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DZIEŃ PIERWSZY
• Znajdujemy się w księgarni Gabriela. Podchodzimy do stołu. Zabieramy lupę i szczypce.
•  Czytamy gazetę. 
• Rozmawiamy z Grace na wszystkie tematy. 
• Podchodzimy do regału z książkami. Z półki przy drzwiach wyciągamy tomik poezji  niemieckiej, a z półki po lewej bierzemy książkę o wężach. 
• Niestety  Gabriel  nie  zna  języka  niemieckiego.  Korzystamy  ze  słownika  angielsko-niemieckiego leżącego na półce pod oknem. 
• Z kasy stojącej na biurku wyciągamy kupon. 
• Wchodzimy do sypialni. 
• Z łazienki zabieramy żel do włosów. 
• Na szafce przy łóżku znajdziemy latarkę. 
• Opuszczamy księgarnię i udajemy się do babci. 
• W czasie rozmowy z babcią dowiemy się bardzo ciekawych faktów o rodzinie Gabrysia.
•  Wchodzimy na strych. 
• Z fotela zabieramy dziennik. 
• Na  starym  kufrze  stoi  zegar.  Po  bliższym  przyjrzeniu  się  stwierdzamy,  że  zegar nawiązuje do wiersza, który w księgarni czytał Gabryś. 
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• Zewnętrzną  tarczę  ustawiamy  tak,  aby  smok  był  ustawiony  na  12:00,  godzinę ustawiamy na 15:00. Przekręcamy kluczyk,  otwiera się mała szufladka.  Zabieramy z niej zdjęcie i list. Oglądamy fotografie i czytamy list. 
• Wracamy do babci. 
• Rozmawiamy z nią o dziadku. Dowiemy się, że dziadek nazywał się Heinz Ritter.
•  Żegnamy się z babcią i idziemy do apteki. 
• Rozmawiamy ze sprzedawcą. 
• Przyglądamy się notatce na ladzie. Rozmawiamy na jej temat. 
• Teraz idziemy na posterunek. 
• Rozmawiamy z oficerem na wszystkie tematy. Gdy skończymy rozmowę, dostaniemy od oficera zdjęcia. 
• Wracamy do księgarni. 
• Rozmawiamy z Grace. Poinformuje nas, że dzwonił nasz kumpel Mosely i jakaś osoba z Niemiec. 
• Udajemy się na cmentarz. 
• Rozmawiamy z dozorcą. Przyglądamy się znakom na grobowcu i przerysowujemy je do notatnika. 
• Przy grobowcu leży cegła, zabieramy ją. 
• Teraz idziemy do parku. 
• Jest tam wnerwiający wszystkich mim. Chodzimy za nim tak długo, aż mim zacznie iść  za nami. 
• Z mimem łażącym za plecami podchodzimy do policjanta. 
• Kiedy mim zacznie naśladować policjanta, ten się wnerwi i przegoni mima z parku. 
• My korzystamy z radia.  Dowiemy się,  że miejsce zbrodni znajduje się nad brzegiem jeziora. 
• Udajemy się nad jezioro. 
• Rozmowę z Moselym przerwie nam nadjeżdżająca limuzyna. Mosely poinformuje nas, że dziewczyna z samochodu nazywa się Malia Gedde. 
• Kiedy zostaniemy sami na miejscu zbrodni, możemy zbadać teren. 
• Do  notesu  przerysowujemy  znaki  z  ziemi,  oglądamy  ślady  krwi  przez  lupę, przeszukujemy teren pod drzewem (lupa). Znajdziemy tam łuskę z węża. 
• Z brzegu jeziora zabieramy grudkę gliny. 
• Wracamy  na  posterunek.  Rozmawiamy  z  oficerem  i  wchodzimy  do  gabinetu Mosely'ego. 
• Rozmawiając z nim, zwracamy uwagę na opcje dialogowe. Kiedy pojawi się ''OTHER SIX PATTERNS'',  wychodzimy  z  gabinetu  i  idziemy  porozmawiać  z  rudą  policjantką (wykrzyknik z chmurką). Prosimy ją o akta sprawy. Przeglądamy je i odkładamy na 
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biurko. 
• Wracamy  do  Mosely'ego  .  W  trakcie  dalszej  rozmowy  prosimy  go  o  zrobienie wspólnego zdjęcia.  Kiedy wejdzie Franks z aparatem, mówimy, że musimy poprawić włosy. 
• Opuszczamy biuro. 
• Kopiujemy dokumenty, odkładamy je i wracamy do biura. 
• Robimy fotkę i jedziemy do księgarni. 
• Rozmawiając z Grace, prosimy ją o znalezienie informacji o Malii Gedde.

DZIEŃ DRUGI
• Przeglądamy gazetę. 
• Rozmawiamy z Grace. 
• Jedziemy do parku. 
• W trakcie rozmowy z ulicznym artystą wiatr zerwie szkic ze sztalugi. Rysunek znajduje się za ogrodzeniem fontanny. Niestety Gabryś nie może go dosięgnąć. 
• Za kupon kupujemy hot-doga.  Dajemy go  chłopcu tańczącemu na desce.  W  zamian wyciągnie rysunek. 
• Oddajemy szkic. Artysta będzie chciał się nam odwdzięczyć. 
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• Dajemy mu skopiowane policyjne akta i szkic rysunku z miejsca zbrodni. 
• Jedziemy na posterunek. 
• Widzimy  mężczyznę  reperującego  termostat.  Kiedy  się  oddali,  przekręcamy  go  na najwyższą temperaturę. 
• Wchodzimy do biura Mosely'ego. 
• Ucinamy z nim pogawędkę, kiedy zdejmie marynarkę, prosimy go przyniesienie kawy.
•  Kiedy wyjdzie, zabieramy jego odznakę. 
• Pijemy kawę, żegnamy się i jedziemy do Malii Gadde. 
• Wchodzimy  do  rezydencji,  pokazując  odznakę.  Rozmawiamy  z  Malią  na  wszystkie tematy. Kiedy zaczniemy z nią flirtować, zostaniemy wyrzuceni za drzwi. 
• Udajemy się do muzeum. 
• Rozmawiamy z doktorem Johnem na wszystkie tematy. 
• Ponownie jedziemy na cmentarz, porozmawiać z dozorcą. 
• Wybieramy się do pani Moonbeam. 
• Rozmawiamy z nią, kiedy skończymy, prosimy ją o wykonanie tańca z wężem. Kiedy kobieta tańczy, my zabieramy z klatki skórę węża. Oglądamy ją pod lupą i porównujemy z łuską znalezioną na miejscu przestępstwa. 
• Prosimy również o przetłumaczenie znaków z grobowca. 
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• Jedziemy do apteki Williego. 
• Podsłuchujemy  jego  rozmowę  z  panią  Cazaunoux.  Rozmawiamy  z  Willym  o  pani Cazaunoux i o masce. 
• Wracamy do księgarni. Prosimy Grace o zdobycie informacji o staruszce.

DZIEŃ TRZECI
• Kawka, gazetka, rozmowa z Grace. Dostaniemy od niej stronę z książki telefonicznej z numerem pani Cazaunoux (555 1280). 
• Starsza pani nie będzie chciała z nami rozmawiać. W słuchawce słyszymy szczekanie psa. 
• Dzwonimy do weterynarza (555 6170),  przedstawiamy się  jako treser ukochanego pieska starszej pani. W ten sposób zdobyliśmy adres. 
• W  księgarni  pojawia  się  młody  chłopak,  który  chce  kupić  obraz  ojca  Gabrysia.  Sprzedajemy go, nie zważając na protesty Grace. 
• Udajemy się do apteki. Kupujemy maskę, płyn na szczęście dostaniemy w prezencie. 
• Idziemy do parku. Artysta oddaje nam gotowy rysunek. 
• Po lewej na skwerku widzimy cygankę. Gdy zacznie tańczyć, przyłączamy się do niej.
• Cyganka  zgubi  apaszkę.  Podnosimy ją,  oglądamy pod  lupą.  Szczypcami  zdejmujemy łuskę węża. Oddajemy ją cygance. Porównujemy łuskę z apaszki z łuską znad jeziora.
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• Udajemy się na uniwersytet. 
• Po wysłuchaniu wykładu idziemy porozmawiać z profesorem. 
• Dajemy mu do skopiowania rysunek, który otrzymaliśmy od artysty z parku. 
• Idziemy do katedry. 
• Zabieramy koloratkę i sutannę. 
• Jedziemy do pani Cazaunoux. 
• Przed wejściem do domu przebieramy się za księdza. Smarujemy włosy żelem.
• Rozmawiamy ze staruszką na wszystkie tematy. 
• W pewnej  chwili  starsza  pani  pokaże  nam bransoletkę.  Robimy jej  odcisk  w glinie znalezionej nad jeziorem. 

• Udajemy się do baru Napoleon. 
• Po rozmowie z barmanem przyglądamy się partyjce szachów. 
• Zagadujemy jednego z graczy. Dajemy mu płyn na szczęście. 
• Kiedy wygra,  z  wdzięczności  zgodzi  się  zrekonstruować  bransoletkę.  Oddajemy mu odcisk i umawiamy się po odbiór na następny dzień. 
• Wracamy do księgarni. Prosimy Grace o poszukanie informacji o '' veve pattern''.
• Udajemy się na cmentarz. 
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• Rozmawiamy z Malią . 
• Teraz idziemy na posterunek. 
• Wchodzimy do biura Mosely'ego, gdzie przesłuchiwany jest Crash. 

• Wracamy do księgarni.
DZIEŃ CZWARTY

• Kawka, gazetka rozmowa. 
• Grace daje nam artykuł z 1810. Czytamy go. 
• Jedziemy do baru po bransoletkę. 
• Udajemy się do parku. 
• Kiedy chcemy zagadać Crasha, ten nas unika. 
• Idziemy na platformę widokową. 
• Patrzymy przez lunetę.  Tam widzimy, jak Crash rozmawia z murzynem grającym na bębnach. 
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• Udajemy się do katedry. 
• Rozmawiamy z chłopakiem, kiedy zamilknie, pokazujemy mu bransoletkę. 
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• Kiedy Crash umrze, przerysowujemy tatuaż, który miał na piersi. 

• Wracamy do księgarni. 
• Prosimy Grace, aby poszukała informacji o Rada Drums. 
• Idziemy na zaplecze i dzwonimy do Wolfganga ( 49-09-324-3333). 
• Jeżeli nie będziemy mogli wykonać telefonu, udajmy się do babci na rozmowę.

DZIEŃ PIĄTY

• Czytamy gazetę. Grace ma dla nas książkę o kodach bębnowych i paczkę od Wolfganga. 
• Przeglądamy książkę, otwieramy paczkę i czytamy wszystko dokładnie. 
• Idziemy do muzeum. 
• Gdy zaatakuje nas wąż, włączamy wentylator (włącznik znajduje się przy wejściu po lewej stronie). 
• Wracamy do księgarni. 
• Grace zdejmuje nam z twarzy łuskę węża i wywala ją do popielniczki. 
• Wyjmujemy ją szczypcami i porównujemy z łuską znalezioną na miejscu zbrodni. Hura! 

12



Pasują. 
• Udajemy się na uniwersytet. Niestety profesor nie żyje. 
• Zabieramy notatki ze stołu. Przeglądamy je. 

• Jedziemy do Mosely'ego. 
• Powiadamiamy go o śmierci Crasha i profesora. 
• Pokazujemy mu łuski, notatki profesora, napisy z grobowca, rekonstrukcję rysunku i artykuł z 1810. 
• Mosely otwiera ponownie śledztwo.

DZIEŃ SZÓSTY
• Kiedy Grace wejdzie rano do księgarni, zobaczy na podłodze zabitego kurczaka.
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• Jako Gabryś jak zwykle czytamy gazetę. 
• Otwieramy kopertę i przeglądamy jej zawartość. 
• Udajemy się na posterunek. 
• Oficer nie chce nas wpuścić do biura Mosely'ego. Mówi nam, że nie ma ich ulubionego sprzedawcy hot dogów. 
• Sprzedawca jest w parku. Namawiamy go na powrót pod komisariat. 
• Tu zrobiłam zapis gry i zwiększyłam jej prędkość. 
• Kiedy policjanci wyjdą po swoje ulubione buły, my za pomocą klucza otwieramy drzwi do biura Mosely'ego. 
• Z szuflady biurka wyciągamy dwa nadajniki i odbiornik. 
• Opuszczamy posterunek i udajemy się do muzeum. 
• Wkładamy nadajnik do pudełka stojącego przy drzwiach. 
• Teraz jedziemy do parku. 
• Musimy rozszyfrować wiadomość graną na bębnach. Używamy do tego książki o Rada Drums. Wiadomość to ''Call Conclave Tonight Swamp''. 
• Idziemy na cmentarz. Tu musimy rozszyfrować wiadomość z grobowca. 
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• Przepisujemy  ją  do  zeszytu.  Następnie  łączymy  ją  z  przetłumaczoną  wiadomością (tłumaczyła ją Moonbeam). 
• Przyglądamy się powstałej wiadomości. 
• Brakuje w niej trzech liter. Kolejno są to literki Y, U, M. 
• Przesłuchujemy kasetę z wykładu profesora. 
• Na końcu pojawią się słowa SEKEY MADOULE. 
• Na grobowcu za pomocą cegły piszemy nową wiadomość ''Dj Bring Sekey Madoule''.
• Wracamy do księgarni. 
• Prosimy Grace, aby namalowała nam tatuaż. 
• Dajemy jej rysunek tatuażu Crasha. 
• Teraz jedziemy na bagna. 
• Włączamy nadajnik. Idziemy w kierunku, który wyznacza nam czerwona kropeczka.
• Kiedy dotrzemy do ogniska, zakładamy maskę krokodyla. 
• Witamy się z Orłem. 
• Kiedy zacznie zadawać pytania, odpowiadamy w takiej kolejności: Damballah, Ogoun i Badagris.
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DZIEŃ SIÓDMY
• Rozmawiamy z Grace, czytamy gazetę. 
• Idziemy na zaplecze, dzwonimy do Wolfganga. 
• Rozmawiamy z nim na wszystkie tematy. 
• Udajemy się na cmentarz. 
• Wchodzimy  do  grobowca.  Przeszukujemy  szuflady.  Kiedy  Gabryś  się  przewróci, otwieramy środkową szufladę, znajdziemy w niej …Mosely'ego. Zabieramy jego portfel.

• Wracamy do księgarni. 
• Idziemy na zaplecze. Przeglądamy portfel Mosely'ego. 
• Rezerwujemy bilet do Niemiec (585 1130). Płacimy kartą przyjaciela. 
• Kiedy dotrzemy do Schlossritter, zwiedzamy zamek. 
• Szczególną uwagę zwracamy na ołtarz w kaplicy. 
• Przyglądamy się również malowidłom na ścianie. 
• Idziemy na górę do naszej sypialni. Czytamy napis nad drzwiami po lewej stronie.
• Idziemy  porozmawiać  z  Gerdą.  W  czasie  rozmowy  wprowadzi  nas  w  jakiś  dziwny trans? 
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• Wracamy do naszej sypialni. 
• Otwieramy okno i śniegiem myjemy twarz. 
• Z szafki  nad komodą wyjmujemy pergamin,  zabieramy miskę.  Nożyczkami  ucinamy kawałeczek włosów. 
• Schodzimy  na  dół.  Z  półki  przy  schodach  zabieramy  sztylet.  Zabieramy  również solniczkę, która stoi obok Gerdy. 
• Idziemy do kaplicy. 
• Na  ołtarzu  stawiamy  miskę,  sypiemy  do  niej  sól.  Gabryś  rani  się  nożem.  Klękamy,  modlimy się i czytamy pergamin.

DZIEŃ ÓSMY
• Po przebudzeniu zabieramy kluczyk z kufra. 
• Wchodzimy do biblioteki. 
• Musimy  przeczytać  parę  książek  w  odpowiedniej  kolejności.  Najpierw  ''People's Republic'',  „The Primal Ones”, „Ancient Roots Of Africa”, „Sun Worshippers”, „Ancient Digs Africa” i na koniec „Snake Mound Book”. 
• Ostatnią ksiażkę pokazujemy Gerdzie. 
• Dajemy jej kartę kredytową i prosimy o rezerwacje biletu do Afryki.
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DZIEŃ DZIEWIĄTY
• Wchodzimy do jaskini. 
• Zbieramy wszystkie płytki porozrzucane po jaskini. Zdejmujemy również te ze ścian.
• Zabieramy laskę w kształcie węża. 
• Przyglądamy się płytkom, które zostały na ścianach. Pozwolą nam się zorientować, w jakiej  kolejności  mamy  powkładać  pozostałe  płytki  (patrzymy  na  ilość  węży  na tabliczkach). 
• Kiedy zostaną umieszczone we właściwych miejscach,  wracamy do pomieszczenia z tabliczką z trzema wężami. Zapisujemy koniecznie grę. 
• Wkładamy laskę w otwór. Budzą się zombiaki. Musimy przed nimi uciekać. 
• W pomieszczeniu, w którym będą trzy zombiaki, łapiemy się liany. 
• W następnym pomieszczeniu pojawi się Wolfgang. 
• Otwieramy prętem drzwi. 
• Podchodzimy do ołtarza, przyglądamy się naczyniu. 
• Wyjmujemy pręty ze ściany i wkładamy a pokrywę ołtarza. 
• Potrzebujemy serca. Wycinamy je zombiakowi, który leżał przy wejściu. 
• W tym momencie usłyszymy krzyk. To nasz wujek poświęcił swoje życie, aby złożyć serce na ołtarzu. 
• Przesuwamy pokrywę i zabieramy talizman.
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DZIEŃ DZIESIĄTY
• Wracamy do Nowego Orleanu. 
• W księgarni jak zwykle czytamy gazetę. 
• Z biurka zabieramy kopertę, przeglądamy jej zawartość. 
• Idziemy z Moselym porozmawiać na zaplecze. Musimy ustalić plan działania.

• Udajemy się do katedry. 
• Wchodzimy  do  konfesjonału.  Wkładamy  w  otwór  kij  w  kształcie  węża.  Zjeżdżamy windą na dół. 
• Pod klęcznikiem zostawiamy kij i nadajnik. 
• Znajdujemy się w świątyni podobnej do tej z Afryki. 
• Zaglądamy do wszystkich możliwych pomieszczeń. 
• Z pierwszego pomieszczenia zabieramy dwie maski i dwie zwierzęce skóry. 
• W następnym znajdziemy notatnik. Przeglądamy go. 
• W kolejnym pokoju jest doktor John. 
• Udajemy się do środka kręgu i wystukujemy na bębnach ''Summon Brother Eagle''.
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• Teraz idziemy do pokoju, w którym modlił się dr John. 
• Zwijamy  ze  ściany  kartkę.  Teraz  mamy  dostęp  do  pomieszczeń,  do  których  nie mogliśmy wejść. 
• Z jednego z pokoi zabieramy pieniądze, w następnym przeglądamy wszystko co się da.
• W jednym z pomieszczeń jest Grace. Przychodzi tam również Mosely. 
• Budzimy Grace za pomocą talizmanu. 
• Razem z Moselym przebieramy się w zwierzęce skóry i maski. 
• Tak przebrani idziemy oglądać ceremonię. 

• Kiedy Malia będzie chciała zabić Grace, używamy na niej talizmanu. 
• Rzucamy talizman Mosely'emu. 
• Gdy Malia złapie Gabrysia, rozbijamy statuetkę o podłogę. 
• Gra  ma dwa zakończenia.  Zabijamy Malię  sztyletem albo ratujemy jej  życie.  Wybór zostawiam wam.

KONIEC

ZAPISY GRYJeśli potrzebujesz  zapisów do pierwszej części Gabriela Knighta lub chcesz podyskutować o grze, zajrzyj na nasze forum. PrzygodoMania.pl zaprasza!
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