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MONDAY - DECEMBER 17 
Prywatny  detektyw  z  Chicago,  Allan  Parker  Cameron,  przybywa  na  wezwanie  lorda
Allistaira Mac Farleya do jego zamku nad jeziorem Loch Ness.

DEVIL'S RIDGE MANOR – PRZESZUKANIE DWORU

Salon

• Wejdź w głąb salonu – pojawi się lady Ursula Mac Farley.

• Z  rozmowy  wynika,  że  mąż  Ursuli  został  najprawdopodobniej  porwany,  a  jej
córki Moiry akurat nie ma w domu. 

• Gdy  bohater  zostanie  w  pomieszczeniu  sam,  opuść  salon  i  idź  do  pokoju
gościnnego przeznaczonego dla Camerona.

• Na przykład z salonu wyjdź drzwiami obok stojącego zegara, w głównym holu
schodami na piętro, na piętrze drzwi tuż przy schodach obok świecznika.

Pokój Camerona

• Wejdź w głąb pokoju.

• Przeczytaj liścik od Mac Grabba z propozycją zakupu kryształu, leżący na stoliku
przy oknie (nie trafi do inwentarza).
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• Z łóżka zabierz torbę z rzeczami Camerona – trafią do inwentarza.

• Ekwipunek  otwierasz  PPM.  Ikony  u  dołu  planszy  dają  dostęp  do  notatnika
bohatera, portfela z dokumentami (zapoznaj się z telegramem od Mac Farleya)
oraz mapy (w tej chwili jeszcze nieaktywna).
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Salon

• Pomieszczenie na parterze. W głównym holu drzwi po lewej, jeśli stoisz plecami
do schodów, a twarzą do głównego wejścia do dworu.

• W salonie przeczytaj gazetę na biurku – z muzeum zginęły celtyckie artefakty.

• Przyjrzyj się kanapie pod ścianą.

• Odsuń poduszkę kanapy i podnieś medalion.

• Otwórz medalion – weź kluczyk i pigułki.

• Wyjdź z salonu drzwiami obok kanapy – znajdziesz się w tylnym holu. Tu idź cały
czas w prawo – trafisz do kuchni. 
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Kuchnia

• Z szafki na ścianie przy drzwiach zabierz klucz uniwersalny.

• Z szuflady stołu weź zapałki i świecę.

• Ze zlewu w pobliżu kominka weź szmatkę.
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• Gdy masz te cztery przedmioty, odezwie się dzwonek – lady Mac Farley prosi o
swoją herbatę.

• Podejdź do windy kuchennej naprzeciwko drzwi wejściowych.

• Pociągnij  za  dźwignię  umieszczoną  na  ścianie  obok  szybu  windy  –
wyekspediujesz herbatę na pierwsze piętro.

• Kręconymi schodami w tej części kuchni, gdzie jest winda, wejdź na piętro.

• W holu na piętrze obróć się do tyłu – jasnobrązowe drzwi po lewej to pralnia –
wejdź tam.
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Pralnia

• Z windy kuchennej zabierz filiżankę z herbatą.

• Wyjdź do holu.

• W  holu  na  pierwszym  piętrze  wejdź  do  sypialni  lady  Mac  Farley  –  drzwi
naprzeciwko pokoju Camerona.

Sypialnia lady Mac Farley

• W ekwipunku połącz filiżankę z herbatą i pigułki  - miksturę daj lady Mac Farley,
a usłyszysz o zjawie przy celtyckim krzyżu.

• Z szuflady komody przy drzwiach weź chloroform.

• Z szuflady toaletki po drugiej stronie łóżka zabierz obrazek ze zjawą.
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• Wejdź na podest, gdzie stoi wanna.

• Otwórz kluczykiem pudełko z biżuterią (na blacie z lustrem) – z środka zabierz
klucz do poddasza.
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• Wyjdź do holu – sąsiednie drzwi na tej samej ścianie prowadzą do sypialni lorda.

Sypialnia lorda Mac Farleya

• Na drzwiach sypialni użyj klucza uniwersalnego i wejdź do środka.

• Z biblioteczki bliżej drzwi zabierz notatkę o telegrafie.

• W szufladzie biurka zauważ w notesie wpis o spotkaniu w gorzelni.

• Gdy masz zbliżenie blatu biurka, kliknij kursor przy lewej krawędzi ekranu.
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• Na  odciskach  na  rogu  biurka  użyj  proszku  do  zdejmowania  odcisków,  potem
atramentu i czystej kartki papieru – weź kartkę z odciskami palców.

• Wyjdź na korytarz.

• Gdy stoisz plecami do drzwi sypialni lorda, obróć się w lewo – idź korytarzem do
schodów prowadzących na poddasze.

• Schodami wejdź na górę – drzwi na końcu korytarza prowadzą na strych.
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Strych

• Otwórz drzwi kluczem zabranym z sypialni lady Mac Farley – wejdź do środka.

• Po uwięzieniu Camerona na ciemnym poddaszu idź na wprost.

• Lupą wyświetl zbliżenie świecznika.

• Na świeczniku użyj świecy, a potem zapałek – w pomieszczeniu jest nieco jaśniej.

• Po  poddaszu  poruszasz  się,  chodząc  wzdłuż  ścian.  Jeden  obiekt  obejrzysz,
obracając się ku środkowi strychu.

• Ze skrzynki pośrodku strychu weź łom.
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• Otwórz szafkę stojącą pod ścianą – weź mapę.

• Otwórz kasetkę stojącą na skrzyni pod ścianą. 
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• Z albumu, który jest w środku, zabierz zdjęcie lorda Mac Farleya.

• Wejdź nad podwyższenie z oknami, a potem spróbuj z niego zejść – detektyw
usłyszy jakiś odgłos z zewnątrz.
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• Na zbitym deskami oknie użyj łomu. Lupą wyświetl zbliżenie widoku za oknem.

• Na potworze pływającym w jeziorze użyj aparatu fotograficznego – weź  zdjęcie
potwora.

• Stojąc plecami do podestu z oknami widzisz dwoje drzwi – użyj łomu na tych po
prawej.

• W korytarzu otwórz klapę w podłodze – znajdziesz się w pralni.
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Pralnia

• Po niespodziewanym spotkaniu detektyw zechce się pokrzepić – wyjdź z pralni.

• Idź do salonu (w holu na piętrze możesz użyć głównych schodów i wejść w drzwi
obok głównego wejścia do dworu).

Salon

• Lupą wyświetl zbliżenie szklanego stolika w pobliżu kominka.

• Na zbliżeniu stolika użyj na szklance piersiówki z burbonem (z ekwipunku).

• Po  animacji  wyjmij  ze  szklanki  kryształ  Camerona,  dotąd  sprytnie  ukrywany
przez detektywa.

• Wyjdź z salonu drzwiami obok stojącego zegara.

• W holu wejdź w drzwi naprzeciwko tych do salonu – jesteś w sali balowej.

Sala balowa

• Otwórz szafkę stojącą naprzeciwko drzwi – z dolnej półki weź karafkę z miodem.

• Podejdź do oszklonej gabloty w przeciwległym kącie sali.
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• Otwórz nożem drzwiczki gabloty – z kasetki stojącej na półce zabierz pergamin.

• Wyjdź do holu, a stamtąd głównymi drzwiami na zewnątrz.

GREENHOUSE – KWIATY DLA ZJAWY

Park

• Camerona czeka spotkanie ze zjawą. Masz już dla niej karafkę z miodem, brakuje
kwiatów (te dwa elementy sugeruje obrazek zabrany z sypialni lady Mac Farley).

• Możesz sprawdzić na mapie (w ekwipunku), gdzie jest oranżeria, jednak musisz
tam dotrzeć  na pieszo,  bo miejsce  będzie  na mapie aktywne  dopiero po jego
odwiedzeniu.

• Tuż po wyjściu z zamku zejdź po schodach, obróć się w prawo, idź do przodu,
obróć się w prawo i do przodu 4x – stoisz pod drzwiami oranżerii. 

Oranżeria

• Wejdź do oranżerii.

• W środku idź w przód i obróć się w lewo.
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• Na roślinie na środkowym kwietniku użyj noża – masz kwiaty storczyka.

• Wróć do dworu pieszo lub używając mapy.

CROSS – PRZYWOŁYWANIE ZJAWY

Park

• Żeby dotrzeć do celtyckiego krzyża, gdzie można przywołać zjawę, stań plecami
do schodów  prowadzących  do  dworu –  stąd idź prosto,  a  w  oddali  zobaczysz
kamienny krzyż na brzegu jeziora.

19



Celtycki krzyż

• U stóp krzyża umieść karafkę z miodem i kwiaty – pojawi się zjawa.

• Zjawa  opowie  o  krysztale,  który  został  skradziony  i  podzielony  na  trzy  części,
przechowywane  przez  trzy  rodziny:  Mac  Farleyów,  Mac  Grabbów i  Cameronów.
Scalony kryształ ma wielką moc i ktoś współcześnie zamierza ją wykorzystać do
niecnych celów. 

TUESDAY - DECEMBER 18

Rankiem następnego dnia detektyw budzi się w swoim pokoju.

DEVIL'S RIDGE MANOR – WIZYTA MAC GRABBA

Pokój Camerona

• Wyjdź na korytarz.

Hol na piętrze i  na parterze

• Na korytarzu wyraźnie słychać rozmowę.

• Idź korytarzem obok drzwi do sypialni lorda Mac Farleya.
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• Głosy słychać w pokoju po prawej, ale Cameron tam nie wejdzie. Zejdź schodami
kuchennymi na parter.

• Gdy jesteś już na parterze, wejdź w drzwi tuż obok schodów.
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Biblioteka

• Jesteś  w  pomieszczeniu  poniżej  pokoju,  w  którym  toczy  się  rozmowa,  ale
zagłusza ją muzyka z gramofonu.

• Wejdź w głąb biblioteki i wyłącz gramofon.

• Kręconymi schodami wejdź w bibliotece na galeryjkę.
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• Na galerii obejrzyj sufit – kliknij kursor lupy na włazie.

• Cameron podsłucha rozmowę Moiry i Mac Grabba. Wynika z niej, że Mac Grabb
chce  dostać  się  do  gabinetu lorda,  żeby znaleźć  kryształ  przechowywany  przez
rodzinę Mac Farleyów. Jednak Moira mu nie ufa i nie zgadza się na przeszukanie.

• Wyjdź na korytarz.

Hol na parterze

• Korytarzem  idź  w  lewo  i  drzwiami  po  lewej  wyjdź  do  holu  przed  głównym
wejściem do dworu.

• Otwórz stojąca na ławeczce teczkę Mac Grabba – weź list i sygnet z krukiem.
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• Po przeszukaniu teczki pojawi się Mac Grabb i zaprosi detektywa na spotkanie
do gorzelni.

DISTILLERY – PIERWSZE PRZESZUKANIE

Dwór i park

• Do gorzelni dostaniesz się łodzią – przystań jest w pobliżu kamiennego mostu,
do którego można dotrzeć, używając mapy. Jednak droga do samej przystani nie
jest skomplikowana i równie szybko dojdziesz tam pieszo.

• W holu na parterze wyjdź głównymi drzwiami z dworu. Na zewnątrz zejdź po
schodach i  obróć się  w lewo.  Idź ścieżką przy ścianie dworu 3x prosto.  Teraz
obróć się w prawo – wodzisz przystań.
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Przystań

• Zejdź nad rzekę.

• Podnieś wiosła leżące na skrzyni na pomoście.

• Wioseł użyj na łodzi – detektyw popłynie do gorzelni.

Podwórko przed gorzelnią

• Jeśli  chcesz,  spróbuj wejść  drzwiami (1) i  zajrzyj  przez okno (2) –  uzbrojony
strażnik nie wpuści detektywa i będzie urzędował w kantorku.

• Spomiędzy beczek w pobliżu pomostu z kołem wodnym weź obcęgi (3).

• Wejdź na pomost z kołem wodnym (4).

Otwarty magazyn przy kole wodnym

• Przejdź w głąb magazynu.

• Na łańcuchu zamykającym drzwi użyj obcęgów – wejdź w głąb budynku.

Magazynek w przedsionku

• Tu możesz zginąć – musisz tak przejść przez pomieszczenie, żeby nie nastąpić na
potłuczone butelki i nie zaalarmować strażnika.
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• Idź prosto, trzymając się ściany po lewej, obróć się w prawo w kierunku drzwi i
przejdź nimi dalej.

Długi korytarz

• W korytarzu odszukaj wejście do kantorka.

Kantorek

1. W inwentarzu połącz szmatkę i chloroform. Teraz użyj jej na strażniku.

2. Otwórz wiszącą na oparciu krzesła torbę – weź księgę Kelii.

3. Wyświetl  zbliżenie  miejsca  na  podłodze,  gdzie  leży  laska.  Najpierw  odkręć
główkę laski – z środka wyjmij  klucz. Potem podnieś z podłogi samą  laskę Mac
Farleya.
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• Wycofaj się z kantorka i idź do magazynu przy kole wodnym.

Otwarty magazyn przy kole wodnym

• Przejdź po desce na drugą stronę kanału.

• Na mechanizmie obracającym koło wodne użyj laski Mac Farleya – zatrzymasz
przepływ wody.

• Idź do magazynku, gdzie leżą potłuczone butelki.

Magazynek w przedsionku

• Otwórz klapę w podłodze magazynku.

• Po drabinie zejdź do piwnicy.

Piwnica

• Wejdź w głąb piwnicy.

• Otwórz skrzynkę stojącą obok krzesła elektrycznego – zabierz lustrzane dyski i
bursztynowe dyski.
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• Odsuń samo krzesło.

• Na drzwiach za krzesłem użyj sygnetu z krukiem – wejdź do podziemi. 

Podziemne korytarze

• Idź przed siebie do rozgałęzienia korytarza.

• Na rozgałęzieniu wybierz korytarz po prawej (oznaczony herbem Mac Farleyów).

• Znów idź przed siebie, póki nie znajdziesz się w pomieszczeniu ze sprzętem do
nurkowania – tu otwórz drzwi prowadzące na zewnątrz.
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Park

• Stoisz naprzeciwko oranżerii – wróć do dworu pieszo lub użyj mapy.

DEVIL'S RIDGE MANOR – PRACOWNIA MAC FARLEYA

Hol na parterze

• Przejdź drzwiami między głównymi schodami do tylnego holu.

• Za drzwiami skręć w lewo – idąc tym korytarzem, dotrzesz do drzwi biblioteki.

Biblioteka

• Podejdź do niszy w głębi pomieszczenia pod oknem.
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• Na symbolu smoka wykutym w niszy użyj laski Mac Farleya – odsłonisz tajne
wejście obok niszy – tędy przejdź do gabinetu lorda.

Gabinet Mac Farleya

• Podejdź do szafki z książkami pod ścianą po lewej.

• Na  dolnej  części  szafki  użyj  klucza  wyjętego  z  główki  laski  Mac  Farleya  –
odsłonisz sejf.

• W  okienko  kodowe  wprowadź  kliknięciami  rzymskie  cyfry  z  pergaminu
znalezionego w sali balowej: MCCXCV (jest w dokumentach w inwentarzu).

• Z sejfu weź notatkę – instrukcję obsługi krzesła.
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• Po schodach wejdź na galerię.

Galeria

• Na  galerii  zapisz  grę –  bohater  musi  przebrnąć  przez  dwa  niebezpieczne
momenty. 

• Idź galerią przed siebie.

• Miń krzesło z instrukcji i dojdź do drzwi na końcu galerii – drzwiami wejdź do
laboratorium.

Laboratorium

• Wyświetl zbliżenie blatu – zabierz z niego metalową rękawicę i klamkę do okna.

• Wróć na galerię, gdzie stoi krzesło z instrukcji.

Galeria

• Wyświetl zbliżenie krzesła i wykonaj czynności z instrukcji. Kliknij kolejno:

▪ przycisk na górze po lewej

▪ przycisk na górze po prawej

▪ prawy podłokietnik

▪ lewy podłokietnik

▪ balasek pod prawym podłokietnikiem

▪ balasek pod lewym podłokietnikiem.
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• Na  krysztale  w  skrytce  użyj  metalowej  rękawicy  –  detektyw  bezpiecznie
zdobędzie kryształ Mac Farleya.

• Zanim zamkniesz zbliżenie pustej  skrytki,  zapisz grę,  bo za chwilę włączy się
czasówka.

• Po zamknięciu zbliżenia krzesła:

▪ obróć się w lewo

▪ idź 2x przed siebie

▪ obróć się w prawo

▪ lupą wyświetl zbliżenie zamkniętego okna

▪ na oknie użyj klamki z laboratorium.

• Szczęśliwie dla Camerona, Fergus Mohr – zaufany pracownik lorda – wyłowił go z
fosy. W trakcie rozmowy po tej przygodzie detektyw dowie się od Moiry, że lord
Mac Farley kontaktował się w sprawie kryształów ze Scotland Yardem. Dziewczyna
poradzi mu, by zrobił to samo. Lord poszukiwał również księgi Kelli, ale ta jest już
w posiadaniu bohatera.
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WEDNESDAY - DECEMBER 19

DEVIL'S RIDGE MANOR - TELEGRAF I HOLOGRAM

Pokój Camerona

• Detektyw  rozpoczyna  dzień  w  pokoju  gościnnym  –  stąd  zejdź  na  parter  do
biblioteki.

Biblioteka

• Na symbolu smoka we wnęce użyj  laski  Mac Farleya,  żeby otworzyć drzwi do
pracowni – wejdź nimi do gabinetu lorda.

Gabinet Mac Farleya

• Otwórz szufladę biurka stojącego pośrodku pomieszczenia – weź z niej  indyjski
sztylet i klucz do obserwatorium.

• Po schodach wejdź na galerię.

Galeria

• Przejdź przez galerię i wejdź do laboratorium.

Laboratorium

• Na okrągłym słupie z herbem użyj klucza do obserwatorium.
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• Po schodkach wejdź wyżej.

Obserwatorium

• Lupą wyświetl zbliżenie maszyny do przekazywania informacji na odległość.

• Instrukcję  obsługi  tego  dziwnego  fakso-telegrafu  masz  w  dokumentach  w
inwentarzu  (zabrana  z  sypialni  lorda).  Są  tu  również  namiary  na  kontakt  ze
Scotland Yardem. 

• Część urządzenia po lewej:

1. kliknij włącznik w prawym górnym rogu

2. na klawiaturze wystukaj numer inspektora Pukkabraina: 75436

3. na klawiaturze wystukaj własny identyfikator: 65

4. gdy obie lampki się palą, zamknij zbliżenie tej części maszyny.

• Lupą kliknij stalową konstrukcję po prawej stronie maszyny.
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• Na skrajnej  tacce  umieść  trzy  dokumenty  z  lewego  dolnego  rogu  inwentarza:
zdjęcie potwora zrobione podczas pobytu na strychu, kartkę z napisem Sirdach
Chapelle (pojawiła się w trakcie ostatniej rozmowy z Moirą) oraz odciski palców
z biurka w sypialni lorda.
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• Zamknij zbliżenie tej części maszyny.

• Lupą wyświetl zbliżenie tacki położonej bliżej ściany.

• Z tacki weź dwie notatki, które pojawią się w dokumentach w inwentarzu: kartka
Sirdach Chapelle i odpowiedź Scotland Yardu.

• Z odpowiedzi inspektora wynika, że dokumenty zostaną przeanalizowane, czyli
detektyw będzie tu musiał jeszcze wrócić.

• Na razie obejrzyj szafkę naprzeciwko maszyny – weź z niej statuetkę kruka i akta.
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• Po schodkach zejdź do laboratorium.

Laboratorium

• Wejdź w głąb pomieszczenia.

• Lupą wyświetl zbliżenie urządzenia do tworzenia hologramów.
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• Instrukcję tworzenia hologramu znajdziesz w dokumentach w inwentarzu.

• Teraz zgodnie z instrukcją kolejno umieść na urządzeniu:

1. bursztynowe dyski

2. lustrzane dyski

3. statuetkę kruka

4. kryształ Mac Farleya.

• Po stworzeniu hologramu u dołu statuetki znajdziesz wskazówkę: po zdobyciu
triskela kruk otworzy przejście.

• Z urządzenia zabierz z powrotem statuetkę kruka i kryształ.

• Po  zamknięciu  zbliżenia  maszyny  usłyszysz  dzwonek  sygnalizujący  nadejście
odpowiedzi ze Scotland Yardu – idź na górę do obserwatorium.

38



Obserwatorium

• Lupą  wyświetl  zbliżenie  fakso-telegrafu,  a  potem  tacki  umieszczonej  bliżej
ściany.

• Z  tacki  weź  dokument  i  powtórz  tę  czynność  jeszcze  dwukrotnie  (łącznie  do
dokumentów w inwentarzu trafią trzy notatki).

• Z  notatek  nadesłanych  przez  Scotland  Yard  detektyw  dowie  się,  że  potwór
pływający  w  jeziorze  to  prototyp  łodzi  podwodnej  wyposażonej  w  osłonę
holograficzną  (wspólny  projekt  lorda  Mac  Farleya  i  królewskiej  marynarki).
Odciski na biurku w sypialni zostawił Mac Grabb, a klucz do kaplicy z triskelem jest
w gabinecie za obrazem.

• Opuść laboratorium, przejdź przez galerię i zejdź na dół do gabinetu.

Gabinet lorda

• Odsuń portret  lorda wiszący  na ścianie nad komodą –  we wnęce za  obrazem
znajdziesz kasetkę.

• Na zamkniętej kasetce użyj indyjskiego sztyletu zabranego z szuflady biurka – z
środka weź klucz do kaplicy i wiersz (trafi do dokumentów w inwentarzu).

• Użyj mapy, żeby się dostać do kaplicy (możesz też pójść pieszo).
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CHAPEL – W POSZUKIWANIU TRISKELA

Na zewnątrz kaplicy

• Na drzwiach kaplicy użyj klucza – klucz się złamie i pojawi się zjawa.

• Od zjawy detektyw dowie się, że jest jeszcze inna droga do kaplicy – podniebna i
wymagająca wiedzy. Ponadto Cameron będzie potrzebował liny.

• Na mapie wybierz lokację Stone Bridge.

Przy kamiennym moście

• Obróć się tak, żeby mieć most za plecami. Idź w kierunku dworu 2x. Obróć się w
lewo i zejdź na przystań.

Przystań

• Na skrzyni stojącej przy pomoście użyj szczypiec z inwentarza – z środka zabierz
hak i linę.

• Użyj mapy, żeby wrócić do kaplicy.

Na zewnątrz kaplicy

• W inwentarzu połącz linę z hakiem.

• Obejdź kaplicę dokoła – w załomie ścian, nad którym widać wieżę kaplicy, użyj
liny z hakiem.
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Dach kaplicy

• Stoisz przed dużą tarczą z runami.

• Żeby otworzyć to przejście, musisz skorzystać z podpowiedzi z wiersza z kasetki
za obrazem – z run należy ułożyć słowo SIRDACH. Z kolei zjawa podpowiedziała,
że transkrypcję run znajdziesz w księdze Kelii. Po porównaniu run z kamiennej
tablicy i ich transkrypcji z księgi, widzisz, że runy na kamiennej tablicy oznaczają
litery (od lewej): R, C, D, S, A, I, H.  Trzeba więc tylko kliknąć przyciski z runami
we właściwej kolejności, tak żeby powstało słowo SIRDACH.

• Na kamiennej tablicy kliknij kolejno przyciski z runami (od lewej): 4, 6, 1, 3, 5, 2 i
7.
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• Na otwartym przejściu znów użyj liny z hakiem – detektyw wejdzie do kaplicy.

Kaplica

• Na  tablicy  na  ścianie  w  bocznym  korytarzu  możesz  odczytać  wskazówkę  o
ustawieniu posągów: król, królowa i rycerz muszą spotkać się spojrzeniami.

• Stań pośrodku kaplicy. Kliknięciami ustaw trzy posągi tak, żeby były zwrócone
twarzami do środka pomieszczenia.

• Gdy otworzy się przejście w podłodze, zejdź tamtędy do krypty.

Krypta pod kaplicą

• Z cokołu pośrodku pomieszczenia weź triskel.

• Ta akcja spowoduje zamknięcie przejścia do kaplicy. 

• Drzwi  z  wizerunkiem  kruka  są  również  zamknięte,  jednak  podczas
eksperymentu  z  tworzeniem  hologramu  detektyw  otrzymał  wskazówkę:  po
zdobyciu triskela to kruk otworzy przejście.

• Na  cokole,  gdzie  stał  triskel,  umieść  statuetkę  kruka  –  otworzysz  drzwi  za
cokołem.

• Wyjdź na korytarz.
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Podziemne korytarze

• W korytarzach możesz użyć mapy lub iść pieszo (korytarzem do rozwidlenia, tu
w  korytarz  z  herbem  Mac  Farleya  i  przez  pomieszczenie  ze  sprzętem  do
nurkowania na zewnątrz).

• Tak  czy  inaczej  musisz  się  dostać  do  Devil's  Ridge  Manor,  gdzie  Cameron
automatycznie porozmawia z majordomusem i asystentem lorda.

• Od Kumara Shastry detektyw dowie się, że przez kilka lat Mac Grabb i Mac Farley
pracowali ze sobą, prowadząc eksperymenty z elektrycznością, jednak w ostatnim
roku coś się między nimi popsuło i spółka się skończyła.

THURSDAY - DECEMBER 20

DEVIL'S RIDGE MANOR – PRZYGOTOWANIA DO NURKOWANIA

Początek dnia

• Wyjdź z pokoju gościnnego.

• Zejdź na parter do salonu.

Salon

• Lupą wyświetl zbliżenie okna po prawej stronie kominka.

• Cameron znów zobaczy w jeziorze potwora i postanowi zbadać sprawę.

• Użyj mapy, żeby dostać się do szklarni.
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Szklarnia

• Stojąc  na  zewnątrz,  obejrzyj  lupą  ścianę  po  lewej  –  detektyw  automatycznie
zabierze taczkę z wężem i pójdzie do pomieszczenia ze sprzętem do nurkowania.

Pomieszczenie ze sprzętem do nurkowania.

• Z szafy wyjmij kombinezon (1).

• Ze skrzyni obok kraty weź hełm i buty (2).

• Lupą wyświetl zbliżenie taczki, z którą przyszedł tu Cameron (3).

• Przełóż z inwentarza na taczkę sprzęt do nurkowania: kombinezon, hełm i buty.
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• Spróbuj zabrać pompę powietrza (skrzynia z dużym kołem zamachowym) – jest
za ciężka i detektyw dojdzie do wniosku, że potrzebuje pomocy.

• Wróć do szklarni (możesz użyć mapy).

Szklarnia

• Wejdź do pomieszczenia.

• Porozmawiaj z Fergusem Mohrem.

• Detektyw opowie o swoich planach i poprosi Mohra o pomoc. Obaj automatycznie
udadzą się na brzeg jeziora, gdzie Cameron zanurkuje.
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LOCH NESS – KRYJÓWKA POTWORA

Podwodny labirynt

• Po zanurkowaniu w jeziorze  warto zapisywać grę, jeśli to jest tylko możliwe, z
dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie irytować się, gdy Cameron się zakręci w
tym labiryncie. Po drugie – przy próbie powrotu spod wrót podwodnego hangaru
rozpocznie się czasówka, więc szkoda by było stracić postęp gry.

• W wodzie nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów. Większość plansz ma dwa
przejścia, więc przy zamaszystym obrocie może się zdarzyć, że wybierzesz drogę
do tyłu, zamiast iść naprzód.

Do hangaru –  1. plansza

• 2 przejścia

• na dnie leży rower; nad nim jest wyjście na powierzchnię (teraz nieaktywne)

• wybierz drogę między brzegiem po lewej i dwiema roślinami po prawej.

Do hangaru –  2. plansza

• 2 przejścia

• idź do przodu ponad czarna łachą, tak żeby nie widzieć żadnych roślin.
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Do hangaru –  3. plansza

• 2 przejścia

• obróć się, żeby odszukać szkielet łodzi

• kliknij kursor przy kamieniu po lewej stronie łodzi.

Do hangaru –  4. plansza

• 2 przejścia

• po znalezieniu się na planszy lekko obróć się w prawo

• idź  między  kamieniem  (po  lewej)  i  mniejszym  kamieniem  z  kępą  roślin  (po
prawej).
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Do hangaru –  5. plansza

• 2 przejścia

• po znalezieniu się na planszy obróć się lekko w lewo

• idź przesmykiem między dwiema skałami.

Do hangaru –  6. plansza

• 2 przejścia

• po znalezieniu się na planszy obróć się lekko w prawo

• idź między dwiema roślinami.
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Do hangaru –  7. plansza

• 4 przejścia

• ustaw  się  tak,  żeby  duży,  czarny  kamień  był  przy  prawej  krawędzi  ekranu  –
przesuwaj kursor w lewo i licz przejścia (tu będą trzy)

• kliknij  trzeci kursor, który wypadnie mniej więcej po prawej stronie mniejszej,
szarej skały.

Do hangaru –  8. plansza

• 3 przejścia

• jesteś pod klifem; stań plecami do skrzynki i butelek leżących na dnie

• idź wzdłuż klifu (po prawej) w kierunku czarnych szczątków.
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Do hangaru –  9. plansza

• 3 przejścia

• ustaw się plecami do czarnych szczątków

• idź drogą z klifem przy prawej krawędzi ekranu.

Do hangaru –  10. plansza

• 2 przejścia

• obejrzyj dno: obok ludzkiego szkieletu leży stłuczona butelka – weź ją

• ustaw się tak, żeby szkielet był w prawym dolnym rogu ekranu – idź wzdłuż klifu.
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Do hangaru –  11. plansza

• 2 przejścia

• idź ponad rozpołowiona łodzią.

Do hangaru –  12. plansza

• 3 przejścia

• wybierz drogę między dwiema lustrzanymi roślinami.
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Do hangaru –  13. plansza

• Stoisz pod drzwiami podwodnego hangaru – podejdź do nich .

• Na  drzwiach  użyj  stłuczonej  butelki  –  Cameron  oskrobie  je  z  wodorostów  i
odsłoni symbole kruka.

• Do hangaru nie wejdziesz. Zanim jednak ruszysz w drogę powrotną, zapisz grę –
po kliknięciu pierwszego kursora rozpocznie się czasówka.

1. plansza

– obróć się plecami do drzwi hangaru

– naprzód
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2. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
lekko w prawo

– naprzód

3. plansza

– po znalezieniu się w węźle przesuwaj
kursor w prawo

– droga między rośliną po lewej i skałą
po prawej

4. plansza

– po znalezieniu  się  w węźle  przesuń
widok w prawo

– naprzód wzdłuż klifu po lewej

5. plansza

– po  znalezieniu  się  w  węźle  nie
obracaj się

– naprzód
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6. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
lekko w prawo

– droga nad czarnymi szczątkami

7. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
lekko w prawo

– droga nad skrzynką z butelkami

8. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
lekko w prawo

– droga  po  prawej  stronie  wielkiego,
czarnego kamienia

9. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
w lewo

– droga na samotną skałę
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10. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
w lewo

– droga  w  kierunku  czarnej  łachy  i
kępy roślin tuż za nią

11. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
w lewo

– droga z czarnym głazem przy prawej
krawędzi ekranu

12. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
w lewo

– droga  po  prawej  stronie  szkieletu
łodzi

13. plansza

– po znalezieniu się w węźle obróć się
lekko w lewo

– naprzód
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14. plansza

– po znalezieniu się w węźle znajdź na
dnie rower

– przesuń widok do góry

– kliknij  kursor  wyjścia  na
powierzchnię, który znajduje się nad
rowerem

Na brzegu jeziora

• Po wydostaniu się z wody stoisz na skalnej półce.

• Na skale poszukaj kursora jednego, a potem drugiego i wejdź wyżej.

• Na brzegu leży nieprzytomny Mohr – idź w kierunku dworu, a usłyszysz krzyk.

• Wejdź do Devil's Ridge Manor. 

• Drzwiami między głównym schodami idź do tylnego holu.

• W tylnym holu skręć w lewo. Przez bibliotekę idź do gabinetu lorda.
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Gabinet lorda

• Gabinet jest splądrowany.

• Wejdź w głąb pomieszczenia – pojawi się lady Ursula.

• Od lady Mac Farley Cameron dowie się, że Moira została porwana i może być w
gorzelni. Pistolet jest w pokoju Ursuli w toaletce.

• Idź na piętro do sypialni lady Mac Farley.

Sypialnia lady Mac Farley

• Otwórz szufladę toaletki stojącej obok łóżka – weź pistolet.

• Użyj mapy, żeby dostać się do gorzelni.

DISTILLERY – POSZUKAĆ MOIRY

Przeszukać gorzelnię

• Z przystani idź do otwartego magazynu przy kole wodnym.
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• Z otwartej części magazynu weź worek z trocinami (za beczkami).

• Wejdź do przedsionka gorzelni, a z niego do długiego korytarza.

• W korytarzu idź przed siebie i skręć w prawo – otwórz drzwi.

Piwnica

• Po  ataku  pokojówki  Cameron  ocknie  się  w  piwnicy.  Z  ekwipunku  zniknęły
ukradzione kryształy i triskel.

1. Ze ściany naprzeciwko krzesła elektrycznego zabierz skórzany pas.

2. Skórzanego pasa użyj na okienku w rogu piwnicy – detektyw przymocuje do krat
koniec pasa.

3. Podejdź do wyciągarki (pod ścianą naprzeciwko okienka).  Użyj  na niej pasa z
ekwipunku i włącz silnik.

• Po wyłamaniu krat wyjdź przez okienko na zewnątrz.
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Podwórko przed gorzelnią

• Po wydostaniu się z piwnicy obróć się w lewo i  spójrz na ziemię – zauważysz
damską torebkę. Zanim ją podniesiesz, zapisz grę.

• Podnieś damską torebkę – włączy się czasówka.

• Z ekwipunku wyjmij rewolwer.

• Wyceluj w linę, na której wisi worek (niemal nad głową pokojówki).

• Gdy pojawi się zielony celownik, kliknij – Cameron wystrzeli, a spadający worek
ogłuszy pokojówkę.
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• Przeszukaj  nieprzytomną pokojówkę – z  jej  torebki weź  notatnik Mac Grabba
(trafi do inwentarza do dokumentów).

• Zamknij zbliżenie, a pojawi się zjawa. Od niej Cameron dowie się, że jutro jest
dzień przesilenia zimowego – Alban Arthuan.

FRIDAY - DECEMBER 21

Devil's Ridge Manor

Cameron  rozpoczyna  dzień  w  swoim  pokoju  –  użyj  mapy,  żeby  przenieść  się  do
oranżerii.

Stojąc plecami do drzwi oranżerii, widzisz wejście do zamkowych podziemi – idź tam.

PODZIEMIA – DO KRYJÓWKI SPISKOWCÓW

Pokój ze sprzętem do nurkowania

• Otwórz okratowane przejście naprzeciwko drzwi – znajdziesz się w podziemnym
korytarzu.
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Korytarze

• Idź przed siebie do rozgałęzienia korytarzy.

• Na rozgałęzieniu wybierz korytarz po lewej (z symbolem kruka) – idź nim przed
siebie, póki nie trafisz do jaskini z głazem.

Jaskinia z głazem

• Spójrz na kamienne koła po lewej stronie głazu.

• Z  wypowiedzi  zjawy  wynika,  że  21  grudnia  to  dzień  Alban  Arthuan  (na
kamiennym kole jest on oznaczony literą N). Z notatnika Mac Grabba wiesz, że
dzień Alban Arthuan należy kojarzyć z zodiakalnym znakiem koziorożca. 

• Ustawiając kamienne koła,  musisz  te  dwa symbole umieścić  w snopie światła
padającego przez otwór w sklepieniu jaskini.  

• Ustaw kamienne koła:

• większe – tak żeby w snopie światła padającego na koło znalazła się
litera N

• mniejsze  –  tak  żeby  po  prawej  stronie  litery  N  znalazł  się  symbol
koziorożca.
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• Przez otwór za głazem wejdź do kryjówki spiskowców.
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W KRYJÓWCE SPISKOWCÓW

Klatka schodowa

• Schodami wejdź wyżej.

• Wybierz któreś z przejść: po prawej lub po lewej.

Korytarze kryjówki

• Tuż po opuszczeniu klatki schodowej rozejrzyj się – niezależnie od wybranego
przejścia zauważysz centralny placyk z okrągłą rurą pośrodku – podejdź do niej.

• Obejdź rurę dookoła, tak żeby znaleźć na niej trzy przyciski (teraz nieaktywne).
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• Obróć się plecami do przycisków – przed sobą masz zamknięte drzwi do biura
Mac Grabba i korytarze po obu stronach drzwi. Wybierz któryś z korytarzy (na
obrazku niżej jest ten po lewej).

• Idź wzdłuż okrągłej ściany biura Mac Grabba i szukaj na niej aktywnego okienka
– zanim w nie spojrzysz, zapisz grę.

• Spójrz  w  okienko  –  zobaczysz  zebranie  spiskowców  i  Mac  Grabba
przedstawiającego swój plan zagłady świata, a po animacji włączy się czasówka.
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• Obróć się w lewo i skryj się w bocznym pomieszczeniu (to pomieszczenie, gdzie
jest zejście do podziemnego portu – teraz nieaktywne).

• Po animacji  wróć na centralny placyk.  Stań plecami do przycisków na rurze –
przed sobą masz otwarte drzwi do biura Mac Grabba.

Biuro Mac Grabba

• Lupą wyświetl zbliżenie blatu biurka – weź pustą skrzynkę na triskel. Z szuflady
pod blatem zabierz platynowy klucz i szczypce.

• Spójrz na panel na ścianie za biurkiem.
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• Na  zbliżeniu  kliknij  panel  –  dzięki  temu  będzie  można  otworzyć  inne
pomieszczenia kryjówki.

• Wyjdź z biura.

Aktywacja przycisków na rurze z centralnego placyku

• Po  kliknięciu  panelu  w  biurze  Mac  Grabba  okrągłe  przyciski  na  rurze  na
centralnym placyku będą aktywne, jeśli wcześniej zostało odwiedzone wejście do
komnaty triskela. Jeśli tak się nie stało, idź tam teraz.

• Do komnaty triskela: tuż po wyjściu z biura Mac Grabba odwróć się w prawo i
wybierz korytarz tuż przy ścianie biura.
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• Korytarzem idź 1x przed siebie, obróć się w lewo, wejdź w klatkę schodową (tę ze
schodami w górę).

• Schodami wejdź na górę i tam rozejrzyj się – w głębi zauważysz drzwi z okrągłą
blokadą (na razie nieaktywne).

• Wróć na centralny placyk z rurą.

Korytarze kryjówki

• Lupą wyświetl  przyciski  na  rurze  na  centralnym  placyku –  kliknij  dwa  górne
przyciski.

• Teraz masz otwarte drzwi do laboratorium (po lewej) i komnaty tortur, gdzie jest
uwięziony Mac Farley (po prawej).

UWOLNIĆ LORDA MAC FARLEYA 

Korytarze kryjówki – centralny placyk z rurą pośrodku

• Stań twarzą do przycisków na rurze – wejdź do pomieszczenia po prawej.
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Komnata tortur

• Podejdź do fotela, do którego jest przykuty Mac Farley – zapisz grę.

• Lupą wyświetl zbliżenie aparatu na stole obok fotela.

• Na zbliżeniu aparatu kliknij kolejno przyciski: środkowy, prawy, lewy. 

• Weź ze stołu butelkę z piciem i użyj jej na Mac Farleyu.

• Po uwolnieniu lorda Cameron opowie mu o planach Mac Grabba i porwaniu Moiry.
Mac  Farley  postanowi  udać  się  do  Devil's  Ridge  Manor,  żeby  na  wieży
obserwatorium przygotować laser.

• Zanim podejmiesz próbę wyjścia z pomieszczenia, zapisz grę. 
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URATOWAĆ MOIRĘ

Komnata tortur 

• Gdy po uwolnieniu Mac Farleya zrobisz krok w stronę wyjścia z komnaty tortur,
usłyszysz wołającą o pomoc Moirę i włączy się czasówka.

Czasówka

1. Przekrocz próg pomieszczenia. 2. Idź w kierunku biura Mac Grabba.

3. Wejdź w korytarz po prawej stronie
biura Mac Grabba.

4. Idź korytarzem 1x w przód, obróć się w
prawo i wejdź do bocznego pomieszczenia.

5. Spójrz na podłogę – lupą wyświetl
okienko kodowe nad włazem.

6. W okienko kodowe wprowadź
kliknięciami kod 421 (z notatnika Mac

Grabba).
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7. Użyj włazu – zejdziesz do przedsionka
podziemnego portu.

8. W przedsionku obróć się wokół – użyj
drzwi z okrągłą blokadą.

9. Po wejściu do podziemnego portu obróć
się w lewo – podejdź do oświetlonego

urządzenia pod ścianą.

10. Lupą wyświetl miejsce między
urządzeniem a rurami.

11. Z wiadra weź gwiaździsty klucz,
zamknij zbliżenie i odwróć się plecami do

oświetlonego urządzenia.

12. Podejdź do urządzenia
wyglądającego jak słup ustawiony

pod ścianą.
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13. Lupą wyświetl podstawę słupa. 14. Z ekwipunku wyjmij gwiaździsty klucz.

15. Po lewej stronie rączki z gałką użyj
gwiaździstego klucza.

16. Kliknij poniżej rączki z gałką –
podniesiesz klatkę, w której jest

uwięziona Moira, a czasówka się skończy.

Podziemny port

• Gdy klatka z Moirą zwisa nad ziemią, obejrzyj ją ikoną lupy.
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• Na zbliżeniu użyj na łańcuchu obcęgów z inwentarza – Cameron uwolni Moirę i
odeśle ją do ojca.

• Wróć na centralny placyk z rurą pośrodku.

PRZYGOTOWAĆ WYSADZENIE ŁODZI

Korytarze kryjówki – centralny placyk z rurą pośrodku

• Stań twarzą do przycisków na rurze – wejdź do pomieszczenia po lewej.

Laboratorium

• Lupą wyświetl zbliżenie szafki nad długim, półokrągłym blatem – z środka weź
trzy butelki:

• glicerol (glycerine 5 ml)

• kwas siarkowy (sulfuric acid 20 ml)

• kwas azotowy (nitric acid 30 ml). 

• Przy okazji do inwentarza trafi też pipeta. 

• Podejdź do regału tuż przy wejściu – lupą obejrzyj brązową książkę. W środku
znajdziesz dwa przepis, ale zdobyte składniki wskazują, że chodzi o instrukcję
produkcji dynamitu.

• Lupą  wyświetl  zbliżenie  długiego,  półokrągłego  blatu  –  zanim  przystąpisz  do
produkcji materiału wybuchowego, zapisz grę.
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1. Na wąskiej zlewce użyj kolejno: 4x butelki 30 ml, 4x butelki 20 ml, 1x butelki 5
ml.

2. Weź wąską zlewkę i użyj jej na szerszej zlewce stojącej po lewej.

3. Z inwentarza wyjmij pipetę – użyj jej na szerszej zlewce i pozostaw w naczyniu.

4. Z inwentarza wyjmij worek z trocinami – użyj go na zielonej butelce po prawej.

5. Z szerszej zlewki wyjmij pipetę i użyj jej na butelce z trocinami.

6. Weź butelkę z nitrogliceryną.

• Zamknij zbliżenie blatu i wyjdź z laboratorium.

• Idź do podziemnego portu (jeśli stoisz twarzą do drzwi biura Mac Grabba, wejdź
w korytarz po prawej, 1x przed siebie, obrót w prawo, właz w podłodze bocznego
pomieszczenia).
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Podziemny port

• Wejdź na pokład łodzi podwodnej. 

• Na pokładzie obróć się w lewo i idź 1x przed siebie.

• Na zbiorniku przy burcie łodzi użyj butelki z nitrogliceryną.

• Opuść podziemny port i idź do komnaty triskela.

ODZYSKAĆ TRISKEL

Do komnaty triskela

• Jeśli  stoisz twarzą do drzwi biura Mac Grabba, wejdź w korytarz tuż po lewej
stronie drzwi.

• Korytarzem idź 1x przed siebie, obróć się w lewo, wejdź w klatkę schodową (tę ze
schodami w górę).

• Schodami wejdź na górę – tu podejdź do drzwi z blokadą.

• Lupą wyświetl panel na ścianie po prawej – kliknięciami wprowadź kod  532 (z
notatnika Mac Grabba).

• Użyj drzwi z blokadą, żeby dostać się do pomieszczenia.
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Komnata triskela

• Żeby wyjąć triskel ze świetlistej rury, potrzebujesz platynowego klucza, skrzynki
na triskel i szczypiec – wszystkie przedmioty zabrane z biura Mac Grabba (blat i
szuflada biurka).

• Zanim zabierzesz się za wyjmowanie triskela, zapisz grę.

• Platynowym kluczem otwórz drzwiczki na świetlistej rurze.

• Lupą wyświetl zbliżenie drzwiczek i otwórz je.

• Wewnątrz komory ustaw pustą skrzynkę na triskel. 

• Na triskelu użyj szczypiec – Cameron przeniesie artefakt do skrzynki.

• Zamknij skrzynkę z triskelem i zabierz ją do inwentarza.

• Opuść pomieszczenie i klatką schodową zejdź na niższy poziom.

Opuścić kryjówkę

• Stań twarzą do drzwi laboratorium i obróć się w prawo.

• Podejdź do wlotów dwóch korytarzy.
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• Wybierz wlot po lewej.

• Idź 1x przed siebie, obróć się w lewo, wejdź w klatkę schodową ze schodami w
dół.

• Schodami zejdź do brązowych drzwi do podziemnych korytarzy.

• W podziemnych korytarzach możesz użyć mapy – wybierz Devil's Ridge Manor.

DEVIL'S RIDGE MANOR - WYSADZIĆ ŁÓDŹ

Devil's Ridge Manor

• Holem na parterze przejdź do biblioteki.

• W  bibliotece  użyj  laski  Mac  Farleya  na  symbolu  we  wnęce,  żeby  otworzyć
przejście do gabinetu.

• W gabinecie galeryjką dostań się do laboratorium, a stąd na wieżę obserwacyjną.
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Wieża obserwacyjna

• Po przywitaniu się z Moirą lupą wyświetl widok za oknem – zobaczysz animację,
a zaraz potem włączy się bardzo prosta zręcznościówka.

• Najedź  zielonym  celownikiem  na  holograficznego  potwora  i  kliknij  (jeśli  nie
zdążysz w określonym czasie, stwór się przemieści, więc spróbuj ponownie).

• Po zniszczeniu łodzi Cameron automatycznie wyjdzie do parku.
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Park

• Obróć się plecami do drzwi dworu i idź przed siebie pod celtycki krzyż.

• U stóp krzyża umieść skrzynkę z triskelem – przywołasz zjawę.

• Zjawa podziękuje detektywowi i zapowie swój powrót do legendy, ale gdyby znów
trzeba było powstrzymać zło, powróci.

KONIEC
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