrastu ekranu – postępuj wg podanych instrukcji. Jeśli 
niemal nie widzisz napisu w ramce, nie musisz nic robić. Na koniec kliknij LPM 
na ekranie wewnątrz ramki. 

• Animacji początkowej – żeby pominąć, kliknij LPM na ekranie gry. 
     



PDA – MENU I WYBRANE FUNKCJE GRY 
 
PDA (Personal Digital Assistant) bohater otrzymuje na początku jako element wypo-
sażenia. Przyciski na bocznych ramkach tego urządzenia dają dostęp do kompasu 
(działa tylko na powierzchni), zegara i menu gry (screen A). 
 

 
 
Zapisów gry (zachowaj) należy dokonywać możliwie często. Bardzo łatwo na-
tknąć się na strażników lub uruchomić alarm, co skutkuje schwytaniem lub śmiercią 
bohatera.  
 
Ponadto program rejestruje rzeczywisty czas gry, a Raven ma na wykonanie zadania 
dwanaście godzin. Jeśli więc będziemy szczegółowo przyglądać się otoczeniu (a 
warto, bo twórcy gry wiernie odtworzyli kompleks londyńskiej Tower), to może nam 
nie starczyć czasu (mało prawdopodobne, ale niewykluczone). W tej sytuacji dobrze 
jest niekiedy po rozejrzeniu się wrócić do poprzedniego zapisu, wykonać tylko to, co 
konieczne i zapisać grę. 
 
Żeby otworzyć PDA (screen B): 
 

• Kliknij przycisk PDA (lub któryś z dwóch pozostałych) na dolnej ramce urzą-
dzenia. 

• Kliknij ramkę Access. 
• Wpisz z własnej klawiatury hasło: raven. 

 

 
   



Uruchomiony PDA daje dostęp do głównego menu i dwóch pozostałych przycisków 
na dolnej ramce (screen C). 
 

 
 

• Info dotyczące celów – kliknięcie ikony otwiera encyklopedię gry. Podwójne 
kliknięcie wybranej ramki daje dostęp do informacji o misji. Strzałki w prawym 
górnym rogu i z boku ekraniku umożliwiają nawigację. 

 
• Opis wyposażenia (screen D) – kliknięcie ikony otwiera spis. Podwójne klik-

nięcie napisu daje dostęp do informacji o przeznaczeniu i sposobie użycia 
przedmiotów w inwentarzu po prawej (otwierany ikoną kuszy). 

 

 
 

• E-mail – po zrobieniu zdjęcia umożliwia uzyskanie informacji o sfotografowa-
nym obiekcie. Tekst wyświetlisz po kliknięciu ikony koperty, a potem dwukrot-
nym kliknięciu tytułu wiadomości.  

 
• Notatnik – na notatki robione z własnej klawiatury. 
 
• Audio – funkcja opisana dokładniej w części 19. poradnika (screen 47). 
 
• Video – funkcja opisana dokładniej w części 22. poradnika (screen 56). 
 
• Dekoder – funkcja opisana dokładniej w części 7. poradnika (screen 21). 
 
• I – nieczynna. 
 



• Ikona aparatu (screen E) – umożliwia wykonanie zdjęcia dowolnie wybranego 
obiektu. Żeby wykonać zdjęcie, kliknij ikonę aparatu, a na ekraniku ikonę z 
prostokątem i dwoma strzałkami. Jeśli zechcesz zdjęcie usunąć (liczba slotów 
jest ograniczona), kliknij zdjęcie, a następnie ikonę kosza. Po wciśnięciu ikony 
PDA wrócisz do głównego menu. Wykonywanie zdjęć nie jest obowiązkowe, 
jednak dzięki temu możesz uzyskać e-mailem informacje, które często zawie-
rają podpowiedzi do zagadek. Jest to także sposób na otrzymanie tłumaczenia 
angielskiego tekstu. 

 

 
  

• GPS (screen F) – daje dostęp do mapy terenu i wskazuje aktualne położenie 
(strzałkami na ekraniku przesuwasz obraz; klikając lupę – przybliżasz lub od-
dalasz widok). Nie działa w podziemnych korytarzach.  

 

 
 
 
 
 



OPIS PRZEJŚCIA 
 
Major A.G. Anderson zszedł na złą drogę. Niegdyś, jako pracownik Pentagonu, od-
zyskiwał i chronił cenne zabytki, teraz je kradnie. Celem jego ataku stają się brytyj-
skie klejnoty koronne. 
 
Amerykanie nie są dumni z poczynań swojego byłego człowieka. Zamierzają go po-
wstrzymać, ale po cichu. Ich tajną bronią jest agent o pseudonimie Raven. Jego za-
danie polega na podmianie autentycznych klejnotów tak, by to ich repliki padły łupem 
złodziei. W grze wcielasz się w postać owego agenta. 
 

WHITE TOWER – BIAŁA WIEŻA 
 
Raven wszedł do Tower wraz z grupą turystów i ukrył się w schowku.  
 
1. Schowek w Białej Wieży 
 
Teraz możesz włączyć PDA (instrukcja obrazkowa w Uwagach – screen B): 
 

• Kliknij przycisk PDA na dolnej ramce urządzenia. 
• Kliknij ramkę Access. 
• Wpisz z własnej klawiatury hasło: raven. 

 
W inwentarzu po prawej (ikona kuszy) masz na razie trzy przedmioty. Żeby poznać 
ich przeznaczenie i sposób użytkowania, w głównym menu PDA kliknij ikonę klucza-
narzędzia. Podwójnym kliknięciem na nazwie przedmiotu wyświetl informacje o nim 
(instrukcja obrazkowa w Uwagach – screen D). 
 
Jeśli chcesz się zorientować, gdzie jesteś, wciśnij przycisk GPS na dolnej ramce 
PDA. Klikając ikonę lupy na ekraniku, wyreguluj wielkość obrazka. Strzałkami na 
ekraniku możesz przesuwać widok (instrukcja obrazkowa w Uwagach – screen F). 
 
Z szafy, którą masz za plecami, zabierz kilka przedmiotów: 
 

• Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy i obróć widok o 180 stopni, a na-
stępnie przesuń go w dół. Puść lewy klawisz myszy. 

 
• Kliknij kursor strzałki na pudełku na drugiej półce od ziemi. 
 
• Z pudełka weź żółtą lampę (bez niej nie ruszysz w kanałach) i odrdzewiacz 

WD-40. Jeśli chcesz, weź też zapalarkę, która daje iskrę (screen 1). 
 
• Wyjdź ze zbliżenia, klikając zieloną strzałkę przy lewej lub prawej krawędzi 

ekranu. 
 



 
 
Wyjdź ze schowka (jeśli stoisz twarzą do szafy): 
 

• Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy i obróć widok o 90 stopni w lewo i 
w górę – zobaczysz drzwi w rogu pomieszczenia. Puść lewy klawisz myszy. 

 
• Kliknij kursor strzałki (może być czarny lub biały), żeby iść naprzód. 
 
• Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy i obróć widok o 90 stopni w prawo. 

Puść lewy klawisz myszy. 
 
• Kliknij kursor strzałki na drzwiach.  

 
Wejdź do zbrojowni. 
   
2. Studnia – zejście do kanałów w Białej Wieży  
 
W zbrojowni podejdź do taczki (w głębi pomieszczenia, za linami – screen 2). 
 

 
 
Otwórz żółtą skrzynkę (kursor strzałki na zatrzasku). Weź przecinak, młotek raczej 
się nie przyda. Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu.  
 
Obróć się o 180 stopni. 



Jeśli chcesz znaleźć przejścia do innych miejsc, możesz wcisnąć spację na własnej 
klawiaturze. Czerwone okręgi wskażą wyjścia z pomieszczenia (screen 3).  
 
Przejście po prawej stronie ekranu: 
 

• W tym momencie nie daje żadnych szans powodzenia – wrócisz do po-
czątku gry. 

 
• Kratę możesz otworzyć, używając palnika acetylenowego, który leży w jej po-

bliżu. W tym celu kliknij butle. Potem w zbliżeniu kliknij zawór na palniku i 
upuść na ekranie zapalarkę. Po pojawieniu się płomienia kliknij kratę przy le-
wej krawędzi ekranu. Na wyższych poziomach wieży znajdź świecznik i użyj 
go na otworze w ścianie. Zejdź po drabince do podziemi, a tam wyjmij lampę. 
Na drzwiach na końcu korytarza użyj odrdzewiacza. Przejdź do Bloku Water-
loo, skąd na tym etapie gry nie jesteś w stanie się wydostać. 

 
• Użycie palnika acetylenowego to ślad, który zdradzi obecność Ravena w To-

wer, a jego misja zakończy się tylko połowicznym sukcesem. Dlatego w przy-
szłości kratę należy otwierać kluczem. 

 
• Późniejsze zastosowanie i dokładny opis tego przejścia znajdziesz w części 

29. poradnika.      
 
Przejście po lewej stronie ekranu (właściwe zejście do kanałów): 
 

• Wróć w pobliże schowka. 
 
• Otwórz jasnobrązowe drzwi w rogu, obok drzwi do schowka (kursor strzałki na 

klamce).  
 

 
 

• Wejdź do drugiego pomieszczenia zbrojowni i obróć się w lewo – stąd zoba-
czysz już studnię – screen 4. 

 



 
 
Podejdź do studni. Żeby zejść do kanałów: 
 

• Kliknij gałkę na drzwiczkach w balustradzie studni – wyświetlisz zbliżenie wła-
zu. 

 
• Z lewej kieszeni wyjmij przecinak zabrany z taczki i użyj go na kłódce. 
 
• Kliknij kraty nad włazem – Raven zejdzie do studni. 
 
• Gdy pojawi się czarny ekran (w studni jest ciemno), użyj na nim żółtej lampy 

ze schowka. 
 
• W oświetlonej studni przesuń widok w dół i kliknij na tafli wody – bohater 

przedostanie się do kanałów. 
 
 

SEWERS – KANAŁY 
 
Schodząc w głąb studni w Białej Wieży, trafisz do pomieszczenia technicznego w 
kanałach.  
 
Na razie dostępna jest część podziemi i jedno wyjście na powierzchnię (niebieska 
kropka na screenie poniżej). Jednak  żeby cokolwiek zrobić, najpierw potrzebujesz 
plecaka ukrytego w jednym z korytarzy. 
 
3. Plecak z wyposażeniem w kanałach 
 
Mapa dostępnych korytarzy (screen 5) została zorientowana zgodnie z kierunkiem 
poruszania się (w górę ekranu). 
 



 
 
Idź do bramy zabezpieczonej alarmem: 

• 4x prosto. 
• Obrót o 90 stopni w lewo. 
• 2x prosto. 
• Obrót o 90 stopni w prawo. 
• 6x prosto. 

 
Dezaktywacja alarmu to dość ryzykowne przedsięwzięcie. 
 
Żeby wyłączyć alarm i otworzyć przejście: 
 

• Jeśli sfotografujesz śluzę (nie musisz), e-mailem otrzymasz podpowiedź. 
 
• Kliknij zieloną puszkę na kracie bramy u góry (screen 6) – wyświetlisz jej zbli-

żenie. 
 

 
 

• Z prawej kieszeni wyjmij narzędzie wielofunkcyjne i upuść je na ekranie. 
 
• Kliknij dolny prawy koniec narzędzia, a potem ikonę potwierdzenia w prawym 

górnym rogu ekranu (screen 7) – bohater otworzy puszkę. 



 

 
 

• Z prawej kieszeni wyjmij gumę do żucia i upuść ją na otwartej puszce (po le-
wej stronie) – Raven odizoluje blaszki w urządzeniu alarmowym. 

 
• Wyjdź ze zbliżenia, zamykając puszkę (lub zieloną strzałką przy krawędzi 

ekranu). Obróć się o 90 stopni w lewo. 
 

• Kliknij skrzynkę wiszącą na ścianie i w zbliżeniu wciśnij na niej zielony przy-
cisk (screen 8 ). 

 

 
 

• Przeciśnij się przez otwór w dolnej części zakratowanej śluzy. 
 
Gdy staniesz za kratą, idź 1x prosto – nie więcej – i obróć się w prawo. Kliknij na 
wnęce z plecakiem (screen 9). 
 

 



Zawartość plecaka – repliki klejnotów koronnych i elementy wyposażenia – au-
tomatycznie znajdzie się w prawej kieszeni. 
 
Wśród zdobytych przedmiotów jest klucz do krat, dzięki któremu Raven może otwie-
rać przejścia do niedostępnych dotąd korytarzy (otwieranie krat odbywa się automa-
tycznie). Możesz więc (nie musisz) zwiedzić kanały i poprzez nie wejść do niektórych 
budowli na powierzchni. Możesz też od razu przystąpić do dalszej części misji. 
 
4. Mapy 
 
Na screenie 10 znajduje się schemat ułatwiający poruszanie się w kanałach. 
 

 
 
Mapa kanałów jest zorientowana według kierunków geograficznych, więc rozmiesz-
czenie włazów w podziemnych korytarzach w przybliżeniu odpowiada położeniu bu-
dynków na ekranie GPS Ravena. 
 
Dla orientacji – na screenie 11 mapa kompleksu Tower, złożona z fragmentów ekra-
niku GPS. 
 



 
 
 

BYWARD TOWER – BELL TOWER – QUEEN’S HOUSE 
WIEŻA BYWARD – DZWONNICA – DOM KRÓLOWEJ  

 
5. Dwie możliwe drogi do Domu Królowej    
 
Z kanałów dostaniesz się tam dwoma wyjściami: przez kratę wentylacyjną u podsta-
wy Dzwonnicy (Bell Tower) lub przez studzienkę w fosie (Moat). Oba włazy widoczne 
są na screenie 10 w jego lewej dolnej ćwiartce. 
 
W obu wypadkach trzeba będzie użyć kuszy, co zawsze jest ryzykowne. 
 
Wejście przez kratę wentylacyjną u podstawy Dzwonnicy: 
 

• Jeśli jesteś obok niszy z plecakiem, obróć się twarzą do śluzy. Stąd idź 6x 
prosto, obróć się w lewo, 11x prosto, obróć się w prawo. Teraz idź wzdłuż ko-
rytarza, póki w ścianie po lewej nie zobaczysz kraty wentylacyjnej – screen 12. 

 

 



• Kliknij kratę wentylacyjną – znajdziesz się w miejscu, w którym zbiegają się 
ściany Dzwonnicy (Bell Tower) i Domu Królowej (Queen’s House). 

 
• Z prawej kieszeni wyjmij kuszę i upuść ją na ekranie. Z tej samej kieszeni 

wyjmij chwytak wieloszczękowy (kotwiczka z liną) i upuść go na kuszy. Kliknij 
ikonę potwierdzenia w prawym górnym rogu ekranu – screen 13. 

 

 
 

• Ustaw się twarzą do murów Queen’s House i wyceluj w balustradę balkonu 
nad głową (screen 14). Dwukrotnie kliknij LPM.  

 

 
 

• Po celnym strzale użyj na zwisającym z góry sznurze windy do liny (pionowa 
skrzynka z dwoma uchwytami w prawej kieszeni) – znajdziesz się w Domu 
Królowej.      

  
Wyjście w fosie (Moat): 
 

• Jeśli jesteś obok niszy z plecakiem, obróć się twarzą do śluzy. Stąd idź 6x 
prosto, obróć się w lewo, 3x prosto, obróć się w lewo. Teraz idź wzdłuż koryta-
rza (po drodze otwórz bramę), póki w ścianie po lewej nie zobaczysz metalo-
wych szczebli i napisu Moat. Wyjdź na górę. Otwórz pokrywę włazu – Raven 
znajdzie się w fosie.  



• Na powierzchni możesz posłużyć się klawiszem spacji dla znalezienia przejść 
(screen 15). Idź tak, żeby po prawej ręce mieć najpierw ścianę budynku (4x 
wzdłuż St. Thomas’s Tower i Traitor’s Gate), a potem mur obronny (1x).  

 

 
 
Po przejściu pod mostkiem skręć w prawo – stąd zobaczysz wejście do Byward To-
wer (screen 16). Wejdź do strażnicy (kursor na lewej klamce). 
 

 
 

• W magazynku – rupieciarni skręć w lewo na klatkę schodową. Wejdź na górę. 
 
•  W korytarzu na piętrze kliknij okno raz (wyświetlisz zbliżenie) i jeszcze raz 

(otworzysz je). 
 
• Przygotuj kuszę: upuść ją na ekranie, dodaj chwytak wielofunkcyjny (kotwicz-

kę z liną), zatwierdź użycie zestawu (instrukcja obrazkowa na screenie 13). 
 

 
• Wyceluj ponad krawędź wieży widocznej przez otwarte okno (screen 14). 

Dwukrotnie wciśnij LPM. 
 



 
 

• Po celnym strzale użyj na zwisającym sznurze windy do liny (pionowa skrzyn-
ka z dwoma uchwytami w prawej kieszeni) – Raven przedostanie się do 
Dzwonnicy (Bell Tower), która sąsiaduje z Domem Królowej.  

 
• Na piętrze Dzwonnicy (Bell Tower) możesz zdobyć dodatkową wskazówkę o 

przejściu w ścianie w jednym z budynków Tower of London. W tym celu kliknij 
ciemniejszą klepkę w podłodze obok krzesła – screen 18. W zbliżeniu kliknij 
deskę i weź dokument.  

 

 
       

• Żeby wyświetlić dokument, chwyć go LPM i upuść na ekranie. Żeby schować 
dokument, kliknij go LPM. 

 
• Zejdź z piętra Dzwonnicy. Na dole skręć w lewo. Otwórz drzwi na końcu kory-

tarza (kursor na klamce). Przeciśnij się obok zegara do Domu Królowej (Qu-
een’s House). 

 
W Domu Królowej znajdziesz się w tej części budynku, która jest nazywana Rezy-
dencją Gubernatora.  
 
 
 
 
 
 



6. Queen’s House – salon, korytarz, boczna sypialnia 
 
Jeśli Raven dostał się tutaj przez kratę wentylacyjną i nie był w Dzwonnicy, możesz 
ją dodatkowo zbadać. W tym celu: 
 

• Kliknij stojący w kącie zegar i w zbliżeniu kliknij go jeszcze raz – otworzysz 
tajne przejście. 

 
• Wejdź na piętro Dzwonnicy i obok krzesła przy biurku znajdź ciemniejszą 

klepkę w podłodze (instrukcja obrazkowa na screenie 18). 
 

• Wróć tą samą drogą do salonu gubernatora. 
 
W salonie kliknij książkę na stoliku pośrodku pomieszczenia (screen 19). Kliknij ją 
jeszcze raz i w zbliżeniu przekartkuj kursorem łapki – znajdziesz fantazyjny, zielony 
klucz do chińskiego pudełka. Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekra-
nu. 
 

 
 
Na tym samym stoliku pod pudełkiem z kamieniami do mahjonga leży osobno jedna 
kostka – nie musisz jej brać, bo lepszą podpowiedź do chińskiej zagadki znajdziesz 
w bocznej sypialni. 
 
Wyjdź z salonu drzwiami naprzeciwko okna (na screenie 19 widoczne przy lewej 
krawędzi ekranu). 
 
Na korytarzu skręć w prawo i wejdź schodami w głębi na górę. Zejście w dół jest 
niebezpieczne. 
 
Na podeście piętra wejdź do otwartej sypialni (kursor na klamce). Tu podejdź do sto-
lika pod oknem i kliknij go. W zbliżeniu otwórz szuflady (screen 20) i zabierz zieloną 
kartę PINCODE 4807 (stanowi parę do generatora kodów 7G-00001) i kartkę z tran-
skrypcją chińskich znaków (to podpowiedź do zagadki). 
 



 
 
Inne przedmioty nie będą potrzebne. Wyjdź ze zbliżenia szuflad stolika zieloną 
strzałką przy krawędzi ekranu.  
 
Wyjdź z sypialni na podest. 
 
7. Queen’s House – Komnata Rady 
 
Na podeście kliknij zamek szyfrowy na framudze drzwi . W zbliżeniu otwórz go (scre-
en 21): 
 

• Upuść na zamku kartę analizującą szyfry (zielona płytka z ogonkiem z prawej 
kieszeni). 

 
• W menu głównym PDA kliknij ikonę dekodera (z cyframi 123). Poczekaj na re-

zultat. 
 

• W górnym okienku na ekranie dekodera wyświetli się właściwy kod. Na płytce 
zamka kliknij kolejno przyciski 1418. 

 

 



Wejdź do Komnaty Rady (kursor na klamce). Tu zbadaj trzy miejsca (screen 22): 
 

• Stolik we wnęce pod oknem. 
• Tablicę pamiątkową na ścianie. 
• Portret mężczyzny w kapeluszu. 

 

 
 
Kliknij stolik we wnęce i otwórz pokrywę (screen 23): 
 

• Zabierz mosiężny klucz do sejfu ukrytego w tym pokoju i żółty cylinder (to 
również klucz, ale do zamka w płaskorzeźbie w Salt Tower). 

 

 
 

• Jeśli chcesz, weź również list i przyjrzyj się czerwonej pieczęci z różą (to 
podpowiedzi do zagadki). Po sfotografowaniu listu e-mailem otrzymasz jego 
tłumaczenie. 

 
• Inne przedmioty z szuflady nie będą potrzebne. 

 
• Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 

 
Kliknij element z herbem i różami pod tablicą pamiątkową na ścianie. W zbliżeniu 
wciśnij kwiatki w kolejności: lewy, prawy i dolny (screen 24). Otworzysz dojście do 
sejfu. 
 



 
 
Teraz podejdź do portretu mężczyzny w kapeluszu. Kliknij pręt wystający z ramy ob-
razu (screen 25) – odsłonisz sejf. 
 

 
 
Ustaw tak pokrętła, żeby strzałki wskazywały skrzydlatą postać na herbach w górnym 
rzędzie (licząc od lewej): drugim, czwartym, szóstym. 
 
Na screenie 26 właściwe ustawienie pokręteł. 
 

 
 
 
 



 
Na dziurce użyj mosiężnego klucza, zabranego z szuflady stolika w tym pokoju. Z 
sejfu zabierz (screen 27): 
 

• Klucz do sklepu z pamiątkami – przydatny; wystarczy mieć go w inwentarzu, 
żeby automatycznie otworzyć boczne wejście do Waterloo Block. 

 
• Klucz do windy – konieczny, bo bez niego nie uruchomisz windy w Waterloo 

Block. Rozpoznasz go jako klucz typu yale bez ząbków. Wystarczy jeden – 
duplikatu nie musisz brać. 

 
• Klucz do kraty – przydatny; automatycznie otwiera kratę na wyższy poziom 

White Tower. 
 

• Klucz do skrzyni – konieczny do otwarcia skrzyni w sypialni Anny Boleyn. 
 

• Klucz z czerwonym uchwytem – bez niego nie otworzysz skarbca. 
 

• Notatka z kodami 8733 i 2341 – przydatna; zawiera kody do drzwi w Old Ho-
spital Block. Jeśli ją sfotografujesz, e-mailem otrzymasz jej tłumaczenie. Żeby 
schować dokument, kliknij go LPM. 

 
• Inne przedmioty nie będą potrzebne.  

 

 
 

• Wyjdź ze zbliżenia sejfu (zielona strzałka przy krawędzi ekranu). 
 
Przejdź do następnego pomieszczenia. 
 
Skąd się wzięło rozwiązanie łamigłówki z sejfem? 
 

• List i pieczęć w szufladzie stolika nawiązują do piętnastowiecznej wojny 
dwóch róż. Symbole tych zdarzeń znajdziesz pod tablicą pamiątkową na ścia-
nie. 

 
• Górne kwiatki oznaczają Yorków i Lancasterów, pieczętujących się odpowied-

nio białą i czerwoną różą. Dolny kwiatek to znak Tudorów, którzy pogodzili 



zwaśnione rody, a na znak tego umieścili w swoim herbie biało-czerwoną ró-
żę. 

 
• Ponieważ mechanizm z różami znajduje się pod tablicą upamiętniającą prze-

słuchania członków spisku prochowego, następnego elementu łamigłówki na-
leży szukać w pobliżu obrazu z Guy’em Fawkesem. Jeśli sfotografujesz tablicę 
i portret mężczyzny w kapeluszu, w e-mailach otrzymasz stosowne informacje. 

 
• Na tarczy sejfu należy wybrać trzy herby, których właścicieli wskazują skróty: 

GIIIR (George III Rex), EVIIR (Edward VII Rex), JIIR (James II Rex). Jeśli 
przekartkujesz książkę History of the Royal Coats of Arms na stoliku w salo-
nie, dowiesz się, jak wyglądają herby tych królów (screen 28 ).  

 

 
 
8. Queen’s House – Sypialnia Anny Boleyn  
 
W Komnacie Rady użyj drzwi obok portretu mężczyzny w kapeluszu (kursor na klam-
ce). Wejdź do sypialni. 
 
Podejdź do skrzyni (w głębi pomieszczenia obok zamkniętych drzwi) i kliknij ją. W 
zbliżeniu użyj na zamku skrzyni klucza z sejfu (z okrągłym uchem i szczerbą tuż przy 
ząbkach). Kliknij chińskie pudełko – wyświetlisz jego zbliżenie. 
 
Otwórz chińskie pudełko: 
 

• W zbliżeniu użyj na jego zamku zielonego klucza (z książki w salonie). 
 
• Kliknij pokrywkę pudełka – wyświetlisz zbliżenie zamka. 
 
• Ustaw pierścienie tak, by chińskie znaki na nich odpowiadały kolejno cyfrom 

(licząc od lewej): 451536. 
 

Możesz to zrobić tak, jak na screenie 29: 
 

• Jeśli trzeba, zresetuj zamek (wyjdź z jego zbliżenia i ponownie kliknij pokryw-
kę pudełka). 

 



• Kliknij u podstawy pierścień (licząc od lewej): pierwszy 4x, drugi pozostaw bez 
zmian, trzeci 8x, czwarty pozostaw bez zmian, piaty 9x, szósty 5x. 

 

 
 
Gdy pokrywka odskoczy, kliknij dno pudełka. Ze skrytki weź: 
 

• Białą kartę do drzwi – to bardzo przydatna, uniwersalna karta, która w połą-
czeniu z właściwym kodem otwiera drzwi w pokojach ochrony w różnych bu-
dynkach. Jednocześnie jest konieczna do otwarcia drzwi skarbca.  

 
• Niebieski generator kodów 7G-00001 – umożliwia uruchomienie dwóch kom-

puterów ochrony. Pin tego generatora jest na zielonej karcie z bocznej sypialni 
(4807). W grze pojawiają się trzy takie urządzenia, ale w kieszeni wystarczy 
mieć tylko jedno. 

 
• Notatkę z kodem 7241 – jeśli po wyjściu ze zbliżenia sfotografujesz notatkę, 

dowiesz się, że chodzi o kod do drzwi skarbca. 
 
Wyjdź ze zbliżenia pudełka zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. Wyjdź z sypialni. 
 
Skąd się wzięło rozwiązanie łamigłówki z chińskim pudełkiem? 
 

• Jadeitowy klucz w kształcie smoka znajdziesz w książce z królewskimi herba-
mi, co sugeruje, że dalszy ciąg tej zagadki ma związek z władcami Anglii. 

 
• Jeśli sfotografujesz w sypialni portret kobiety, dostaniesz e-mailem powiado-

mienie, że przedstawia on Annę Boleyn, która została stracona 4/5/1536 lub 
19 maja 1536. Kod utworzony z drugiej daty (1951536) jest za długi, a nie 
można go sensownie przekształcić, bo na pierścieniach nie ma zera. Jeśli 
spróbujesz, przekonasz się, że pudełko otwiera kod 451536. 

 
• Kartkę z transkrypcją chińskich znaków znajdziesz w szufladzie stolika w 

bocznej sypialni. Jeśli zechcesz ją dokładniej obejrzeć, wyjmij ją z kieszeni i 



upuść na ekranie (w tym momencie nie możesz być w zbliżeniu). Kartkę 
schowasz, klikając ją LPM. 

 
• Ustawiając znaki na pierścieniach, otwórz lewą kieszeń i wyświetl kartkę z 

transkrypcją tak, by dobrze widzieć znaki (screen 29). Pierścienie przeskakują 
o dwa pola przy jednym kliknięciu.   

 
9. Wyjście z Queen’s House 
 
Idź do salonu gubernatora. Tam użyj drzwi naprzeciwko zegara szafkowego. Przejdź 
korytarzem i kliknij okienko na jego końcu (screen 30). 
 

  
   
Wyjdź przez otwarte okienko na mur. Otwórz bramkę w balustradzie i wejdź na kład-
kę – znajdziesz się w przejściu między Queen’s House a Bloody Tower. 
 
Odwróć się do tyłu i sfotografuj tablicę z napisem Raleigh’s Walk. Czynność nie jest 
konieczna, jednak w zwrotnym e-mailu znajdziesz przydatną później podpowiedź. 
 
Na kładce dwukrotnie użyjesz kuszy – to może być niebezpieczne. 
 
Żeby wydostać się z promenady Raleigha, musisz uśpić strażnika, który kręci się po 
alejce pod kładką. U mnie w tym momencie pojawił się jakiś błąd w grze i na screenie 
poniżej przeciwnik chowa się za parawanem ☺ (jednak ujawnia się, gdy bohater pró-
buje przedostać się do sąsiedniego budynku ). Ten błąd nie przeszkadza w konty-
nuowaniu gry. 
 
Uśpij strażnika: 
 

• Wyjmij kuszę i upuść ją na ekranie. Również z prawej kieszeni wyjmij pojem-
nik ze strzałkami usypiającymi (oznaczony trójkątem) i upuść go na kuszy – 
pojemnik się otworzy. Kliknij którąś ze strzałek – nabijesz kuszę. Zatwierdź 
użycie zestawu (ikona w prawym górnym rogu ekranu). 

 
• Odwróć się twarzą do alejki poniżej kładki i wyceluj w kark strażnika (lub śro-

dek parawanu – screen 31). Dwukrotnie wciśnij LPM. 
 



 
 
Żeby przedostać się do sąsiedniego budynku: 
 

• Po unieszkodliwieniu strażnika przejdź na drugi koniec kładki. Pod zamknię-
tymi drzwiami do Bloody Tower obróć się o 90 stopni w prawo. 

 
• Przygotuj kuszę: upuść ją na ekranie, dodaj chwytak wielofunkcyjny (kotwicz-

kę z liną), zatwierdź użycie zestawu (instrukcja obrazkowa na screenie 13). 
 

• Wyceluj z kuszy w otwarte skrzydło nieoświetlonego okna w budynku po dru-
giej stronie muru (screen 32). Dwukrotnie wciśnij LPM. 

 

 
     
Po celnym strzale Raven przedostanie się do Wieży Św. Tomasza. 
 
 
 



ST. THOMAS’S TOWER – WAKEFIELD TOWER 
WIEŻA ŚW. TOMASZA – WIEŻA WAKEFIELD 

 
10. Przejście przez Wieżę Świętego Tomasza 
 
Po wejściu do Wieży Świętego Tomasza odwróć się o 180 stopni. Przejdź przez 
komnatę z kominkiem, a na końcu skręć w lewo na klatkę schodową – screen 33.  
 
Skrzynia w tej komnacie zawiera pamiątki po sir Walterze Raleighu, ale to głównie 
ciekawostki. 
 

     
  
Wejdź po kamiennych schodkach i użyj drewnianych drzwi na pierwszym podeście 
(kursor na klamce). Przejdź przez łącznik między wieżami. Użyj drzwi na końcu tego 
korytarzyka (kursor na klamce) – Raven przejdzie do komnaty z tronem w Wakefield 
Tower. 
 
11. Wakefield Tower – komnata tronowa 
 
W komnacie tronowej podejdź do skrzyni po lewej stronie kominka. W zbliżeniu użyj 
na niej wytrycha (w prawej kieszeni zielona tulejka z antenką). Chwyć wytrych LPM i 
pokręć w różnych kierunkach. 
 
Jeśli zamek nie puści, spróbuj sposobu pokazanego na screenie 34: 
 

• Jeśli trzeba, zresetuj mechanizm (wyjdź ze zbliżenia). 
 

• Chwyć wytrych LPM i przesuń go 1x w lewo, a potem puść. Powtórz tę czyn-
ność jeszcze raz. 

 
• Chwyć wytrych LPM i przesuń go 1x w prawo, a potem puść. Powtórz tę czyn-

ność jeszcze raz. 
 
• Chwyć wytrych LPM i przesuń go 1x w górę, a potem puść.  
 
• Chwyć wytrych LPM i przesuń go 1x w dół, a potem puść.  

 



 
 
Gdy wieko skrzyni się otworzy: 
 

• Kliknij górną pinezkę przytrzymującą obrazek. Weź schematyczną mapę. Jeśli 
ją sfotografujesz, ze zwrotnego e-maila dowiesz się, że wieże: Wakefield i 
Devereux łączy tajne przejście. 

 
• Kliknij ramkę obrazka – bohater umocuje ją na poprzednim miejscu. 

 
• Kliknij wnętrze skrzyni. Z dna zabierz stalowy uchwyt przydatny do otworze-

nia tajnego przejścia w podziemiach tej wieży (screen 35). 
 

 
 

• Wyjdź ze zbliżenia skrzyni. 
 
Opuść salę (drzwi naprzeciwko podwyższenia z tronem). 
 
12. Trzy wyjścia z Wakefield Tower 
 
W sali tronowej użyj drzwi naprzeciwko tronu (kursor na klamce) – znajdziesz się na 
klatce schodowej. Stąd możesz (screen 36): 
 

• Zejść w dół wyjściem pożarowym, a w piwnicy skorzystać z zejścia do kana-
łów lub tajnego przejścia do Devereux Tower. 

 



• Wejść na górę i po murze obronnym przedostać się do Lanthorn Tower. 
 

 
 
Wyjście pożarowe (do kanałów i tajnego przejścia do Devereux Tower): 
 

• W klatce schodowej za komnatą tronową otwórz kratę wyjścia pożarowego. 
Zejdź w dół. Wejdź do piwnicy (kursor na klamce nie zakratowanych drzwi). 

 
• Jeśli chcesz wejść do kanałów, kliknij klapę w podłodze. 

 
• Jeśli chcesz otworzyć tajne przejście, podejdź do ściany po prawej. Użyj sta-

lowego uchwytu (ze skrzyni w sali tronowej) na płytce tuż nad podłogą (screen 
37). 

 

 
 

• W tajnym przejściu będzie ciemno, więc użyj na ekranie lampy z lewej kiesze-
ni. Obróć się o 180 stopni i zejdź po schodach w głąb tunelu. 

 
• Żeby się przedostać do Devereux Tower, wystarczy iść przed siebie do na-

stępnej klatki schodowej. 
 

• Jeśli jednak chcesz zdobyć dodatkowe dokumenty, zajrzyj do bocznego po-
mieszczenia tunelu (od podnóża schodów 3x prosto i obrót w prawo). W poko-
iku z dzbanami kliknij najpierw jeden, potem drugi dokument we wnęce bliż-
szej drzwi. Jeśli sfotografujesz list Catherine i list mnicha, w e-mailach 



otrzymasz ich tłumaczenia. Żeby chować dokumenty, klikaj je na ekranie LPM. 
Ich podniesienie nie jest obowiązkowe. W obu znajdziesz informacje potwier-
dzające istnienie tajnych przejść. Po wyjściu z pokoiku skręć w prawo (do 
Devereux) lub w lewo (jeśli chcesz wrócić do Wakefield). 

 
• Kontynuuj wędrówkę, póki nie dojdziesz do schodów. Wdrap się po nich na 

górę i kliknij drzwiczki w ścianie – znajdziesz się w Devereux Tower, a przej-
ście się zamknie.  

 
Wyjście na mur obronny: 
 

• W klatce schodowej za komnata tronową wejdź po schodach w górę. Otwórz 
drzwi na końcu (kursor na klamce). Wyjdź na zewnątrz – Raven automatycz-
nie przedostanie się do Lanthorn Tower. 

 
LANTHORN TOWER – SALT TOWER – BROAD ARROW TOWER 

WIEŻA LANTHORN – SŁONA WIEŻA – WIEŻA SZEROKIEJ STRZAŁY 
 
13. Ekspozycja w Lanthorn Tower 
 
Wejdź w głąb pomieszczenia i obróć się w lewo ku ekspozycji. 
 
Jeśli sfotografujesz poszczególne tablice, w e-mailach otrzymasz tłumaczenia teksów 
– głównie ciekawostki dotyczące życia w epoce Edwarda I. 
 
Jednak przydatne będzie sfotografowanie ostatniej tablicy po prawej stronie (Recre-
ation) – to podpowiedź do późniejszej zagadki. 
 
Na screenie 38 pierwsza część ekspozycji w Lanthorn Tower. 
 

 
 
Przejdź do końca sali wystawowej. Wejdź po schodkach na podest. Użyj ciemnobrą-
zowych drzwi (kursor na klamce). Wyjdź na zewnątrz – Raven przedostanie się po 
murze obronnym do Salt Tower (Słonej Wieży). 
 
 
 



14. Dokument pod płaskorzeźbą w Salt Tower 
 
Podejdź do płaskorzeźby na ścianie po lewej (screen 39) i kliknij ją – wyświetlisz jej 
zbliżenie. 
 

 
 
W zbliżeniu płaskorzeźby na ścianie: 
 

• Z prawej kieszeni wyjmij narzędzie wielofunkcyjne i upuść je na ekranie. Kliknij 
koniec narzędzia najbliższy prawemu górnemu rogowi ekranu. Zatwierdź uży-
cie śrubokręta krzyżowego, wciskając ikonę „ptaszka” – bohater odkręci 
ochronną szybę. 

 
• Na odsłoniętej płaskorzeźbie użyj żółtego cylindra (zabranego z Domu Królo-

wej) – odsłonisz skrytkę. 
 

• Weź oświadczenie kamieniarza. Jeśli sfotografujesz je, e-mailem otrzymasz 
tłumaczenie tekstu (to przydatna wskazówka, dotycząca tajnego przejścia w 
ścianie White Tower). Schowaj dokument, klikając go LPM. 

 
• Wyjdź ze zbliżenia (zielona strzałka przy krawędzi ekranu). 

 
Schodami obok nowej kraty opuść pomieszczenie. Na podeście użyj drzwi (kursor na 
klamce). Wyjdź na mur. Wzdłuż niego przejdź do sąsiednich drzwi. Otwórz je (kursor 
na klamce) i wejdź do Broad Arrow Tower (Wieży Szerokiej Strzały). 
 
15. Łącznik w Broad Arrow Tower 
 
Tu kończy się możliwość swobodnej wędrówki po murach. Drzwi pokazane na scre-
enie poniżej otwierają się tylko z jednej strony. 
 
Podejdź do drzwi naprzeciwko ekspozycji za szybą (screen 40). 
 



 
 
Kliknij sztabę na drzwiach i wyjdź na klatkę schodową. Idź tak, jak prowadzi korytarz. 
Otwórz drzwi na jego końcu – trafisz do Starego Bloku Szpitalnego (Old Hospital 
Block). 
 

OLD HOSPITAL BLOCK – BEAUCHAMP TOWER 
STARY BLOK SZPITALNY – WIEŻA BEAUCHAPMA 

 
16. Wejście do Starego Bloku Szpitalnego 
 
Możesz się tu dostać dwiema drogami: 
 

• Opisaną wyżej (punkty 12 – 15 poradnika), przechodząc przez trzy wieże i po 
murach obronnych. 

 
• Kanałami – na screenie 10 wejście do bloku znajduje się w prawej górnej 

ćwiartce. 
 
Niezależnie od sposobu, jakiego Raven użyje, żeby dostać się do bloku szpitalnego, 
znajdzie się w krótkim łączniku, widocznym na screenie 41. W łączniku użyj drzwi 
(kursor na klamce) i przejdź na korytarz. 
 

 
 
Stary Blok Szpitalny jest strzeżony … niezbyt czujnie. 
 



17. Klucze do biura ochrony Bloku Szpitalnego 
 
W korytarzu skręć w lewo. Zatrzymaj się przed strażnikiem, śpiącym za załomem 
ściany. Kliknij klucze na kółku, leżące na gazecie na jego kolanach (screen 42). Za-
nim się ruszysz, koniecznie poczekaj, aż ochroniarz przestanie mamrotać.  
 

 
 
Gdy strażnik znów mocno zaśnie, obróć się o 180 stopni. Podejdź do drzwi naprze-
ciwko i otwórz je (kursor na klamce). Wejdź do biura ochrony tego bloku.  
 
Na screenie 43 schemat pomieszczeń w biurze. 
 

 
 
18. Biuro ochrony Bloku Szpitalnego – poczekalnia i sekretariat 
 
W czerwonej poczekalni otwórz drzwi po prawej (kursor na klamce). Wejdź do zielo-
nego sekretariatu. Tu podejdź do brązowych drzwi (w głębi przy oknie). Kliknij zamek 
szyfrowy na framudze. Żeby go otworzyć: 
 

• W zbliżeniu użyj na nim białej karty do drzwi (z chińskiego pudełka w Queen’s 
House). 

 
• Na tarczy zamka kliknij klawisze z cyframi: 2341 (kod jest w notatce z sejfu 

pod obrazem w Queen’s House). 



• Jeśli nie masz białej karty do drzwi, możesz użyć karty analizującej kody (z 
prawej kieszeni) i dekodera w PDA Ravena (instrukcja obrazkowa na screenie 
21, tylko kod będzie inny). 

 
Kliknij klamkę i wejdź do gabinetu szefa ochrony. 
 
19. Biuro ochrony Bloku Szpitalnego – gabinet szefa 
 
W pokoju z trofeami sportowym możesz zbadać biurko. Są tam informacje, które w 
Twojej rozgrywce być może będą przydatne. 
 
Stań za biurkiem od strony okien (screen 44): 
 

 
 

• Kliknij zdjęcie w głębi raz i jeszcze raz – odsłonisz notatkę PINCODE 9910 (to 
pin do palmtopa na biurku i generatora kodów 7G-00003, ukrytego w sejfie w 
tym pokoju). Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 

 
• Kliknij palmtop obok kubka. W zbliżeniu włącz go zielonym przyciskiem (na 

ramce urządzenia). W okienko kodowe wpisz 9910 z własnej klawiatury. Jeśli 
chcesz, przejrzyj zawartość. Pod ikoną notesu znajdziesz wspomniany już pin 
9910 i MF door 8733 (kod do drzwi centrum monitorowania w tym bloku). 
Wyjdź ze zbliżenia palmtopa zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 

 
Podejdź do regału z książkami (na screenie 44 widoczny u góry po prawej). Regał 
ma pięć półek. Przesuń kursorem po książkach na trzeciej półce. Gdy pojawi się 
czarny kursor akcji, kliknij – odsłonisz fragment ukrytych drzwi. Kliknij klamkę (screen 
45). Wejdź do pomieszczenia z sejfem. 
 

 
 



Podejdź do sejfu. W zbliżeniu (screen 46): 
 

• Jeśli trzeba, zresetuj mechanizm (kliknij rączkę sejfu). 
 
• Połóż kursor po lewej stronie tarczy (A) i kliknij 3x – ustawisz trójkę. 

 
• Połóż kursor po prawej stronie tarczy (B) i kliknij 2x – ustawisz jedynkę. 

 
• Połóż kursor po lewej stronie tarczy (C) i kliknij 3x – ustawisz czwórkę. 

 
• Kliknij rączkę sejfu (D). 

 

 
 
Z sejfu zabierz: 
 

• Koniecznie trójkątny klucz do skrzynek video. 
 
• Generator kodów 7G-00003 – jeśli masz już podobne urządzenie w lewej 

kieszeni, nie musisz go brać. Pin tego generatora jest pod zdjęciem i w palm-
topie (9910). 

 
• Pin Code Generator Instruction – przydatna instrukcja obsługi generatora 

kodów. Jeśli ją sfotografujesz, e-mailem otrzymasz tłumaczenie. Żeby scho-
wać instrukcję, kliknij ją LPM. 

 
• Trzy notatki – wskazówki przydatne dla ustalenia haseł dostępu do kompute-

rów w Bloku Szpitalnym, Wieży Devereuxa i Bloku Waterloo. Sfotografuj je, 
żeby w e-mailach otrzymać tłumaczenia. Chowaj dokumenty kliknięciem LPM. 

 
Skąd się wziął kod do sejfu? 
 

• Jeśli chcesz ustalić kod do sejfu, w zbliżeniu użyj na jego drzwiczkach czujni-
ka audio (w prawej kieszeni gumowa przyssawka na rączce). W menu głów-
nym PDA Ravena kliknij ikonę audio (tę z głośnikiem). Kręć pokrętłem na 
drzwiczkach sejfu i obserwuj, jak wygląda linia na ekranie PDA. Szukaj takiej, 
która świadczy o największych zakłóceniach (jest najbardziej pofragmentowa-
na, jak na screenie poniżej). 



 

 
 

• Jeśli położysz kursor po prawej stronie tarczy i zaczniesz klikać, nie znaj-
dziesz linii o podobnym obrazie. 

 
• Zresetuj urządzenie (kliknij rączkę sejfu i ikonę u góry ekraniku PDA). Zacznij 

od nowa, ale połóż kursor po lewej stronie tarczy. Teraz szybko trafisz na po-
fragmentowaną linię (na górze tarczy będzie 3). Zanotuj cyfrę i kierunek krę-
cenia tarczą. Przełóż kursor na prawą stronę (bo zwykle sejfy otwiera się na 
przemian) i klikając dojdź do następnej pofragmentowanej linii. Zanotuj cyfrę i 
kierunek. Znów przełóż kursor i klikaj. Powtarzaj tak długo te czynności (bez 
resetowania), póki nie dojdziesz do dziesiątki. 

 
• Zestaw cyfry i kierunki kręcenia tarczą w takiej kolejności, w jakiej się pojawiły: 

trójka w lewo, jedynka w prawo, czwórka w lewo (314). Zresetuj sejf (kliknij 
rączkę) i możesz ustawić ustalony kod.   

 
Opuść pomieszczenie z sejfem, a potem gabinet szefa. 
 
20. Biuro ochrony Bloku Szpitalnego  – Main Frame 
 
W sekretariacie biura podejdź do nabijanych ćwiekami, srebrnych drzwi. Kliknij za-
mek szyfrowy na framudze. Żeby go otworzyć: 
 

• W zbliżeniu użyj na nim białej karty do drzwi (z chińskiego pudełka w Queen’s 
House). 

 
• Na tarczy zamka kliknij klawisze z cyframi: 8733 (kod jest w notatce z sejfu 

pod obrazem w Queen’s House i w palmtopie). 
 

• Jeśli nie masz białej karty do drzwi, możesz użyć karty analizującej kody (z 
prawej kieszeni) i dekodera w PDA Ravena (instrukcja obrazkowa na screenie 
21, tylko kod będzie inny). 

 
Kliknij klamkę i wejdź w głąb pomieszczenia. Podejdź do śluzy i kliknij przycisk z 
czerwoną strzałką (screen 48 ).  
 



 
 
Wejdź do kapsuły i znów kliknij przycisk z czerwoną strzałką – znajdziesz się w ukry-
tym pomieszczeniu z monitorem na blacie. 
 
Podejdź do blatu. Weź dyskietkę nieco ukrytą pod półką (będzie niezbędna po wej-
ściu do skarbca) – screen 49. 
 

 
 
Kliknij monitor i wejdź do systemu (znajdziesz przydatne informacje): 
 

• Screen 50 A. Z lewej kieszeni wyjmij któryś z generatorów kodu i upuść go na 
ekranie. Sprawdź, czy jest włączona funkcja Code (przełącznik w prawy gór-
nym rogu urządzenia). Zorientuj się, który to generator (oznaczenie w prawym 
dolnym rogu urządzenia). Wystukaj na klawiaturze generatora właściwy mu 
PIN (7G-00001 pin 4807; 7G-00002 pin 5723; 7G-00003 pin 9910). Kliknij en-
ter na klawiaturze generatora. 

 

 
 



• Screen 50 B. Wystukaj klawiszami generatora kod podany na ekranie monito-
ra. Kliknij enter na klawiaturze generatora. 

 

 
 

• Screen 50 C. Z własnej klawiatury wpisz na monitorze klucz, który wyświetli 
generator. 

 

 
 

• Screen 50 D. W okienko na monitorze wpisz z własnej klawiatury hasło: 
extrema. Wciśnij na własnej klawiaturze enter. 

 

 
 



Na screenach 50 A, B i C pokazano zasadę użycia generatora kodów na przykładzie 
modelu 7G-00001. W pozostałych modelach pin będzie inny. Ponadto liczby są wy-
świetlane losowo, więc kody i klucze też nie będą się zgadzać. 
 
Pochodzenie hasła do komputera wyjaśnione w części 23. poradnika. 
 
Czego dowiesz się, przeglądając pliki w komputerze? 
 

• Klikając ikonę SYSTEMS, możesz sprawdzić, jakie typy zabezpieczeń zasto-
sowano w Tower (powiadamianie telefoniczne; wykrywacze: ruchu, zmiany 
temperatury, nacisku; alarmy przy drzwiach i system kamer) i na jakim obsza-
rze (System1, System2, System3). 

 
• Centra monitorowania znajdują się w Old Hospital Block, Devereux Tower i 

Byward Tower, a ponadto skarbiec w Waterloo Block ma swoje centrum 
ochrony. 

 
• Kamery są podłączone do dwóch centrali oznaczonych różowymi prostokąci-

kami.   
 

 
 

• Zieloną strzałką u dołu obrazu wróć do strony tytułowej. 
 
• Ikona DOOR CODES to istotne informacje o kodach do drzwi i do sejfu w 

Devereux Tower – screen 52. 
 

 



Wyjdź ze zbliżenia monitora (zielona strzałka przy bocznej krawędzi ekranu). 
 
Użyj śluzy, żeby opuścić ukrytą część pomieszczenia. 
 
21. Biuro ochrony Bloku Szpitalnego – skrzynki video 
 
W pomieszczeniu ze śluzą możesz, jeśli chcesz, zbadać dwie skrzynki video na 
ścianie (widoczne na screenie 48 ). W tym celu: 
 

• Kliknij którąś z nich – jeśli masz w lewej kieszeni trójkątny klucz z sejfu z gabi-
netu szefa, jej drzwiczki się otworzą. 

 
• W zbliżeniu wnętrza skrzynki użyj na każdym z gniazd scart-adaptera (w pra-

wej kieszeni czarny korek z kabelkiem). Należy go wyjąć LPM i upuścić na 
wybranym gnieździe. W menu głównym PDA Ravena wybrać ikonę video i na 
ekranie PDA sprawdzić, co pokazuje kamera. 

 
• Żeby przełożyć scart-adapter do następnego gniazda, nie należy go usuwać 

ze skrzynki. Trzeba powtórzyć czynność wyjmowania urządzenia z kieszeni i 
upuszczania na wybranym gnieździe. 

 
• Wyjdź ze zbliżenia skrzynki (zielona strzałka przy krawędzi ekranu) i otwórz 

drugą skrzynkę. Ponownie użyj scart-adaptera na kolejnych gniazdach.  
 

• Okaże się, że kamery podłączone do lewej skrzynki pokazują otoczenie bu-
dynków (System2), zaś do prawej – wnętrze Devereux (System1). 

 
• Na screenie poniżej obraz z kamery podłączonej do prawej skrzynki w Old 

Hospital Block. 
 

 



W której skrzynce zostawić DLU, czyli urządzenie do przełączania obrazu? 
 

• W żadnej z tych, które są w Starym Bloku Szpitalnym. 
 
• Jest to oczywiście możliwe, bo podłączając się do prawej skrzynki, można za-

kłócić pracę kamer w Devereux, jednak i tak trzeba będzie poszukać innej 
skrzynki, z której będzie można zakłócić pracę kamer w Bloku Waterloo.  

 
• Ponieważ Raven nie powinien zostawiać śladów swojej bytności w Tower, po 

akcji będzie musiał zabrać DLU. Nie ma sensu wędrować po całym komplek-
sie, jeśli można umieścić oba urządzenia (w prawej kieszeni jest jedna ikona 
DLU, ale pudelka są dwa) w jednym miejscu – w kanałach. 

 
• Opis zakłócania pracy kamer znajdziesz w części 24. poradnika. 

 
Wyjdź ze zbliżenia otwartej skrzynki (zielona strzałka przy krawędzi ekranu). Opuść 
pomieszczenie. 
   
22. Wyjście z Old Hospital Block 
 
Jest tylko jedno – przez kanały. Właz znajduje się w krótkim korytarzyku, pokazanym 
na screenie 41. Po zejściu w dół znajdziesz się w podziemnych korytarzach, w miej-
scu, które na screenie 10 jest w górnej prawej ćwiartce. 
 
23. Skąd się wzięło hasło do komputera w Bloku Szpitalnym? 
 
Podpowiedzią do tej zagadki jest jedna z notatek znalezionych w sejfie w gabinecie 
szefa. Fakt, że hasło składa się z siedmiu znaków, wyklucza dwie z nich i kieruje na-
szą uwagę na notatkę z obrazkiem. Fragment pokazanej w niej płaskorzeźby jest 
zamazany – domyślamy się, że pod czarnym paskiem kryje się słowo – hasło.  
 
Płaskorzeźba z obrazka w notatce znajduje się w Beauchamp Tower. Raven może 
się tam wybrać lub nie – hasło i tak zadziała. 
 
Do Wieży Beauchampa możesz się dostać kanałami (na screenie 10 właz jest w le-
wej górnej ćwiartce). Wówczas wyjdziesz na dziedzińcu wieży, a wejście do niej to 
brązowe drzwi – screen 54. Nie prowokuj strażników, stojących na szczycie 
schodów. 
 
 

 



Możesz też dotrzeć do wieży korytarzem wewnętrznym. Korytarz zaczyna się w Wie-
ży Devereuxa i działa w obie strony. To wejście / wyjście jest pokazane na screenie 
57. 
 
W Wieży Beauchampa sfotografuj płaskorzeźbę na ścianie tuż przy wejściu z dzie-
dzińca. W e-mailu otrzymasz odczytane napisy. Okaże się, że w miejscu, w którym w 
notatce jest czarny pasek, znajduje się słowo extrema. 
 
Na screenie 55 zaznaczono płaskorzeźbę oraz wejścia i wyjścia z wieży.  
 

 
 
Po zrobieniu zdjęcia opuść wieżę, wychodząc na dziedziniec (właz do kanałów) lub 
przechodząc korytarzem do Devereux Tower. 
 

SEWERS – KANAŁY 
 
24. Zakłócanie pracy kamer w Devereux Tower i Waterloo Block 
 
Poniższe czynności możesz wykonać w innym dogodnym dla siebie momencie, jed-
nak przed akcją na drugim poziomie Wieży Deverauxa i przed próbą zamiany klejno-
tów koronnych. 
 
W kanałach odszukaj dwie skrzynki – magistrale video. Na schemacie na screenie 10 
to miejsce znajduje się w lewej górnej ćwiartce (nad napisem Devereux). 
 
Podejdź do skrzynek i kliknij którąś. Jeśli masz w lewej kieszeni trójkątny klucz z sej-
fu z gabinetu szefa ochrony Bloku Szpitalnego, jej drzwiczki się otworzą. 
 
W zbliżeniu otwartej skrzynki video: 
 

• Wyjmij z prawej kieszeni urządzenie do przełączania obrazu (srebrne pudełko 
z napisem DLU) i upuść je na ekranie. 

 
• Na pudełku DLU kliknij przełącznik, żeby włączyć urządzenie – zapali się 

czerwona dioda (screen 56). 
 



 
 

• Wyjdź ze zbliżenia otwartej skrzynki (zielona strzałka przy krawędzi ekranu) i 
kliknij drugą skrzynkę. W niej również umieść DLU i włącz go, tak by zapaliła 
się czerwona dioda. 

 
DLU podłączone do lewej skrzynki zakłóci pracę kamer w Bloku Waterloo, zaś do 
prawej – w Wieży Devereuxa.  
 
Jeśli chcesz (nie musisz) podglądnąć obraz z kamer, użyj na gniazdach scart-
adaptera, a w PDA Ravena kliknij ikonę video – dokładniejsza instrukcja przy scre-
enie 53.   
 
Przejdź do następnego zadania. 
 

DEVEREUX TOWER – WIEŻA DEVEREUXA 
  
25. Wejście do Wieży Devereuxa 
 
Do wieży możesz dostać się trzema drogami: 
 

• Z kanałów – właściwy właz jest zaznaczony na screenie 10 w lewej górnej 
ćwiartce. Na powierzchnię wyjdziesz przed budynkiem. Żeby dostać się do 
środka, skorzystaj ze schodków i otwórz drzwi. 

 
• Z Wieży Beauchampa – jeśli skorzystasz z przejścia za kratą (widoczne na 

screenie 55), pójdziesz wewnętrznym korytarzem. Drzwi na końcu są otwarte 
w obie strony.  

 
• Z Wieży Wakefield – przedostaniesz się tajnym przejściem, opisanym w czę-

ści 12. poradnika (screeny 36 i 37). 
 
W Devereux Tower trafisz do korytarza na pierwszym poziomie. Screen 57 przed-
stawia widok od strony drzwi na zewnątrz.       
 



 
 
Na drugi poziom wieży dostaniesz się po włączeniu DLU (część 24. poradnika). 
 
Użyj klatki schodowej, żeby dostać się na drugi poziom wieży. Wejdź w głąb koryta-
rza i obróć się o 180 stopni. Screen 58 przedstawia korytarz na drugim poziomie z 
zaznaczonym wejściem do tlenowni i centrum ochrony. 
 

 
 
Na drugim poziomie wieży nie stój bez ruchu dłużej niż kilkadziesiąt sekund. 
DLU maskuje obiekty ruchome, kopiując piksele z poprzedniego obrazu kamery. Jeśli 
Raven nie poruszy się, DLU nie ukryje jego obecności. 
 
Żeby uniknąć wykrycia, włącz timer DLU (screen 59 – nie jest to konieczne, ale przy-
datne): 
 

• Kliknij szary przycisk na lewej ramce PDA Ravena – wysuniesz kompas. 
 
• Wciśnij małą, czerwoną strzałkę pod tarczą kompasu – wyświetlisz timer. 

 
• Obserwuj tarczę timera, a przede wszystkim słuchaj dźwięku emitowanego 

przez urządzenie. Gdy zacznie buczeć, zostaw wykonywaną właśnie czyn-
ność i koniecznie rusz do przodu (wejście w zbliżenie przedmiotu nie przynosi 
pożądanych efektów). Gdy timer rozpocznie odliczanie od początku, wróć do 
porzuconej czynności. 

 
 



• Kontroluj się w ten sposób aż do czasu uśpienia strażnika. 
 

 
 
26. Tlenownia 
 
Na drugim poziomie wieży idź do końca korytarza. Kliknij klamkę w drzwiach ze zna-
kiem ostrzegawczym (za załomem korytarza). Wejdź do tlenowni. 
 
Na czym polega zadanie? 
  

• Żeby wtłoczyć do centrum ochrony gaz usypiający, Raven musi użyć jednej z 
butli z tlenem, spośród stojących pod ścianą. Jednak butle są pod ciśnieniem, 
więc najpierw którąś opróżni. Do tego wykorzysta urządzenie w głębi tlenowni. 

 
• Sposób podłączenia butli do dystrybutora pokazuje schemat na ścianie tle-

nowni (nie musisz go oglądać). Wynika z niego, że butle są podłączone do 
urządzenia w kolejności, w jakiej stoją: pierwsza po lewej – to pierwszy od le-
wej manometr i przyciski pod nim, druga od lewej – drugi od lewej manometr i 
przyciski pod nim, itd. 

 
• W poniższej instrukcji do akcji wybrano butlę stojącą jako druga od lewej. Ta 

akurat jest prawie pusta, na co wskazuje właściwy jej manometr (screen 60), 
więc teoretycznie najszybciej się ją opróżni. Można jednak wypompować tlen z 
którejkolwiek innej butli. Podczas opróżniania wybranej butli z tlenem należy 
używać lewej strony złocistego przycisku. 

 
• Podczas napełniania wybranej butli gazem usypiającym (screen 61) należy 

zwrócić uwagę na to, żeby nie pomylić butli i podłączyć rurkę do tej, którą się 
wcześniej opróżniło. 

 
• W trakcie wszystkich czynności trzeba kontrolować upływ czasu (screen 59).    

 
Problem możesz rozwiązać zgodnie z poniższą instrukcją. 
 
Podejdź do urządzenia kontrolującego dystrybucję tlenu dla centrum ochrony (2x 
prosto, obrót w prawo). Kliknij je, a wyświetlisz zbliżenie panelu. 
 
 
 



W zbliżeniu panelu (screen 60): 
 

• Kliknij wybrany przycisk z napisem Manual (tu drugi od lewej) – wybierzesz 
ręczne sterowanie wybraną butlą. 

 
• LPM klikaj lewą połówkę złotego dysku (tu drugiego od lewej), póki strzałka na 

ciśnieniomierzu nad nim nie dojdzie do zera – opróżnisz z tlenu wybraną butlę. 
 

 
 

• Wyjdź ze zbliżenia panelu (zielona strzałka przy krawędzi ekranu).  
 
Obróć się w prawo i wyjdź na korytarz (w tym momencie będzie to najprawdopodob-
niej konieczne, bo wyczerpie się limit czasowy DLU). Wejdź z powrotem do tlenowni. 
Tuż po wejściu obróć się w prawo i kliknij na butlach z tlenem – wyświetlisz ich zbli-
żenie. 
 
W zbliżeniu butli z tlenem: 

• Wyjmij z prawej kieszeni butlę z gazem usypiającym i upuść ją na ekranie 
(screen 61). 

• Kliknij czerwony zawór na opróżnionej butli (tu drugiej od lewej) – połączysz 
obie butle rurką. 

• LPM klikaj czerwony zawór na butli z gazem usypiającym, póki strzałka na jej 
ciśnieniomierzu nie dojdzie do zera – przepompujesz gaz usypiający do cen-
trum ochrony i od tego momentu nie musisz się już spieszyć. 

 

 



Wyjdź ze zbliżenia (zielona strzałka przy krawędzi ekranu). Wyjdź z tlenowni na kory-
tarz. Możesz wyłączyć timer DLU (czerwona strzałka pod tarczą kompasu). 
 
27. Centrum ochrony w Devereux Tower 
 
Pomieszczenie, do którego zamierzasz się dostać, jest wypełnione gazem usy-
piającym. 
 
Na korytarzu podejdź do rozsuwanych drzwi z szybką. Kliknij na zamku szyfrowym 
na framudze. Żeby go otworzyć: 
 

• W zbliżeniu użyj na nim białej karty do drzwi (z chińskiego pudełka w Queen’s 
House). 

 
• Na tarczy zamka kliknij klawisze z cyframi: 0042 (kod jest w plikach komputera 

z Bloku Szpitalnego). 
 

• Jeśli nie masz białej karty do drzwi, możesz użyć karty analizującej kody (z 
prawej kieszeni) i dekodera w PDA Ravena (instrukcja obrazkowa na screenie 
21, tylko kod będzie inny). 

 
Gdy drzwi się rozsuną, wyjmij z prawej kieszeni maskę przeciwgazową i upuść ją na 
ekranie – Raven ją założy, co usłyszysz jako charakterystyczny oddech. Teraz mo-
żesz wejść do pomieszczenia (screen 62). 
 

 
 
Podejdź do uśpionego strażnika (leży na podłodze). W zbliżeniu kliknij ogniwo łań-
cuszka, zaczepione o szlufkę jego spodni (screen 63) – zdobędziesz klucz do szafki 
pancernej. Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 
 

 
 



Podejdź do szafki pancernej (pod ścianą w głębi pomieszczenia). Kliknij ją, żeby wy-
świetlić zbliżenie: 
 

• W zbliżeniu użyj na zamku szafki klucza zabranego z kieszeni strażnika (yale 
z ząbkami) – otworzysz drzwiczki. 

 
• Kliknij okratowaną szufladę w środku szafki – wysuniesz ją i wyświetlisz zbli-

żenie zamka. 
 

• Klikając pierścienie zamka, ustaw w górnej części okienka kod 936 (kod, choć 
z zerem, jest w plikach komputera szpitalnego). Kliknij uchwyt nad zamkiem – 
screen 64. 

 

 
 

• Gdy krata się podniesie, weź klucz z niebieskim uchwytem (to klucz do 
skarbca). 

 
• Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 

 
Jeśli nie masz jeszcze w lewej kieszeni żadnego generatora kodów: 
 

• Podejdź do półokrągłej konsolety pośrodku pomieszczenia. Kliknij zielony se-
gregator na blacie. 

 
• W zbliżeniu otwórz go i łapką przekartkuj – na końcu znajdziesz generator ko-

dów 7G-00002. 
 

• Przejdź do kącika kuchennego. Kliknij otwarte drzwiczki szafki pod kuchenką. 
 

• Z półki zdejmij puszkę kawy. Kliknij przyklejoną do pokrywki kartkę papieru – 
odsłonisz pin tego generatora: 5723 (screen 65). 

 



 
 
Możesz (nie musisz) przejrzeć pliki w komputerze. W tym celu: 
 

• Kliknij monitor na blacie i w zbliżeniu użyj na nim generatora kodów. 
 

• Wpisz do generatora jego pin (7G-00001 pin 4807; 7G-00002 pin 5723; 7G-
00003 pin 9910) i wciśnij enter na jego klawiaturze. Wpisz kod z ekranu kom-
putera i wciśnij enter na klawiaturze generatora. Wpisz z własnej klawiatury 
klucz z generatora do komputera (obrazkowa instrukcja użycia generatora na 
screenie 50 A, B, C). 

 
• W okienko kodowe wpisz z własnej klawiatury: 15521618. 

 
• Przejrzyj pliki pod ikoną SYSTEMS. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć wybrane 

zabezpieczenia (na screenie 66 obrazkowa instrukcja do tej czynności). Żeby 
włączyć zabezpieczenie ponownie, kliknij kwadracik A (activate). 

 

 
 

• Nie deaktywuj (DA) kamer w System2 i System3. 
 
• Pod ikoną DOOR CODES znajdziesz (być może tylko dla przypomnienia) kod 

wyjściowy z centrum ochrony w tej wieży i kod do szafki pancernej z kluczem 
do skarbca. 

 
• Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 



Skąd się wzięło hasło od komputera? 
 

• Podpowiedzią jest jedna z notatek zabrana z sejfu z gabinetu szefa ochrony z 
Bloku Szpitalnego (screen 64). 

 
• Ponieważ kod składa się z ośmiu znaków, musi to być data urodzenia i śmierci 

sir Raleigha (1552 – 1618). 
 

• Dokładne dane na ten temat Raven uzyskał w e-mailu po sfotografowaniu ta-
blicy pamiątkowej po wyjściu z Domu Królowej (na screenie 31 tablica znajdu-
je się za plecami strzelca). 

  
Jakie zabezpieczenia wyłączyć w komputerze w Devereux Tower? 
 

• Nie jest konieczne wyłączanie żadnych zabezpieczeń.  
• Zmiany, jakie tu wprowadzisz, nie będą miały wpływu na przebieg rozgrywki. 

Jedynie wyłączenie kamer w SYSTEM2 i SYSTEM3 zwróci uwagę strażników 
(brak obrazu na monitorach w centrum ochrony w Byward Tower i Waterloo 
Block?). 

 
Podejdź do drzwi wyjściowych. Kliknij na zamku szyfrowym na framudze. Żeby go 
otworzyć: 
 

• W zbliżeniu użyj na nim białej karty do drzwi (z chińskiego pudełka w Queen’s 
House). 

 
• Na tarczy zamka kliknij klawisze z cyframi: 2400 (kod jest w plikach komputera 

z Bloku Szpitalnego i tej wieży). 
 

• Jeśli nie masz białej karty do drzwi, możesz użyć karty analizującej kody (z 
prawej kieszeni) i dekodera w PDA Ravena (instrukcja obrazkowa na screenie 
21, tylko kod będzie inny). 

 
Po wyjściu z centrum ochrony możesz zdjąć maskę przeciwgazową (wyjmij ją z pra-
wej kieszeni i upuść na ekranie).  
 
Zejdź klatką schodową na niższy poziom wieży.  
 
28. Wyjście z Devereux Tower 
 
Z Devereux Tower możesz się przedostać: 
 

• Do Beauchamp Tower – drzwi obok klatki schodowej na pierwszym poziomie 
wieży (zaznaczone na screenie 57). 

 
• Do kanałów lub do sklepu z pamiątkami w Waterloo Block – tu musisz wyjść 

na zewnątrz wieży i zejść po schodkach. Właz do kanałów jest po prawej na 
trawniku przed wieżą, a drogę do sklepu znajdziesz po lewej. Na screenie 67 
zaznaczono oba przejścia. 



 

 
 

SEWERS – WHITE TOWER 
KANAŁY – BIAŁA WIEŻA 

 
29. Przygotowanie drogi odwrotu 
 
Przed zamianą klejnotów w Bloku Waterloo Raven musi stworzyć sobie możliwość 
wydostania się stamtąd, czyli otworzyć zardzewiałe drzwi na końcu ukrytego koryta-
rza w kanałach. Dotrze do nich albo przed dziurę w murze, albo tajnym przejściem z 
White Tower. 
  
Poniższe czynności możesz wykonać w innym dogodnym dla siebie momencie, jed-
nak: 
 

• Żeby sforsować mur, musisz najpierw zdobyć plecak, w którym jest mina dy-
wersyjna (część 3. poradnika). 

 
• Żeby nie zaprzepaścić pełnego sukcesu akcji, kratę w White Tower musisz 

otworzyć kluczem z sejfu w Domu Królowej (część 7. poradnika).  
 
Dziura w murze w kanałach: 
 

• Użycie miny dywersyjnej może być niebezpieczne.  
 
• W kanałach odszukaj korytarz z zamurowanym przejściem – na screenie 10 

mur jest w lewej górnej ćwiartce mapy. 
 

• Podejdź do muru. Z prawej kieszeni wyjmij minę dywersyjną (czarne pudełko 
ze spiralnym kablem) i upuść ją na ekranie. Wciśnij zielony przycisk na obu-
dowie miny (screen 68 ). 

 



 
 

• Wyjdź ze zbliżenia muru. Obróć się o 180 stopni. Szybko uciekaj w boczny ko-
rytarz: 1x naprzód, obrót o 90 stopni, 1x naprzód. 

 
• Wróć do muru. Przejdź przez dziurę do ukrytego korytarza. Tu skręć w lewo. 

Idź aż do schodów. Po nich wdrap się na górę – staniesz przed zamkniętymi 
drzwiami. 

 
• Na zasuwie w drzwiach użyj odrdzewiacza WD-40 ze schowka w Białej Wieży, 

a potem kliknij zasuwę (screen 69). 
 

 
 

• Na koniec kliknij tylną ścianę regału, który zasłania drzwi z drugiej strony. 
Wyjdź do Waterloo Block. Przejście się zamknie, jednak dzięki odsunięciu za-
suwy będzie można je później otworzyć. 

 
Tajne przejście w White Tower: 
 

• Przed misją zaopatrz się w klucz do kraty. 
 
• W kanałach odszukaj pokój techniczny (kotłownię) pod White Tower – na 

screenie 10 pośrodku schematu.  
 

• W pokoju technicznym użyj włazu w podłodze – Raven przedostanie się do 
studni. Tu wdrap się po drabince do wieży. 



• Na pierwszym poziomie White Tower idź do sali, w której są drzwi do schow-
ka. Tu przejdź w róg pod schodami – to miejsce jest widoczne na screenie 3 
przy prawej krawędzi ekranu. 

 
• Podejdź do kraty i kliknij klamkę (screen 70) – jeśli masz klucz z Domu Królo-

wej, drzwi się otworzą. Nie używaj palnika acetylenowego, który leży obok – 
zostawisz ślad, który uniemożliwi Ravenowi odniesienie pełnego sukcesu. 

 

 
 

• Na podeście drugiego poziomu (screen 71) wejdź do sali muzealnej. Tu sko-
rzystaj z przejścia do kaplicy (w głębi sali). 

 

 
 

• W kaplicy przejdź nawą między ścianą a kolumnami za ołtarz. Weź pusty 
świecznik – screen 72.  

 

 



• Tą samą drogą wróć do klatki schodowej, widocznej na screenie 71. Tym ra-
zem wdrap się po schodach na trzeci poziom wieży. Otwórz drewniane drzwi u 
szczytu schodów (kursor na klamce). Wyjdź na korytarz, a stąd do sali z arma-
tami. Tu na ścianie znajdziesz laskę Henryka VIII. Podejdź do niej i na otworze 
po prawej użyj pustego świecznika z kaplicy (screen 73). 

 

 
 

• Wejdź w otwarte przejście. Użyj drabinki po prawej – Raven przedostanie się 
do podziemi. 

 
• W podziemiach jest ciemno, więc upuść na ekranie żółtą lampę. Idź aż do 

schodów. Po nich wdrap się na górę – staniesz przed zamkniętymi drzwiami. 
 

• Na zasuwie w drzwiach użyj odrdzewiacza WD-40 ze schowka w Białej Wieży, 
a potem kliknij zasuwę (instrukcja obrazkowa na screenie 69). 

 
• Na koniec kliknij tylną ścianę regału, który zasłania drzwi z drugiej strony. 

Wyjdź do Waterloo Block. Przejście się zamknie, jednak dzięki odsunięciu za-
suwy będzie można je później otworzyć. 

 
Skąd się wzięło rozwiązanie zagadki tajnego przejścia w White Tower? 
 

• W trakcie wędrówki po Tower Raven kilka razy mógł się natknąć na dokumen-
ty wspominające o przejściu w tej wieży. 

 
• Najwięcej wyjaśnień dostarcza oświadczenie kamieniarza, które mówi o 

umieszczonej na ścianie lasce Henryka VIII (część 14. poradnika – screen 39) 
i rysunek ze skrytki w Dzwonnicy (screen 18). 

 
• W umieszczonym wyżej opisie przejścia w White Tower nie uwzględniono 

drugiej klatki schodowej. Wejście do niej znajdziesz w załomie ściany, w sali 
sąsiadującej z kaplicą. Z tej klatki schodowej również trafisz do sali z armata-
mi.  

 
 
 
 



WATERLOO BLOCK – BLOK WATERLOO 
 
30. Wejście do Waterloo Block 
 
Do Bloku Waterloo dostaniesz się: 
 

• Z kanałów, otwierając drzwi w ukrytym korytarzu (sposób opisany w części 29. 
poradnika). 

 
• Przez sklep z pamiątkami – opis poniżej. 

 
Wejście przez sklep z pamiątkami: 
 
Wyjdź z Devereux Tower na zewnątrz. Zejdź po schodkach. Skorzystaj z przejścia w 
murze (na screenie 67 widoczne przy lewej krawędzi ekranu). 
 
Po wyjściu na uliczkę skieruj się do drzwi budynku naprzeciwko (screen 74). Kliknij 
klamkę – jeśli masz klucz z sejfu w Queen’s House, drzwi się otworzą. 
 

 
 
W sklepie z pamiątkami podejdź do pancernych drzwi po lewej. Kliknij rygiel. W zbli-
żeniu wprowadź kod 7241 (z notatki z chińskiego pudełka). 
 
Możesz to zrobić w ten sposób (screen 75): 
 

• Kliknij pierwszy od lewej żółty przycisk. Klikając tarczę, pod przyciskami wy-
świetl 7. 

 
• Kliknij drugi od lewej żółty przycisk. Klikając tarczę, pod przyciskami wyświetl 

2. 
 

• Kliknij trzeci od lewej żółty przycisk. Klikając tarczę, pod przyciskami wyświetl 
4. 

 
• Kliknij czwarty od lewej żółty przycisk. Klikając tarczę, pod przyciskami wy-

świetl 1. 
 



• Na koniec kliknij któryś ze złocistych rygli – drzwi się otworzą automatycznie. 
 

 
      
Wejdź do sali wystawowej skarbca. Tu obróć się w prawo. Stąd widać podobne pan-
cerne drzwi (screen 76). Podejdź do nich. 
 

 
  
Najpierw kliknij rygle, żeby wyświetlić zbliżenie zamka: 
 

• Wyświetl żółtymi przyciskami i tarczą kod 7241 i kliknij złocisty rygiel (jak na 
screenie 75).  

 
Gdy drzwi się otworzą, przejdź na korytarz Waterloo Block. Drzwi się zatrzasną i od 
strony korytarza nie będzie można ich otworzyć. 
 
Tędy się nie wydostaniesz z Bloku Waterloo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Easter Eggs w sklepie z pamiątkami 
 

• Jeśli podejdziesz do lady z kasą, na blacie zobaczysz Safercrackera z 1997 
roku – inną produkcję Daydream Software. 

 

 
 

• Tę samą grę, w nieco innym opakowaniu, znajdziesz na półce jednego ze 
sklepowych regałów.  

 
31. Korytarze i winda na pierwszym poziomie Waterloo Block 
 
Uważaj na schody i windę – wyższe poziomy wieży są strzeżone. 
 
W zależności od sposobu wejścia do bloku droga do windy będzie inna: 
 

• Jeśli Raven wejdzie przez kanały, znajdzie się w wąskim pomieszczeniu za-
stawionym regałami z książkami. Otwórz drzwi schowka z książkami. Idź 3x 
prosto, obróć się w lewo, otwórz drzwi, 3x prosto, obróć się w prawo. 

 
• Jeśli Raven wejdzie przez sklep z pamiątkami, po wyjściu na korytarz Bloku 

Waterloo musi obrócić się w prawo, iść 4x prosto, otworzyć drzwi, iść 2x pro-
sto, obrócić się w lewo. 

 
 
Poniżej schemat obu przejść. 
 



 
 
Podejdź do drzwi windy. Żeby zjechać w dół: 
 

• Wciśnij zielony guzik na framudze drzwi do windy. 
 
• Wsiądź do środka i obróć się w lewo. 

 
• Na ścianie windy kliknij panel z przyciskami – wyświetlisz jego zbliżenie. 

 
• Na dziurce od klucza użyj yale bez ząbków (z sejfu w Queen’a House). Gdy 

klapka się otworzy, wciśnij przycisk LV – screen 79. 
 

 
 

• Poczekaj, aż winda się automatycznie zatrzyma. Wówczas wysiądź – znaj-
dziesz się na korytarzu centrum ochrony skarbca. 

 
 
 
 
 
 



32. Centrum ochrony w podziemiach Waterloo Block 
 
Żeby uniknąć wykrycia: 

• Musisz mieć włączony DLU (część 24. poradnika). 
• Na korytarzu nie możesz stać bez ruchu dłużej niż kilkadziesiąt sekund. 

 
Na korytarzu centrum ochrony możesz włączyć timer DLU – instrukcja obrazkowa na 
screenie 59. 
 
Po wyjściu z windy podejdź do drzwi po lewej. Otwórz je (kursor na klamce). Wejdź 
do warsztatu jubilera (tu nie ma kamer): 
 

• Podejdź do stolika. Kliknij czerwone pudełko na jego blacie – wyświetlisz zbli-
żenie. 

 
• W zbliżeniu kliknij któryś z zamków na przedniej ściance pudelka – otworzysz 

je. 
 

• Gdy wieko się otworzy, kliknij pokrywkę na jednej z przegródek pudełka – 
otworzysz skrytkę. 

 
• Ze skrytki weź notatki jubilera. Z dwóch notatek istotna jest pierwsza Access 

code – to podpowiedź do zagadki (screen 80). 
 

 
 

• Jeśli sfotografujesz notatki, e-mailem otrzymasz ich tłumaczenie. Kliknij do-
kument LPM, żeby go schować. 

 
• Otwórz drzwi warsztatu i wyjdź na korytarz. 

 
Po wyjściu z warsztatu jubilera idź korytarzem 2x prosto i skręć w prawo do drzwi 
toalety – screen 81. 
 



 
 
W toalecie użyjesz kuszy. 
 
Kliknij klamkę i wejdź do toalety (tu nie ma kamer): 
 

• W środku obróć się w lewo. Podejdź do harmonijkowych drzwi w głębi. Kliknij 
gałkę na drzwiach i wejdź do schowka. 

 
• Kliknij pudełko na górnej półce po lewej (Bleach) – wyświetlisz jego zbliżenie. 

Kliknij je jeszcze raz – przesuniesz pudełko i odsłonisz kratkę wentylacyjną. 
 

• Kliknij rygielek na obudowie kratki – podniesiesz listewki i zobaczysz strażnika 
(jeśli nie masz w grze błędu widocznego na screenie 82). 

 

 
 

• Z prawej kieszeni wyjmij kuszę i upuść ją na ekranie. Dodaj strzałki usypiają-
ce. Z otwartego pudełka wybierz jedną strzałkę. Zatwierdź użycie zestawu 
ikoną w prawym górnym rogu ekranu. 

 
• Wyceluj w strażnika (lub w środek czarnego pola) i dwukrotnie kliknij LPM. 

 
• Po uśpieniu strażnika wyjdź z toalety. Teraz nie musisz się już przejmować 

kamerami na korytarzu. 
 
 



Podejdź do przeszklonego pomieszczenia centrum ochrony: 
 

• Kliknij zielony przycisk obok framugi drzwi (screen 83). Wejdź do środka. 
 

 
 

• W środku podejdź do konsolety z wbudowanymi monitorami. Kliknij blat pod 
monitorami, żeby wyświetlić jego zbliżenie. Uważaj na okrągły, czerwony 
przycisk alarmu. 

 
• W zbliżeniu kliknij żółty przycisk po lewej i weź klucz z żółtym uchwytem. Na 

koniec kliknij żółty przycisk nad napisem door, żeby uaktywnić panel na 
drzwiach skarbca (screen 84).  

 

 
 

• Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 
 
Wyjdź z przeszklonego pomieszczenia (kursor na zielony przycisku przy framudze).  
 
Podejdź do okrągłych drzwi skarbca. 
 
 
 
 
 
 



33. Skarbiec w Bloku Waterloo 
 
Kliknij drzwi skarbca (lub zaślepkę po lewej) – wyświetlisz zbliżenie mechanizmu. W 
zbliżeniu: 
 

• Na szczelinie użyj białej karty do drzwi (z chińskiego pudełka) – odsłonisz 
dwie pozostałe dziurki na klucze. Jeśli karta nie wchodzi, wróć do przeszklo-
nego pomieszczenia i na konsolecie kliknij przycisk nad napisem door. Pod 
zaślepką jest też klucz do podnośników – możesz go wziąć, jeśli chcesz. 

 
• Na dziurkach użyj kluczy z kolorowymi uchwytami. Dopasuj barwę uchwytu do 

barwy oznaczenia wokół dziurki (żółty do żółtego, czerwony do czerwonego, 
niebieski do niebieskiego). 

 
• Z prawej kieszeni wyjmij urządzenie do przekręcania kluczy (wygląda jak po-

krętło od sejfu) i upuść je na kluczu z żółtym uchwytem. Wciśnij przycisk pod 
tarczą urządzenia (screen 85). 

 

 
 

• Słuchaj, jak pracuje urządzenie do przekręcania kluczy. Gdy dźwięk się zmie-
ni, kliknij któryś z pozostałych kluczy (czerwony lub niebieski) – drzwi do 
skarbca otworzą się automatycznie. 

 
Wejdź do skarbca. Na początku tunelu zatrzymaj się i obróć w prawo (screen 86). 
Kliknij przełącznik raz i w zbliżeniu jeszcze raz – otworzysz kratę na przeciwległym 
krańcu. 
 

 



Przejdź przez tunel w głąb skarbca. Zatrzymaj się tuż za rogiem i spójrz w prawo. 
Kliknij pokrywę panelu umieszczonego w ścianie (screen 87): 
 

• Na otwartym panelu użyj dyskietki z Bloku Szpitalnego. 
 
• W okienko kodowe wpisz z własnej klawiatury hasło: alphonso x i wciśnij en-

ter. (W haśle jest uwzględniona spacja między imieniem króla a jego nume-
rem.) 

 
• Na stronie tytułowej kliknij ikonę DOORS. Na obrazku krypty z klejnotami 

(część A screenu poniżej) kliknij ikonę w lewym dolnym rogu – rozsuniesz 
drzwi krypty. 

 

 
 

• Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 
 
Wejdź do krypty z sejfami – drzwi się zatrzasną automatycznie. Stań twarzą do za-
mkniętych sejfów. Jabłko i berło są w drugim od lewej, a korona w ostatnim (zazna-
czone w części A screena 87). 
 
Kliknij sejf drugi od lewej – wyświetlisz zbliżenie drzwiczek (screen 88 ): 
 

• Pomarańczowymi strzałkami wprowadź kod 00795 – sejf się otworzy automa-
tycznie. 

 
• Zabierz z niego jabłko i berło. 

 
• Z prawej kieszeni wyjmij replikę jabłka i umieść ją w sejfie. Podobnie postąp z 

repliką berła. 
 

• Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 
 



 
  
Kliknij sejf pierwszy z prawej – wyświetlisz zbliżenie drzwiczek (screen 89): 
 

• Pomarańczowymi strzałkami wprowadź kod 02901 – sejf się otworzy automa-
tycznie. 

 
• Zabierz z niego koronę. 

 
• Z prawej kieszeni wyjmij replikę korony i umieść ją w sejfie. 

 
• Wyjdź ze zbliżenia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. 

 

 
 
Jeśli chcesz, możesz obejrzeć insygnia w pozostałych sejfach: 
 

• Pierwszy od lewej – kod 00443. 
• Trzeci od lewej – kod 00164. 
• Czwarty od lewej – kod 06408. 

 
Żeby wydostać się z krypty z sejfami: 
 

• Podejdź do drzwi zamykających kryptę. 
 



• Kliknij panel na środkowym filarze drzwi u góry – wyświetlisz okienko z czar-
nym ekranem. Kliknij ekranik urządzenia i poczekaj na skanowanie (screen 
90). Potem drzwi się otworzą automatycznie. 

 

 
 
Wyjdź z krypty. Jeśli chcesz, możesz pójść w głąb skarbca do szóstego sejfu, który 
jest ukryty za załomem korytarza. Otwiera go kod 06118. 
 
Jeśli nie chcesz narazić na szwank pełnego sukcesu misji, nie wynoś ze skarb-
ca innych insygniów, niż pokazane na screenach 88 i 89. 
 
Po zamianie insygniów podejdź jeszcze raz do panelu w ścianie (widoczny na scre-
enie 87): 
 

• Na otwartym panelu użyj dyskietki z Bloku Szpitalnego. 
 
• W okienko kodowe wpisz z własnej klawiatury hasło: alphonso x i wciśnij en-

ter. (W haśle jest uwzględniona spacja między imieniem króla a jego nume-
rem.) 

 
• Na stronie tytułowej kliknij ikonę LOG. Następnie kliknij ikonę kosza przy pliku 

Name: Unknown – screen 91 – Raven pozbędzie się śladów swojej bytności w 
skarbcu. 

 

 
 



Idź do tunelu. Przyciskiem u góry otwórz drzwi i wyjdź ze skarbca. Wróć do windy. Tu 
na zbliżeniu panelu wciśnij przycisk z numerem 1 – automatycznie wjedziesz na 
pierwszy poziom Waterloo Block. 
 
Skąd się wzięło hasło do komputera w skarbcu? 
 

• Podpowiedzią do zagadki jest notatka z sejfu szefa ochrony Bloku Szpitalne-
go. Wynika z niej, że hasłem do jednego z komputerów jest imię mistrza sza-
chowego, brata Elenor. 

 
• Po sfotografowaniu jednej z tablic informacyjnych w Lanthorn Tower (screen 

38 ) dowiesz się, że owym królem jest Alfons X (Alphonso X). 
 

• Ponieważ hasło w komputerze jest dziesięcioznakowe, należy uwzględnić 
spację między Alphonso a X. 

 
Skąd się wzięły kody do sejfów z klejnotami koronnymi? 
 
Podpowiedzią do zagadki jest notatka z czerwonego pudełka w warsztacie jubilera 
(screen 80). Mówi ona, że kod do sejfu to suma jakichś liczb. Ponieważ zapisu doko-
nano na firmowym papierze jubilera, domyślamy się, że chodzi o zsumowaną liczbę 
kamieni szlachetnych i półszlachetnych, użytych do ozdobienia insygniów zamknię-
tych w konkretnym sejfie. 
 
Informacje o rozmieszczeniu i zdobieniu insygniów znajdują się w PDA Ravena: 

• Menu główne> ikona encyklopedii> historia klejnotów. 
 
Utrudnieniem w obliczaniu sum jest fakt, że twórcy gry nie zaliczają do kamieni szla-
chetnych pereł (nie znam się na tym, ale już w tytule zbioru definicji dotyczących tej 
dziedziny jest takie rozróżnienie: Wytyczne dotyczące kamieni szlachetnych, ozdob-
nych, pereł i korali). W przypadku użytkowników polskiej wersji językowej pojawia się 
drugie utrudnienie – błędy w polonizacji, moim zdaniem. I tak: 
 

• Sejf nr 1 zawiera laskę (bez kamieni) i koronę Świętego Edwarda. Notatka w 
PDA podaje do zsumowania: 237 turmalinów, 37 białych topazów, 3 żółte to-
pazy, 12 rubinów, 7 ametystów, 6 szafirów, 1 perydot, 2 granaty, 2 cyrkony, 1 
spinel i 345 kamieni akwamaryny, co daje liczbę 653, która nie jest prawidło-
wym kodem. Różne źródła spoza gry szacują liczbę kamieni w tej koronie od 
440 do 444. Nie wiem, gdzie tkwi błąd – przyjmuję, że grający w angielską 
wersję językową prawidłowo wyliczyli kod 00443. 

 
• Sejf nr 2 to królewskie berło i jabłko. W berle są 333 diamenty, 31 rubinów, 15 

szmaragdów, 7 szafirów, 6 spineli i 1 ametyst – łącznie 393 klejnoty. Jabłko 
jest wysadzane 365 diamentami, 9 szafirami, 18 rubinami, 1 ametystem i 375 
perłami. Tu musimy dodać jeszcze 9 kamieni pominiętych w polonizacji i, jeśli 
nie policzymy pereł, otrzymamy 402 klejnoty. Razem da to kod 00795. 

 
• Sejf nr 3 mieści pięć przedmiotów, z który tylko królewskie berło z gołąbkiem 

jest zdobione 94 diamentami, 53 rubinami, 10 szmaragdami, 4 szafirami i 3 
spinelami. Daje to prawidłowy kod 00164. 



 
• Sejf nr 4 zawiera aż jedenaście przedmiotów. Tylko niektóre są wysadzane 

kamieniami: korona królowej Marii (2203 kamienie), korona królowej Elżbiety 
(2800 diamentów), korona królowej Wiktorii (1300 diamentów) i trzy pierście-
nie (razem 108 kamieni). Niestety, liczba 6411 nie jest właściwa. Możliwe, że 
liczba kamieni w koronie królowej Marii nie jest podana prawidłowo. Pierwotnie 
było w niej 2200 diamentów, ale trzy najcenniejsze zostały zastąpione repli-
kami z kryształu górskiego, co nie zmieniałoby ogólnej liczby kamieni w koro-
nie Marii. W takim przypadku suma kamieni w insygniach z tego sejfu dałaby 
prawidłowy kod 06408. 

 
• Sejf nr 5 to imperialna korona stanu: 2868 diamentów, 17 szafirów (nie 117, 

jak błędnie podaje polonizacja), 11 szmaragdów, 5 rubinów i 273 perły (któ-
rych nie liczymy). Po dodaniu otrzymamy prawidłowy kod 02901. 

 
• Sejf nr 6 z imperialną koroną Indii nie stwarza problemów: 6100 diamentów, 4 

rubiny, 6 szmaragdów, 8 szafirów łącznie daje prawidłowy kod 06118. 
 
Gdzie się podziały królewskie insygnia? 
 
Może się zdarzyć, że po otworzeniu któregoś z sejfów z insygniami zobaczysz za-
miast klejnotów stalową rurę (screen 92). To znaczy, że został użyty podnośnik i pre-
cjoza pojechały na górę na salę wystawową (tylko teoretycznie, bo w grze nie można 
ich tam zobaczyć). 
 

 
 
W takim wypadku podejdź do panelu z boku sejfu (lub między sejfami). W zbliżeniu 
użyj na dziurce klucza i podnieś do góry opuszczoną wajchę (lub wajchy). Na scre-
enie 93 ta operacja została pokazana na przykładzie sejfu nr 6.  
 

     



34. Wyjście z Bloku Waterloo 
 
Po wyjściu z windy na pierwszym poziomie Waterloo Block obróć się w lewo. Idź: 2x 
prosto, otwórz drzwi i przejdź nimi, obróć się w prawo – przy schodach widać drzwi 
do schowka z książkami (screen 94). 
 
Wejdź do schowka z książkami. Tu idź w głąb pomieszczenia. Kliknij książkę leżącą 
na regale w rogu (część A screena 94) – odsuniesz regał. 
 

      
 
Teraz kliknij stalowe drzwi za regałem – jeśli wcześniej zasuwa została odsunięta 
(screen 69), drzwi się otworzą. Wejdź do tajnego przejścia. 
 
W przejściu rozświetl ciemności lampą (wyjmij ją z lewej kieszeni i upuść na ekranie). 
Zejdź po schodach w dół. Idź korytarzem 6x prosto i obróć się w prawo – znajdziesz 
się naprzeciwko zamurowanego przejścia. 
 
Jeśli w murze nie ma jeszcze dziury, zrób ją teraz: 
  

• Użycie miny dywersyjnej może być niebezpieczne.  
 
• Podejdź do muru. Z prawej kieszeni wyjmij minę dywersyjną (czarne pudełko 

ze spiralnym kablem) i upuść ją na ekranie. Wciśnij zielony przycisk na obu-
dowie miny (instrukcja obrazkowa na screenie 68 ). 

 
•  Wyjdź ze zbliżenia muru. Obróć się o 180 stopni. Szybko uciekaj w boczny 

korytarz: 1x naprzód, obrót o 90 stopni, 1x naprzód. 
 

• Wróć pod zamurowane przejście. 
 
Przejdź przez dziurę w murze do kanałów. 
 
 
 
 
 
 
 



SEWERS – MOAT 
KANAŁY – FOSA 

 
35. Zakończenie misji 
 
Raven może zakończyć swoją misję połowicznym lub pełnym sukcesem. Żeby uzy-
skać całkowite powodzenie musi oczywiście zamienić oryginalne insygnia na repliki i 
wynieść je z Tower, ale ponadto: 
 

• Nie może użyć aparatu acetylenowego w White Tower (część 2. i 29. poradni-
ka). 

 
• Nie wolno mu wynieść ze skarbca innych klejnotów niż wymienione na repliki. 

 
• Musi usunąć plik rejestrujący jego obecność w skarbcu (screen 91). 

 
• Powinien odzyskać DLU (o czym poniżej).  

 
Tuż po wyjściu z tajnego przejścia przez dziurę w murze zrób jeszcze krok do przodu 
(do właściwego korytarza), a gdy dziurę masz za plecami: 
 

• obrót w prawo, 
• 2x tym korytarzem, obrót w prawo, 
• 6x tym korytarzem, obrót w lewo, 
• 2x tym korytarzem, obrót w prawo, 
• 4x tym korytarzem – po prawej masz skrzynki video z DLU. 

 
• Na screenie 95 ta trasa jest oznaczona na czerwono. 

 
Kliknij którąś ze skrzynek. Gdy drzwiczki się otworzą, zabierz DLU. Wyjdź ze zbliże-
nia zieloną strzałką przy krawędzi ekranu. Powtórz te czynności w odniesieniu do 
drugiego DLU. 
 
(Jeśli urządzenie jest w Starym Bloku Szpitalnym, trzeba je stamtąd zabrać.)  
 
Po zabraniu DLU obróć się o 180 stopni. Idź: 
 

• 4x tym korytarzem, obrót w prawo, 
• 9x tym korytarzem, obrót w prawo, 
• 11x tym korytarzem, otwórz kratę i przejdź na drugą stronę, 
• 13x tym korytarzem, obrót w prawo, 
• 5x tym korytarzem, otwórz kratę i przejdź na drugą stronę, 
• 2x tym korytarzem – po lewej jest drabinka do włazu w fosie (Moat). 
 
• Na screenie 95 ta trasa jest oznaczona na różowo. 

 



 
 
Wyjdź na powierzchnię. Przejdź wzdłuż ściany ST. Thomas Tower (jak na screenie 
15) i podejdź do Traitors Gate – tu kończy się misja. 
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