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ZANIM ROZPOCZNESZ GRĘ

• W folderze, gdzie zainstalowała się gra, znajdziesz ikonę winsetup – jej klikniecie
wyświetli  okienko  umożliwiające  zmianę  sposobu  wyświetlania  (okno/pełny
ekran, rozdzielczość).

 

• Żeby w trakcie rozgrywki  dostać  się  do menu gry,  przesuń kursor pod górną
krawędź ekranu – znajdziesz tu przyciski zapisu i ładowania gry oraz przycisk
opcji.

• W opcjach gry możesz między innymi włączyć system podpowiedzi – przycisk z
lupą.  Dzięki  temu  w  trakcie  gry  będzie  można  klawiszem  spacji  podświetlić
aktywne punkty planszy.

• Jeśli jednak zależy Ci na skompletowaniu osiągnięć, nie rób tego. W wersji Steam
jedno z  dodatkowych osiągnięć polega na nieużywaniu systemu podpowiedzi w
ciągu całej rozgrywki.
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NEWBURYPORT

Bohater  gry  to  młody  człowiek,  który  wybiera  się  do  Arkham.  Podróż  zaczyna  w
miasteczku Newburyport. W kieszeni ma tylko dwadzieścia dolarów, pamiątkowe pióro
po dziadku i mapę.

Odzyskać pióro po dziadku

Dworzec kolejowy

• Porozmawiaj z zawiadowcą stacji (Talk to station master).

• Bohater  dowie  się,  że  przy  jego  ograniczonych  funduszach  najtaniej  byłoby
przespać się  w schronisku YMCA i  rano pojechać do Arkham autobusem, który
zatrzymuje  się  w  Innsmouth.  Ale  Innsmouth  to  złowieszcze  miasteczko  i
zawiadowca nie wie też, jak dotrzeć do YMCA.

• Jeśli zależy Ci na osiągnięciach, spójrz na mężczyznę pośrodku peronu (Look at
short man).

• Przejściem w głębi ekranu idź na placyk przy dworcu (Go to square).
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Placyk przy dworcu

• Porozmawiaj z bezdomnym (Talk to homeless guy). 

• Gość odwróci uwagę bohatera i ukradnie mu pióro, czego bohater na razie nie
zauważy. Odjazd pociągu umożliwi też rozmowę z mężczyzną z walizką.

• Wróć na dworzec (przejście przy prawej krawędzi ekranu).

Dworzec kolejowy

• Po odjeździe pociągu porozmawiaj na wszystkie tematy z mężczyzną przy torach
(Talk  to  man  with  a  suitcase)  –  kwestie  przewijaj  strzałką  po  prawej  stronie
okienka dialogowego.
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• Po rozmowie na mapie pojawi się lokacja  Library (do schroniska trzeba będzie
dojść  piechotą).  Dostaniesz  też  ulotkę  reklamową miejscowego  towarzystwa
historycznego. 

• W inwentarzu obejrzyj ulotkę reklamową (Look at leaflet) – na mapie pojawi się
lokacja  Historical  Society, gdzie  znajduje  się  wystawa  dziwnych  znalezisk  z
Innsmouth.

• Przejściem u dołu ekranu przedostań się na mapę (Go to road).

Retrospekcja – telefon od doktora Armitage'a

• Obejrzyj  animację  –  w  początkowej  odsłonie  sprawy,  która  poprowadzi  Lone
Carter, nie masz nic do zrobienia.

Mapa

• Przeprowadź bohatera do schroniska YMCA – kliknij nazwę Market St w lewym
dolnym rogu ekranu, a potem ikonę lokacji.

Schronisko YMCA

• Jeśli chcesz, spróbuj porozmawiać z psem towarzyszącym ulicznej kapeli (Talk to
Junior) – zdobędziesz dodatkowe osiągnięcie.

• Z ulicy wejdź do budynku schroniska.

• W środku przyciskiem  Look at obejrzyj model pociągu na stoliku pod ścianą i
kolekcję piór na ladzie.

• Porozmawiaj z zarządzającym na wszystkie tematy (Talk to owner).
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• Okaże się, że nie dostaniesz pokoju, bo zarządca nie może dosięgnąć do tablicy z
kluczami, a jego chwytak zabrał niejaki Melvin, który poszedł do biblioteki. Model
pociągu  nie  jest  niczym  ważnym  dla  mężczyzny,  który  zasadniczo  kolekcjonuje
pióra – tu bohater zorientuje się, że bezdomny ukradł mu pióro po dziadku. 

• Drzwiami wyjdź na ulicę.

• Na ulicy przejściem przy prawej krawędzi ekranu wyjdź na mapę (Go to map).

• Na mapie wybierz lokację Historical Society.

Towarzystwo historyczne

• Z ulicy wejdź do siedziby towarzystwa – bohater zostanie wyproszony, bo to pora
zamknięcia.

• Na ulicy porozmawiaj z zakonnicą siedzącą przy stoliku przed wejściem do baru
(Talk to nun).
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• Zakonnicę pytaj kolejno:

• o Innsmouth

• o zbyt wczesną porę na picie drinków 

• znów o Innsmouth

• o alkoholizm

• znów o Innsmouth.

• Gdy zakonnica padnie, ze stolika weź wino (Pick up wine).

• Jeśli kolekcjonujesz  osiągnięcia, obejrzyj po kilka razy plakaty na ścianie przy
wejściu  do  baru.  Gdy  poznasz  wszystkie  nazwy  napojów,  wejdź  do  baru  i
porozmawiaj z barmanem o drinkach z plakatów.

• Przejściem przy prawej krawędzi ekranu wyjdź na mapę (Go to road).

• Na mapie wybierz lokację Station. 

Dworzec kolejowy i okolice

• Przejściem w głębi ekranu idź na placyk przy dworcu (Go to square).

• Na placyku przy dworcu porozmawiaj z bezdomnym, na przykład:

• na pierwszej planszy z dialogiem wybierz pierwszą opcję

• na drugiej – drugą

• na trzeciej – pierwszą

• daj mu wino, co wznowi dialog

• zaproponuj wymianę wina na pióro – dostaniesz je z powrotem.

• Przejściem przy lewej krawędzi ekranu idź na mapę.

• Na mapie wybierz lokację Library.

Zdobyć książkę Ancient Artifacts of Essex

Biblioteka

• Z ulicy wejdź do budynku biblioteki.

• W środku porozmawiaj z bibliotekarzem (Talk to librarian) – bohater zostanie
skierowany do odpowiedniego regału i włączy się retrospekcja.

Retrospekcja – spotkanie w Miskatonic University

• Gdy  Lone  Carter  zostanie  sam  w  pokoju  Johna  Armitrage'a  w  dowolnej
kolejności:

1. obejrzyj Biblię (Look at Bible)
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2. obejrzyj lichtarz ze świecą (Look at candle)

3. otwórz szufladę (Open drawer) i zajrzyj do niej (Look at drawer)

4. z łóżka ściągnij koc (Pull blanket)

5. odsuń poduszkę (Push pillow) i zabierz spod niej list (Pick up letter).

• W ten sposób zgromadzisz  w inwentarzu  cztery  listy –  przeczytaj  je  (Look  at
letter). 

Biblioteka – dodatkowe osiągnięcia

• Jeśli kolekcjonujesz osiągnięcia, gdy będzie to możliwe, odczytaj tytuły książek z
regałów na frontowej ścianie.

• W inwentarzu wybierz polecenie Look at i kliknij górne półki pierwszego regału.
Potem PPM wyświetlaj tytuły, póki nie zaczną się powtarzać.

• Przesuń kursor niżej po półkach i PPM wyświetlaj tytuły książek z następnego
działu. Gdy tytuły zaczną się powtarzać, przejdź do kolejnego działu.

• Na regałach znajdziesz dziesięć działów (Zoology,  Esotericism, Hobby and Free
Time, Cooking, Fiction, Geography, Anthropology, Medicine, Science, Psychology) po
5-6 książek w każdym z nich.
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• Znalezienie książki Slapstick Psychology jest osobnym osiągnięciem.

Biblioteka

• Porozmawiaj z młodzieńcem przy półkach z książkami (Talk to Melvin). 

• Obowiązkowo spytaj Melvina, co robi, a potem jakiej książki szuka.

• Idź do bibliotekarza – spytaj go o książkę, której szuka Melvin.

• Gdy  bibliotekarz wezwie Melvina i  zacznie  go karcić,  podejdź do regału,  przy
którym przedtem stał chłopak.

• Obejrzyj  regał  (Look  at  bookshelf)  –  dowiesz  się,  że  książka,  o  której  mówił
miłośnik pociągów, znajduje się na trzeciej półce od dołu.

• Z trzeciej półki od dołu weź książkę o transporcie (Pick up Transport in Essex) i
poleceniem Look at obejrzyj ją w inwentarzu.
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• Z półki poniżej weź książkę o handlu (Pick up Commerce in Essex) i poleceniem
Look at obejrzyj ją w inwentarzu – ta książką odsyła bohatera do zaginionego
tomu zatytułowanego Ancient Artifacts of Essex.

• Poleceniem Use odłóż obie książki na półki (bez tego nie wyjdziesz z biblioteki). 

• Wróć do stanowiska bibliotekarza.

• Obejrzyj dziennik wypożyczeń trzymany przez bibliotekarza (Look at logbook) –
dowiesz się, że  Ancient Artifacts of Essex wypożyczył niejaki Andrew Hopelow.

• Teraz możesz porozmawiać o Hopelowie z bibliotekarzem, jeśli jednak zależy Ci
na dodatkowych osiągnięciach, wstrzymaj się na chwilę.
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Dodatkowe osiągnięcie w tym momencie rozgrywki

• Przed zapytaniem bibliotekarza o Andrew Hopelowa wyjdź z biblioteki.

• Pochodź po miasteczku, wybierając różne lokacje.

• Na mapie wybierz lokację YMCA.

• Na  ulicy  poczekaj  na  mężczyznę,  który  zatrzyma  się  przed  kapelą  i  zacznie
tańczyć – dodatkowe osiągnięcie odblokowane.

• Uwaga! Jeśli Andrew nie pojawia się przed hostelem, zmieniaj lokacje, póki nie
osiągniesz celu.

• Wróć do biblioteki.

Biblioteka

• Porozmawiaj z bibliotekarzem.

• Spytaj go o książkę Ancient Artifacts of Essex i Andrew Hopelowa – dowiesz się, że
to facet, który chodzi po ulicach z nosem w książce.

• Opuść bibliotekę.

• Na mapie wybierz lokację YMCA.

YMCA

• Na ulicy porozmawiaj z mężczyzną z książką (Talk to Andrew Hopelow).

• Spytaj go o książkę, którą czyta, a potem czy interesuje go kolej.
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• Andrew wyrazi umiarkowane zainteresowanie koleją,  więc na zamianę musisz
zdobyć książkę o tej tematyce – idź do biblioteki. 

Biblioteka

• Podejdź do regału w głębi pomieszczenia.

• Z trzeciej półki od dołu weź książkę o transporcie (Pick up Transport in Essex).

• Idź do stanowiska bibliotekarza – on nie pozwoli na wyniesienie książki, więc
musisz odwrócić jego uwagę.

• Porozmawiaj z bibliotekarzem – udaj, że nie pamiętasz, jak nazywa się Hopelow.
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• Jeśli  zależy  Ci  na  dodatkowym  osiągnięciu,  poczekaj  aż  bibliotekarz  przejrzy
dziennik,  wymieni  poprawnie  nazwisko  Andrew  Hopelow  i  spytaj  znów  o  to
samo.  Powtarzaj  te  czynności  kilka razy  (łącznie  około 5x),  póki  nie  poznasz
wszystkich zmyślonych przez bohatera ksywek Hopelowa.

• Gdy bibliotekarz zacznie wertować dziennik wypożyczeń, wyjdź z biblioteki.

• Na mapie wybierz lokację YMCA.

YMCA

• Daj Andrew książkę o transporcie (Give Transport in Essex to Andrew Hopelow) –
w zamian dostaniesz książkę   Ancient Artifacts. 

Towarzystwo historyczne

Inwentarz 

• W inwentarzu poleceniem  Look at obejrzyj książkę  Ancient Artifacts –  bohater
dowie  się,  że  ktoś  z  Innsmouth  sprzedał  kolekcję  przedmiotów,  część  z  nich
znajduje się w siedzibie miejscowego towarzystwa historycznego. 

• Jeśli bohater tam jeszcze nie był, wybierz na mapie lokację Historical Society i z
ulicy wejdź do budynku towarzystwa. 

• Jeśli  bohater  już  został  wyrzucony  z  siedziby  towarzystwa,  idź  od  razu  do
biblioteki.
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Biblioteka

• Porozmawiaj z bibliotekarzem.

• Powiedz o problemie z wejściem do towarzystwa – dostaniesz list polecający.

• Podejdź do regału w głębi pomieszczenia – odłóż tam książkę z inwentarza (Use
Ancient Artifacts with bookshelf).

• Wyjdź z biblioteki. Ma mapie wybierz lokację Historical Society.
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Towarzystwo historyczne

• Daj starszej pani list polecający (Give letter of introduction to Madame Tilton) i
porozmawiaj z nią.

• Bohater dowie się, że wcześniej ktoś już interesował się kolekcją kapitana Marsha i
żądał,  żeby  madame  Tilton  oddała  niektóre  eksponaty  spadkobiercom  Obeda
Marsha. Zostanie również oprowadzony po sali wystawowej.

• Jeśli  zależy  Ci  na  dodatkowych  osiągnięciach,  wyjdź  za  panią  Tilton  do
pierwszego pokoju towarzystwa i spytaj kobietę o lustro. Powtarzaj pytanie, póki
nie pojawi się komunikat ostrzegawczy. Osiągnięcie zostało odblokowane, a jeśli
chcesz  poznać  zabawną  treść  komunikatu  o  błędzie,  kliknij  OK.  Zaczynając
ponownie  grę,  wykorzystaj  w  menu  głównym  klawisz  Continue  (lub  zrobiony
wcześniej własny sejw).

• W sali wystawowej spójrz na dużą płaskorzeźbę na ścianie po lewej (Look at bas-
relief).

• Na zbliżeniu zauważysz symbole wycięte u góry reliefu (od lewej): drzewo, ogień,
drzewo,  woda,  drzewo,  ogień,  woda.  Tym  symbolom  odpowiadają  określone
kolory kamieni na tiarze: drzewo – zielony, ogień – czerwony i woda – niebieski.

• PPM zamknij zbliżenie płaskorzeźby.
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• W sali wystawowej spójrz na tiarę na postumencie pośrodku (Look at strange
tiara).

• Poleceniem Push wciśnij kamienie na tiarze w tej kolejności:

▪ zielony,  czerwony,  zielony,  niebieski,  zielony,  czerwony,  niebieski -
odsuniesz plakietkę.

• Poleceniem  Use na  inskrypcji  pod plakietką użyj  ulotki  reklamowej,  a  potem
pióra.

• Niestety, pióro nie działa.

• PPM zamknij zbliżenie tiary.

• Wyjdź z sali wystawowej.

Dodatkowe osiągnięcie 

• Jeśli  zależy Ci  na  dodatkowych osiągnięciach, spytaj  osiem osób,  czy nie mają
działającego pisadła:

▪ w  lokacji  Historical  Society –  pani  Tilton,  kobieta  i  mężczyzna  na  ulicy
przed barem, barman w barze

▪ w lokacji Library – bibliotekarz 

▪ w lokacji YMCA – właściciel hostelu 

▪ w lokacji  Station – mężczyzna z teczką, stojący obok torów, zawiadowca
stacji.
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Zdobyć działające pióro

• Idź na stację kolejową.

• Spytaj zawiadowcę stacji o działające pióro – dostaniesz je, jeśli pozbędziesz się z
peronu miłośnika pociągów.

• Idź do schroniska YMCA.

• Spróbuj zabrać model pociągu ze stolika – bohaterowi przyjdzie do głowy pomysł
wymiany.

• Daj właścicielowi YMCA pióro po dziadku - zdobędziesz model pociągu.

• Idź na dworzec kolejowy.

• Mężczyźnie z teczką daj model pociągu – ten pójdzie się nim pobawić.
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• Porozmawiaj z zawiadowcą stacji – dostaniesz działające pióro.

• Wróć do lokacji Historical Society.

Towarzystwo historyczne  

• W siedzibie towarzystwa historycznego wejdź do sali wystawowej.

• Wyświetl zbliżenie tiary.

• Na  ulotce  reklamowej  leżącej  na  inskrypcji  użyj  działającego  pióra  –  bohater
skopiuje kod, a do inwentarza trafi kartka z transkrypcją.

• Opuść siedzibę towarzystwa – włączysz animację.
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Wydostać się z Newburyport

• W trakcie animacji zobaczysz przygodę Melvina, a bohater automatycznie pojawi
się na miejscu zdarzenia.

• Spróbuj  porozmawiać  z  nieprzytomnym  (Talk  to  Melvin)  –  bohater  zabierze
chwytak i automatycznie przeniesie się do schroniska YMCA.

• W  schronisku  YMCA  użyj  chwytaka  na  tablicy  z  kluczami  –  bohater
automatycznie  weźmie  klucz  237 i  uda  się  do  pokoju  –  włączysz  kolejną
animację. 

• Rankiem akcja przenosi się na placyk przy stacji kolejowej.

• Porozmawiaj z gazeciarzem – zdobędziesz gazetę.

• Porozmawiaj z kierowcą – kupisz bilet i ruszysz w podróż do Innsmouth.
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INNSMOUTH
Bohater  dociera  do  Innsmouth,  gdzie  dowiaduje  się,  że  autobus  powrotny  do
Newburyport jest jutro, jednak on chce jechać do Arnkham. 

Opowieść Zadoka

Hotel

• Z rynku, gdzie zatrzymał się autobus, wejdź do hotelu (Go to Gilman House).

• W hotelu zagadnij kierowcę autobusu (Talk to Joe Sargent) – dowiesz się, że Joe
ma tu coś do załatwienia i do Arnkham wyruszy za jakieś dwie godziny.

• Wróć na rynek.

Sklep

• Z rynku wejdź do budynku obok hotelu – znajdziesz się w sklepie (Go to Grocery
Store).

• Ze stojaka z gazetami weź mapę (Pick up map) – bohater ją zakupi.

• Obejrzyj latarkę leżącą na ladzie (Look at flashlight) – okaże się, że nie jest na
sprzedaż, bo ekspedient oświetla nią magazyn, gdy nie ma prądu.
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• Porozmawiaj ze sprzedawcą. Skłoń go do sprzedaży latarki, wybierając kwestie:

▪ Tell me about warehouse

▪ Do you think the warehouse electrics will get fixed...

▪ What do you store in the warehouse

▪ spytaj go o sprzedaż różnych produktów (flour and potatoes, chocolates,
drinks).

• Porozmawiaj  ze  sprzedawcą.  Spytaj  go  o  pochodzenie  (You  don't  come  from
around here), a następnie:

▪ o mieszkańców miasteczka (Tell me about Innsmouthians)

▪ o samo miasteczko (Tell me about Innsmouth).

• Wypytując dokładnie o te sprawy, dowiesz się, że według sprzedawcy mieszkańcy
Innsmouth cierpią na jakąś chorobę skóry i  kości,  a  jedynym odpornym na nią
wydaje się być stary Zadok Allen. Ponadto dowiesz się, że sprzedawca jest bratem
Melvina spotkanego w bibliotece w Newburyport.

• Jeśli  chcesz daj  sprzedawcy gazetę kupioną przed wyjazdem z Newburyport  –
zdobędziesz dodatkowe osiągnięcie. Potem wyjdź ze sklepu.
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Alejka między sklepem a hotelem

• Z rynku wejdź w  alejkę między sklepem a hotelem (Go to alley).

• W alejce porozmawiaj  z  Zadokiem (Talk  to  homeless guy)  –  okaże  się,  że  bez
wysokoprocentowego napitku z Zadoka nie da się wydobyć nic sensownego.

• Wróć na rynek i wejdź do sklepu.

Sklep

• Porozmawiaj ze sprzedawcą – wybierz kwestie  I want to buy whiskey,  a potem
Pssst – bohater spyta o alkohol.

• Okaże  się,  że  to  czasy  prohibicji,  więc  alkohol  jest  nielegalny,  ale  sprzedawca
słyszał  plotki  o  szmuglerach  i  ich  łódkach,  które  można  spotkać  w  okolicach
bagien.

• Wyjdź ze sklepu, a na rynku zauważysz kogoś wchodzącego do hotelu Gilmana –
idź za nim.

Hotel

• Z rynku wejdź do hotelu (Go to Gilman House) – tu włączy się  czasówka. Jeśli
mimo dwukrotnego powtórzenia akcja się nie uda, bohater zginie.

• W środku schowaj się za totemem (Go to totem pole).

• Następnie ukryj się za słupem (Go to pole). 
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• Bohater  podsłucha  rozmowę  kierowcy  i  jego  pomocnika,  którzy  zajmują  się
najwyraźniej przewozem nielegalnego alkoholu.

• Musisz śledzić mężczyznę – wyjdź na rynek

Do kryjówki przemytników alkoholu

• Śledź mężczyznę, idąc:

▪ z rynku w alejkę, gdzie rezyduje Zadok

▪ w alejce ku prawej krawędzi ekranu

▪ na następnej planszy w prawo ku kościołowi (Go to church)

▪ na kolejnej planszy obejrzyj stos śmieci (Look at rubbish pile) – znajdziesz
tubę od gramofonu; potem idź w prawo na pomosty (Go to piers)

24



▪ ku lewej krawędzi ekranu (Go to piers)

▪ znów ku lewej krawędzi ekranu (Go to piers)

▪ przy pomostach w dół ekranu (Go to alley)

▪ znów w dół ekranu (Go to square)

▪ w rynku wejdź w alejkę przy lewej krawędzi ekranu (Go to lighthouse)

▪ pod latarnią w lewo (Go to swamps)

▪ na ostatniej planszy zauważysz, że mężczyzna znika w trzcinach.

▪ Uwaga! Jeśli zależy Ci na  dodatkowych osiągnięciach, od razu idź za nim
ścieżką  między  trzcinami  (Go  to  hidden  patch).  Na  planszy  Game  Over
wybierz Continue i za drugim razem rozegraj sytuację inaczej.

▪ Zatrzymaj  się  przed  miejscem,  gdzie  mężczyzna  zniknął  w  trzcinach  i
ustaw tak, żeby słyszeć jego rozmowę z przemytnikami.
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▪ Po podsłuchaniu rozmowy wejdź na ścieżkę, na której zniknął mężczyzna
(Go to hidden path).

• Bohater spadnie na kamienisty brzeg – weź  butelkę whiskey i przejściem przy
lewej krawędzi ekranu idź dalej.

• Na czarnej planszy poszukaj wyjścia w lewym górnym rogu – kliknij raz Go to exit
i poczekaj, aż bohater sam znajdzie drabinę.
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• W zastawionej skrzyniami kryjówce przemytników idź w dół ekranu.

Alejka Zadoka

• Po  wydostaniu  się  z  kryjówki  przemytników  trafiasz  wprost  do  alejki,  gdzie
siedzi Zadok.

• Daj mu alkohol – usłyszysz jego opowieść o kapitanie Marshu i piekielnej bramie
w głębinach oceanu.
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• W  trakcie  opowieści  nic  nie  musisz  robić  –  zapamiętaj  tylko  to,  co  Zadok
powiedział na końcu:  Only the cats of Ulthar speak.

 

• Idź 3x w lewo – trafisz na pomost naprzeciwko latarni.

Latarnia

Pomost naprzeciwko latarni

• Na  pomoście  stoi  urządzenie,  dzięki  któremu  można  by  się  porozumieć  z
latarnikiem,  ale  jest  popsute  (broken  spotlight).  Na  reflektorze  jest  wnęka
kryjąca mikrofon (compartment).

• Poleceniem Push lub Pull porusz popsuty reflektor.
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• Poleceniem Look obejrzyj wnękę – dostaniesz mikrofon.

• W inwentarzu poleceniem Use połącz tubę gramofonu z latarką i mikrofonem.

• Teraz  spójrz  na  latarnię  (Look  at  lighthouse)  –  zobaczysz,  że  ktoś  tam  jest  i
włącza sygnał świetlny.

• Poleceniem Use użyj na latarni połączenia tuby, latarki i mikrofonu.

• Kliknięciami odtwórz sygnał świetlny z latarni.

• Uwaga! W zagadce chodzi o to, by odpowiednio długo przytrzymać LPM. Jeśli nie
odtworzysz sekwencji od razu, znów użyj tego cudu techniki na latarni i próbuj
do skutku.

• Gdy zobaczysz, że drzwi latarni zostały otwarte, wróć w prawo na pomosty (Go to
piers) i w dół ekranu na rynek (Go to square).
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• Na rynku wejdź w przejście do latarni (Go to lighthouse) po lewej stronie ekranu.

• Dalej  idź  1x  w  lewo  (Go  to  swamps)  i  teraz  możesz  wejść  do  latarni  (Go  to
lighthouse).

Latarnia

• W pomieszczeniu u podstawy latarni jest zupełnie ciemno – na czarnej planszy w
inwentarzu użyj latarki.

• Gdy pomieszczenie się nieco rozświetli, po drabinie wejdź w górę.

• Na koronie latarni porozmawiasz z latarnikiem.
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• Na początku rozmowy wybierz kwestię: Nothing! Only a cat of Ulthar...

• Wysłuchaj opowieści latarnika.

• Pod koniec wybierz którąś z kwestii i zejdź po drabinie w dół – obejrzysz krótką
animację, która wskaże następną lokację do odwiedzenia.

• Uwaga! Po wejściu do hotelu rozpocznie się długa sekwencja zdarzeń, która jest
w całości obowiązkowa. Jeśli zależy Ci na dodatkowych osiągnięciach, a bohater
nie był jeszcze w rafinerii Marsha, możesz to zrobić teraz.   

Rafineria kapitana Marsha 

• Z rynku wejdź w alejkę przy lewej krawędzi ekranu (Go to alley).
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• Na następnej planszy idź w górę ekranu (Go to waterfall).

• Na planszy z wodospadem skręć w lewo (Go to swamps).

• Na bagnach wybierz przejście w lewym dolnym rogu ekranu (Go to refinery).

• Kliknij drzwi rafinerii.

• Na planszy Game Over kliknij Continue.

• Wybierz przejście po lewej lub prawej stronie budynku, żeby wrócić na rynek.

• Wykonanie  tego  zadania  w tym momencie  rozgrywki  daje  Ci  dwa  dodatkowe
osiągnięcia:  bohater  zwiedził  wszystkie  lokacje  wokół  Innsmouth  i  przeżył
przygodę w rafinerii Marsha.  

Zakończenie

• Ostateczna rozgrywka to sekwencja zdarzeń złożona z zagadek i krótkich zadań
czasowo-zręcznościowych, które mogą doprowadzić do śmierci bohatera. Możesz
zapisywać grę  ręcznie,  gdy  program daje  ku temu sposobność,  ale  nie  jest  to
właściwie konieczne, bo w momentach zagrożenia następuje zapis automatyczny.

• W przypadku, gdy nie wykonasz zadania za pierwszym razem, wciskaj klawisz
Continue   na planszy   Game Over   lub w menu głównym gry.

Rynek

• Wejdź do hotelu (Go to Gilman House).

32



Hotel

• Porozmawiaj  z  właścicielem  (Talk  to  Gilman)  –  ten  twierdzi,  że  autobus  już
odjechał i oferuje darmowy pokój na spędzenie nocy.

• Bohater uda się na piętro, co włączy retrospekcję.

Retrospekcja – Carter w rafinerii złota kapitana Marsha

• Wejdź do budynku (Go to entrance).

• W środku idź w lewo do końca korytarza.

• Otwórz drzwi na końcu korytarza – znajdziesz się w biurze.

• W biurze przesuń statuetkę stojącą na biurku (Push statue) – pod posążkiem jest
przycisk.
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• Wciśnij przycisk spod statuetki (Push button) – usłyszysz, że coś się otworzyło.

• Wyjdź z biura na korytarz.

• Na  korytarzu  wejdź  w  przejście  pod  właśnie  otwartą  klapą  (Go  to  hole)  –
znajdziesz się w podziemiach.

• W podziemiach idź w lewo (Go to caves) – na końcu znajdziesz przykutego do
ściany Eliotta.

• Na łańcuchu – nie na więźniu – użyj łomu (Use crowbar with chains).
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• W trakcie rozmowy Lone powie, że coś słyszy – przesuń kursor na prawą dolną
część ekranu.

• Gdy  kursor  przybierze  postać  celownika,  klikaj  LPM  na  kreaturach,  które  się
pojawią (są dwie i obie musisz zabić).

• Od Eliotta Lone Carter dowie się o losach Johna Armitage'a i o tiarze, która trzeba
odnaleźć. Obaj automatycznie ruszą w głąb jaskini.

• Wejdź w korytarz, przy którym się zatrzymają (Go to passage).

• Teraz idź kolejno korytarzami:
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• po lewej

• po prawej (z krwawą smuga na ziemi)

• po lewej (z kałużą)
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• po lewej (z uchwytem na pochodnię na ścianie)

• w ostatniej jaskini wejdź po drabinie w górę.

• W sanktuarium zabierz z ołtarza tiarę (Pick up tiara) i wróć do jaskiń dziurą w
podłodze (Go to hole).
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Pokój w hotelu

• Po  zamknięciu  retrospekcji  wracasz  do  bohatera,  który  zakwaterował  się  w
hotelu Gilmana. Przed Tobą czasówka wymagająca wykonania na początku dość
precyzyjnych czynność, ale po kilku nieudanych próbach program zaproponuje
rozgrywkę w trybie  Easy Mode (odpowiednie okienko poczerwienieje) – życie
bohatera będzie w dalszym ciągu zagrożone, ale zniknie presja czasu.

• W pokoju hotelowym zamknij drzwi naprzeciwko łóżka na zasuwę (Close open
bolt). 

• Połóż się spać (Use bed).
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• W nocy bohatera budzą jakieś odgłosy.

• Przepchnij szafę na drzwi, które są naprzeciwko łóżka – Push wardrobe, a potem
szybko klikaj LPM.

• Z podłogi podnieś zasuwę, która oderwie się od drzwi podczas tej operacji (Pick
up bolt).

• Zasuwy użyj na otworach w drzwiach przy wezgłowiu łóżka (Use bolt with holes).
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• Przykręć zasuwę do drzwi, używając klucza 237 (Use key 237 with open bolt).

 

• Zamknij przykręconą zasuwę (Close open bolt).

• Pchnij drzwi po lewej – Push door, a potem klikaj LPM, gdy ikona myszy znajdzie
się pod zielonym „ptaszkiem”.
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• Wejdź do sąsiedniego pomieszczenia (Go to door).

• W sąsiednim pokoju w ten sam sposób zaatakuj drzwi po lewej i idź nimi dalej.

• W kolejnym pokoju oknem wyskocz na ulicę (Go to window).

Ulice

• Szybko  klikaj  LPM,  żeby  podnieść  bohatera  z  chodnika,  a  potem natychmiast
kliknij płachtę – bohater się nią okryje.
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• Gdy na planszy będzie pojawiać się ikona myszy, klikaj krótko LPM i czekaj, póki
bohater nie przemieści się wraz z tłumem.

• Na kilku kolejnych planszach przesuwaj wciśniętym LPM w górę ekranu, w lewo
lub w prawo tak, jak będzie sugerować pojawiająca się ikona myszy.

• Podczas spotkania z osobnikiem w czarnym kapeluszu, wybierz którąś z kwestii
dialogowych – automatycznie trafisz do latarni.
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Latarnia i bagna

• W  latarni  rozmowa  toczy  się  automatycznie,  a  w  końcu  bohater  również
automatycznie staje w drzwiach latarni – przejściem u dołu po lewej idź na bagna
(Go to Swamps).

 

• Wejdź na ukrytą ścieżkę, z której bohater już korzystał, śledząc przemytników
alkoholu (Go to hidden path).

• Na  wybrzeżu  podnieś  z  ziemi  latarnię –  bohater  automatycznie  wejdzie  do
jaskini.
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Jaskinia

• Wędrówkę zaczynasz w prawym dolnym rogu planszy.

• PPM zapalasz i gasisz latarnię. 

• Musisz  dotrzeć  do  przejścia  z  ołtarzem  (u  góry  po  lewej)  tak,  by  uniknąć
spotkania z którymś ze trzech strażników.

• Chować się możesz w ślepych korytarzach.

• Przejście docelowe trzeba najpierw otworzyć, więc w trzech punktach planszy
musisz odnaleźć i kliknąć w dowolnej kolejności odpowiednie dźwignie (lewer).
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• Sposobów wykonania tego zadania jest bardzo dużo, a największym problemem
wydaje  mi  się  być  precyzyjne  zlokalizowanie  dźwigni,  tak żeby  wyświetlił  się
napis lewer. 

• Jeśli  nie  udaje się  wyświetlić  napisu od razu,  najlepiej  schować się  w ślepym
korytarzu  i  poczekać  na  odpowiedni  moment,  bo  program  nie  zapisuje
cząstkowych postępów, więc zadanie trzeba wykonywać od początku.

• Latarnię trzeba zawsze gasić, gdy bohater chowa się w ślepym korytarzu – gdy
nie ma w nim światła, strażnicy tam nie wchodzą.
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• Latarnię trzeba zawsze zapalić, żeby móc zlokalizować dźwignię, więc w pobliżu
miejsca, gdzie ona się znajduje.

• Po wejściu w przejście docelowe znajdziesz się w kamiennym korytarzu – idź w
głąb ekranu (Go to light).

Ołtarz

• Jeśli  zależy  Ci  na  dodatkowych  osiągnięciach,  najpierw  spójrz  na  czaszkę  we
wnęce po lewej (Look at weird skull). Powtórz tę czynność.

• Potem poleceniem Push przesuń czaszkę – za nią jest panel otwierający ołtarz.
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• Zagadkę panelu można rozwiązać dwoma sposobami, a każdy z nich to osobne
osiągnięcie. Jeśli chcesz wypróbować oba sposoby, zapisz grę.

• Spójrz na panel (Look at panel) – wyświetlisz jego zbliżenie.

• Na planszy ze zbliżeniem okienek panelu wpisz z  własnej  klawiatury  dagon –
zagadka rozwiązana.

• Wczytaj zapis gry i rozwiąż zagadkę drugim sposobem.

• W inwentarzu poleceniem  Look spójrz  na karteczkę  z  transkrypcją  napisu na
tiarze.
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• Na zbliżeniu panelu kliknięciami wprowadź w okienka pięć znaków z górnego
wiersza transkrypcji (okienka mają ograniczoną liczbę znaków, więc pozostałych
i tak nie można by wprowadzić). 

• PPM zamknij zbliżenie panelu – na ołtarzu coś się otworzyło.

• Spójrz na ołtarz (Look at altar) i obejrzyj zakończenie gry.
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