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KLAWISZOLOGIA
•

poruszanie się – klawisze WSAD / klawisze strzałek

•

inwentarz – klawisz 1 / klawisz I

•

mapa – klawisz 2 / klawisz M

•

dziennik – klawisz 3 / klawisz J

•

zbliżenie obiektu – PPM / klawisz shift

•

kucnięcie – klawisz C / klawisz Ctrl

UKŁAD PORADNIKA
•

Opis przejścia uwzględnia tylko część obiektów i czynności dostępnych w grze. Są to
zarówno elementy konieczne do jej ukończenia, jak i dodatkowe.

•

Poradnik został skonstruowany tak, by umożliwić odnalezienie wszystkich części pamiętnika Sam oraz wyjaśnić losy państwa Greenbriar.

•

Omówiono w nim także sposoby otwarcia zamków szyfrowych szafek i sejfu oraz ujawniono położenie tajnych skrytek i korytarzy.

•

Opis przejścia nie uwzględnia takich czynności, jak na przykład, oświetlanie pomieszczeń czy odtwarzanie ulubionej muzyki mieszkańców Arbor Hill. Większość wnętrz jest
wyposażona w lampy stojące i lampki na meblach, zaś kontaktami na ścianach można
włączyć żyrandole. Garderoby, piwnicę i tajne korytarze oświetlają zwykle żarówki
uruchamiane pociągnięciem za sznurek. W pokojach w różnych miejscach leżą kasety.
Po ich użyciu na odtwarzaczach włączymy muzykę. W pokoju muzycznym możemy
uruchomić adapter.

•

Na końcu poradnika zamieszczono spis wszystkich obiektów, które można znaleźć podczas rozgrywki.

5

PARTER – ZACHODNIE SKRZYDŁO

Klucz do domu
Na werandzie otwórz szafkę po lewej. Odsuń świąteczną kaczkę. Weź klucz do domu. Wejdź
do środka.
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Dziennik 1. Hol
W nowym domu / At the new house
Hol na parterze. Kartony przy wejściu do łazienki - obejrzyj fakturę z firmy przewozowej.
Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.

Dziennik 2. Zachodni korytarz
Pierwszy dzień w szkole / First day of school
W holu na parterze otwórz drzwi do korytarza (obok rodzinnego portretu). Na początku korytarzu zbadaj schowek po lewej. Z przegródki plecaka wyjmij ulotkę powitalną z liceum Goodfellow. Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.
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Szafka w gabinecie ojca
Z korytarza na parterze przejdź do gabinetu ojca. Kliknij szafkę na dokumenty w zbliżeniu
zamka wprowadź kod 0451.

Kod znajdziesz na wewnętrznej okładce teczki, która leży na półce jednego z regałów w biblio tece. Wejście do biblioteki znajduje się w gabinecie ojca. Kod działa bez oglądania teczki.

Dziennik 3. Pokój TV
Aura / Big gold star
Z korytarza na parterze wejdź w drzwi bez ościeżnicy – to pokój telewizyjny. Z szafki z
telewizorem podnieś książkę Making Friends. Odłóż ją – usłyszysz komentarz.
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Dziennik 4. Pokój muzyczny
Przyjaciele / Default friends
Z korytarza na parterze wejdź do pokoju muzycznego. Otwórz drzwi do schowka (obok
barku).

W schowku obok barku obejrzyj niebieski żakiet. Przeczytaj list od Mary Schutes. Zamknij
dokument – usłyszysz komentarz.
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Dziennik 5. Zachodni korytarz
Nie można mieć pewności / Best-laid plans
W korytarzu na parterze podejdź do szafki przy drzwiach do piwnicy. Otwórz najniższą szufladę. Przeczytaj notatkę z zaproszeniem Lonnie do zwiedzenia domu. Zamknij dokument –
usłyszysz komentarz.

PIĘTRO
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Dziennik 6. Korytarz
Kumplowanie się z dziewczynami / Hanging out with girls
W korytarzu na piętrze poszukaj regału (na początku korytarza). Otwórz dolną szafkę regału.
Obejrzyj pudełko na kasetę zespołu Bratmobile. Odłóż ją – usłyszysz komentarz.

Dziennik 7. Łazienka
Farbowanie odrostów / Dealing with roots
W korytarzu na piętrze poszukaj drzwi do łazienki (w ślepej części korytarza). W łazience
obejrzyj pojemnik po farbie do włosów. Odstaw go – usłyszysz komentarz.
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Dziennik 8. Salon
Gdy trzeba okłamać rodziców / Lie-to Mom-and-Dad situation
Z korytarza na piętrze wejdź do salonu (sitting room – drzwi przy oświetlonej klapie w sufi cie). W pokoju ze sztalugami otwórz szufladę szafki pod oknem. Przeczytaj zaproszenie od
Lonnie na imprezę Halloween. Odłóż dokument – usłyszysz komentarz.

Mapa Sam w szwalni
Na piętrze przejdź z saloniku (sitting room – pokój ze sztalugami) do szwalni (sewing room).
W szwalni otwórz teczkę leżącą na stole. Obejrzyj mapę naszkicowaną przez Sam.

W tym momencie na mapie w inwentarzu (klawisz M) zostanie zaznaczone tajne przejście,
które łączy schowek w sypialni rodziców na piętrze z biblioteką na parterze.
12

PIĘTRO – PARTER
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Tajne przejście
W korytarzu na piętrze poszukaj wejścia do sypialni rodziców. W sypialni rodziców wejdź do
garderoby. Kliknij tylną ścianę schowka – otworzysz wejście do ukrytego korytarza między
piętrami.

Na parterze wejście do korytarza znajduje się w bibliotece (w kącie między regałem a ścianą).
Przejście jest dostępne od początku gry – bez oglądania mapy Sam.
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Mapa Sam w tajnym przejściu
W tajnym przejściu poszukaj przypiętej do ściany mapy naszkicowanej przez Sam (naprzeciwko schodów). Obejrzyj ją.

W tym momencie na mapie w inwentarzu (klawisz M) zostaną zaznaczone trzy skrytki
znalezione i zaanektowane przez Sam – dwie na parterze (w korytarzu i bibliotece), trzecia na
piętrze. Skrytki są dostępne od początku gry – bez oglądania mapy Sam.

Dziennik 9. Biblioteka
Przyzwyczajanie się do ciemności / Adjusting to the dark
Na parterze idź do biblioteki. Przejdź w kąt z kaloryferem. W samym rogu chwyć panel boaze rii i odrzuć go na bok. Ze skrytki wyjmij reklamę Miss-Fits. Zamknij dokument – usłyszysz
komentarz.
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Skrytka w korytarzu na parterze
Skrytka znajduje się za boazerią na korytarzu na parterze w pobliżu wejścia do głównego holu
i schowka z plecakiem.

Chwyć panel boazerii w kącie i odrzuć go na bok. Ze skrytki zabierz skrawek papieru z
fragmentem kodu do szafki Sam.

Skrytka w korytarzu na piętrze
Na piętrze idź w ślepą odnogę korytarza (naprzeciwko sypialni rodziców). Skrytka znajduje
się za panelem boazerii niemal naprzeciwko drzwi z czerwono-czarnym znakiem ostrzegawczym.

Chwyć panel boazerii i odrzuć go na bok. Ze skrytki zabierz skrawek papieru z fragmentem
kodu do szafki Sam.
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Dziennik 10. Pokój Sam
Nie było w tym nic złego / There was nothing wrong
W korytarzu na piętrze poszukaj drzwi do pokoju Sam (z czerwono-czarnym lub żółto-czerwonym znakiem ostrzegawczym). W pokoju Sam kliknij zamkniętą szafkę. Ustaw kod 0501. Z
szafki weź klucz do piwnicy – usłyszysz komentarz.

Kod znajdziesz na skrawkach papieru w inwentarzu (klawisz I). Odnalezienie tych skrawków
nie jest konieczne – kod działa od początku gry.

PIWNICA
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Dziennik 11. Pierwsze pomieszczenie
Teraz jest inaczej / It's different now
Na parterze idź do drzwi w końcu zachodniego korytarza. Jeśli masz w plecaku klucz do
piwnicy (z szafki w pokoju Sam), drzwi się otworzą. W pierwszym pomieszczeniu piwnicy
obejrzyj rysunek S / L (naprzeciwko wejścia, na kartonach w pobliżu kanapy). Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.

Dziennik 12. Pomieszczenie z piecami
Data wyjazdu / Ship date
Idź w głąb piwnicy do pomieszczenia z piecami centralnego ogrzewania. W pobliżu ściany z
okienkami, przewróconej lampy i pociętego obrazu stoi duży karton. Przeczytaj leżące na kartonie zawiadomienie z Reed College o przyjęciu na letni kurs. Odłóż je – usłyszysz komentarz.
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Dziennik 13. Kwatery służących
Umiem śpiewać / I can sing
W piwnicy przejdź z pomieszczenia z piecami do magazynu, a stamtąd do dawnych kwater
służących (servant's quarters). Obejrzyj żółtą listę z tytułami piosenek (przyklejona do ściany naprzeciw wejścia). Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.

Sejf w kwaterach służących
Wejdź w głąb dawnych kwater służących (servant's quarters). Kliknij sejf w kącie korytarza.
Wpisz kod 1963.

Znalezienie kartki z kodem nie jest konieczne do otwarcia sejfu. Odpowiednia notatka leży na
podłodze w pokoju gościnnym na piętrze. Staje się widoczna dopiero po otwarciu sekretnych
drzwi (zobacz opis s.21).
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Dziennik 14. Graciarnia
Trzymaj się grupy / Stick with the group
W głębi piwnicy przejdź do graciarni, gdzie gromadzone są m.in. stare gazety (junk room – po
wyjściu z kwater służących w prawo). Podnieś ze stołu naprzeciw wejścia pocztówkę od
Lonnie. Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.

PARTER – WSCHODNIE SKRZYDŁO
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Ukryte pomieszczenie na parterze
Wyjdź z piwnicy przez graciarnię (junk room) przejściem ukrytym za na wpół odsuniętym
regałem. Z ukrytego pomieszczenia możesz się dostać do pokoju gościnnego na piętrze lub do
wschodniego skrzydła domu.

Jeśli skorzystasz z sekretnego korytarza przy schodach do piwnicy, na górze pociągnij za
dźwignię, by otworzyć przejście. Na podłodze tuż przy progu znajdziesz notatkę z kodem do
sejfu w dawnych kwaterach służących.
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Dziennik 15. Ukryte pomieszczenie
Zrozumieć Lonnie / Getting Lonnie
Przejdź do ukrytego pomieszczenia na parterze (dostępne po wyjściu z piwnicy przejściem za
na wpół odsuniętym regałem). Ze stołu podnieś pismo dyrektora liceum Goodfellow. Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.

Dziennik 16. Wschodni korytarz
Zakon żeński / The nunnery
Przejdź do korytarza we wschodnim skrzydle domu. Na stoliku we wnęce (obok kanapy) poszukaj kolorowej teczki. Zamknij ją. Obejrzyj leżący pod teczką fragment programu TV. Odłóż
go – usłyszysz komentarz.
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Dziennik 17. Jadalnia
Bardzo długi okres / A very long phase
Z korytarza na parterze we wschodnim skrzydle domu wejdź do jadalni. W jadalni otwórz kolorową teczkę leżącą na stole. Przeczytaj wezwanie na rozmowę z dyrektorem szkoły i notatkę ojca. Zamknij dokumenty – usłyszysz komentarz.

Dziennik 18. Kuchnia
Daniel
Z korytarza na parterze we wschodnim skrzydle domu wejdź do kuchni. Ze stołu podnieś opowiadanie napisane przez Sam. Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.

W kuchni zwróć uwagę na kalendarz na ścianie. Nie jest elementem obowiązkowym – to jedna ze wskazówek mówiących, co się stało z Janice i Terrym Greenbriarami.
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Dziennik 19. Garaż
Jej po prostu nie będzie / Just gone
Z kuchni wejdź do garażu. Obejrzyj wojskową czapkę zawieszoną na kierownicy roweru. Odwieś ją – usłyszysz komentarz. Przeczytaj wiadomość od ojca, przyklejoną do ściany nad rowerem. Czynność nie jest obowiązkowa, ale wyjaśnia, gdzie się podziali rodzice Sam.

Sprawę tę naświetla również zgnieciona notatka w koszu na śmieci (w rogu garażu).

Dziennik 20. Wschodni korytarz
Dedykacja / Dedication
We wschodnim skrzydle na parterze idź do końca korytarza. Podejdź do otwartej skrytki w
ścianie za boazerią (obok stolika pod oknem). Ze skrytki wyjmij zawiadomienie o pożegnalnym koncercie Lonnie. Odłóż je – usłyszysz komentarz.
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Dziennik 21. Oranżeria
Życie toczy się dalej / Life moves on
Z korytarza na parterze wschodniego skrzydła przejdź do pralni, a stamtąd do oranżerii.
Wejdź w głąb oranżerii. Z szuflady szafki (obok stołu z maszyną do pisania) wyjmij folder reklamowy – wskazówka dotycząca losów państwa Greenbriar. Obejrzyj mapę naszkicowaną
przez Sam (na stoliczku przy zamkniętych drzwiach na zewnątrz). Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.

W tym momencie na mapie w inwentarzu (klawisz M) pojawi się oznaczenie wejścia do
pomieszczenia ukrytego pod schodami w holu. Pomieszczenie jest dostępne od początku gry –
oglądanie mapy Sam nie jest konieczne do jego otwarcia.

Pomieszczenie pod schodami
Wejście znajduje się w głównym holu na parterze, między schodami a regałem z zieloną
czaszką. Pchnij sekretne drzwi i wejdź pod schody.
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Dziennik 22. Pod schodami
Na strychu / In the attic

Przejdź do głównego holu na parterze. Pchnij fragment ściany między schodami na piętro a regałem z meksykańską czaszką. Wejdź pod schody. Weź z kartonów klucz do strychu – usłyszysz komentarz.
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Dziennik 23. Pokój Sam
Miau, miau / Meow. Meow
Ze wschodniego korytarza korytarza wejdź do kuchni, a stamtąd do garażu. Stań na progu
garażu i spójrz w górę. Między poszyciem dachu utkwiła piłka.

Ze skrzynki pod ścianą garażu weź puszkę z napojem. Wyceluj w piłkę i kliknij.
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Jeśli strącenie piłki się nie udaje, możesz spróbować z drugiej strony – uderz w miejsce, gdzie
powinna być piłka, choć jej nie widać.

Podnieś z podłogi fioletową piłkę. Niosąc ją przed sobą, idź na piętro do pokoju Sam. W pokoju Sam wrzuć piłkę do kosza przymocowanego do drzwi i spójrz na ekran telewizora.
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STRYCH

Dziennik 24. Strych
Zgodziłam się / I said: Yes
Na piętrze idź do końca korytarza. Kliknij klapę w suficie (oświetlona czerwonymi lampkami).
Jeśli masz w inwentarzu klucz do strychu (zobacz s.26), klapa się otworzy.
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Z zielonego śpiwora podnieś rysunek Lonnie. Zamknij dokument – usłyszysz komentarz.

Wejdź w głąb strychu. Otwórz dziennik leżący na stoliku w końcu pomieszczenia.
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Spis wszystkich obiektów, które można obejrzeć w grze

PARTER – OBIEKTY
Weranda
1. zawieszka przy plecaku
2. klucz od domu pod bożonarodzeniową kaczką – szafka
3. list do Katie – drzwi wejściowe

Główny hol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

trasa z nowego domu do pracy – szuflada w komodzie przy wejściu
kartka urodzinowa – podłoga przy komodzie przy wejściu
list od Carol – szuflada zabytkowej komody w głębi
trofea sportowe Katie i meksykańska głowa – półka regału z książkami
rozkład lotów – szafka przy schodach na piętro
notatka o telefonie Daniela – blat komody przy portrecie
automatyczna sekretarka – blat komody przy portrecie
plakietka pod portretem rodzinnym
faktura firmy przeprowadzkowej – kartony przy wejściu do łazienki

WC z wejściem z holu
1. czasopismo „Author Magazine”

Garderoba w holu
1. identyfikator służby leśnej – przy bluzie
2. godło liceum Goodfellow – na bluzie
3. gra planszowa – na półce

Zachodni korytarz
1. opowiadanie Sam – skrytka za panelem boazerii
2. skrawek papieru z kodem – skrytka za panelem boazerii
3. pocztówka z Paryża – blat zabytkowej komody
4. nekrolog Oskara Masana – szuflada zabytkowej komody
5. zdjęcie Lonnie DeSoto – szuflada zabytkowej komody
6. zgnieciona notatka – podłoga obok kosza na śmieci
7. broszura-podręcznik służb leśnych – stolik
8. prośba Sam do Katie – blat komody przy wejściu do piwnicy
9. zaproszenie do zwiedzenia domu – szuflada komody przy wejściu do piwnicy
10. zgnieciona kartka – kosz na śmieci

Garderoba w zachodnim korytarzu
1. ulotka powitalna liceum
2. przypinka „Heavens to Betsy” - przy plecaku
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Gabinet ojca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

książka „The killing of JFK” - na krześle
artykuł ojca – maszyna do pisania na biurku
list od Oskara – w schowku w lewej szufladzie biurka
notatki pisarskie – tablica nad biurkiem
zgniecione strony – podłoga obok biurka
testament Oskara – szafka z zamkiem szyfrowym
protokół kontroli instalacji elektrycznej – szuflada zabytkowej komody
butelka irlandzkiej whiskey – góra biblioteczki

Biblioteka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

czasopismo „Fresh” - stolik pod oknem
notatka z propozycjami tytułu – stolik pod oknem
egzemplarze drugiej książki – pudełko w szafce naprzeciwko okna
magazyn „Gentleman” – pudełko w szafce naprzeciwko okna
książka o nastolatkach „Stranger under my roof” - regał z książkami
list od Brenta Kurtwooda – teczka na regale z książkami
reklama zespołu Miss-Fits – skrytka za panelem boazerii
wejście to tajnego korytarza – kąt za regałem

Pokój telewizyjny
1. list od Dave'a – stolik pod oknem
2. etykieta z adresem – karton na stoliku pod oknem
3. książka „Making friends” – koło telewizora
4. książka „Hauntings and poltergeists” - podłoga koło kanapy
5. bilet do kina – za poduszką na kanapie
6. przypinka „Bratmobile” - stolik pośrodku pokoju
7. program TV – stolik przy kanapie
8. kubek mamy – stolik przy kanapie
9. kaseta „Girlscout” (do odtworzenia) – stolik przy wejściu
10. „The accidental savior” - pierwsza książka taty – pudełko w regale naprzeciwko okna
11. list od Mike'a – pudełko w regale naprzeciwko okna

Garderoba w pokoju TV
1. opowiadanie Sam – w kartonie
2. list od Karen Brown – podłoga przy kartonie

Pokój muzyczny
1.
2.
3.
4.

praca domowa Sam – stolik w kącie pod oknem
adapter z płytą (do odtworzenia) – stolik między oknami
„The accidental pariah” - druga książka taty – pudełko pod blatem barku
list od Donalda Frippsa – pudełko pod blatem barku

Garderoba z wejściem z pokoju muzycznego
1. list od Mary Schutes – kieszeń żakietu
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Sekretny pokój
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zapiski Sam (3x) – stolik z zieloną lampą
list od dyrektora liceum – stół z pudełkiem po pizzie
pasek z napisem „Grrrl Justice Now” - stół z pudełkiem po pizzie
komiks – blat stolika z przewróconą lampą
kaseta „Heavens to Betsy” (do odtworzenia) – stolik z przewróconą lampą pod poduszkami
projekty plastyczne – tablica ścienna
zin „Grrrl Justice Now” - karton pod ścianą
tajne przejście do pokoju gościnnego – schody
tajne przejście do wschodniego korytarza – ściana w głębi

Wschodni korytarz
1. plakietka – framuga drzwi do holu
2. rachunek od stylistki – podłoga pod kanapą
3. oferta awansu – blat stolika w wykuszu
4. książka po hiszpańsku – blat stolika w wykuszu
5. korespondencja między Sam a Lonnie – blat stolika w wykuszu w teczce
6. wiadomości od mamy (2x) - blat stolika w wykuszu na teczce
7. informacja o filmie dokumentalnym - blat stolika w wykuszu pod teczką
8. czasopismo „Froth” - półka stolika w wykuszu
9. bilet na pokaz „Earth, wind, fire” – kratka wentylacyjna w podłodze
10. pocztówka z Barcelony – stolik w głębi
11. reklamówka pożegnalnego koncertu – otwarta skrytka za boazerią

Łazienka we wschodnim korytarzu
1. czasopismo „Home Cook” - stolik

Pralnia
1. list od Lonnie – wnętrze suszarki
2. przypinka „The Slits” - podłoga z boku pralki

Oranżeria
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nowe wydanie drugiej książki taty – wierzch metalowej szafki
broszura reklamowa „Strong Pines” - szuflada metalowej szafki
„The accidental human” - maszynopis trzeciej książki taty – szuflada metalowej szafki
list taty do wydawcy – stół z maszyną do pisania
projekt okładki – stół z maszyną do pisania
mapa Sam – stolik przy drzwiach prowadzących na zewnątrz

Kuchnia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kaseta „Bratmobile” (do odtworzenia) – szuflada stolika z odtwarzaczem
drugie wydanie pierwszej książki taty – półka stolika z odtwarzaczem
godziny pracy Sam – drzwiczki lodówki
zaproszenie na ślub – drzwiczki lodówki
opowiadanie Sam – stół pośrodku
gratulacje z okazji objęcia stanowiska – tablica ścienna
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7. kalendarz ścienny

Garaż i jego przedsionek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

list od nowego wydawcy – stół w przedsionku
nowe wydanie drugiej książki Greenbriara – stół w przedsionku
notatka od taty – ściana garażu
czapka Lonnie – kierownica roweru w garażu
pracowniczy identyfikator Sam – kosz w garażu
korespondencja Sam i Lonnie – kosz w garażu
fioletowa piłka – sufit między belkami

Jadalnia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

instrukcja służby leśnej – okrągły stolik w kącie
liścik od Ricka – okrągły stolik w kącie pod instrukcją
pocztówka z Rzymu – stół pośrodku
zin „Grrrl Justice” - stół pośrodku
skierowanie na rozmowę dyscyplinującą – stół pośrodku w teczce
liścik od taty – stół pośrodku w teczce
list od Carol – szuflada komody
przypinka „The Gits” - podłoga przy komodzie
maszynopis „The accidental warrior” - prostokątny stolik w kącie

Garderoba we wschodnim korytarzu
1. list od Lonnie z Meksyku - karton

PIĘTRO – OBIEKTY
Korytarz
1. wycinek z gazety – szafka na podeście schodów
2. kalendarz mamy – blat szafki pod oknem
3. notatka o zmianach personalnych – szuflada szafki pod oknem
4. pudełko na kasetę „Bratmobile” - szafka w regale
5. wiadomość od mamy (2x) – tablica na ścianie
6. list otwarty Sam – tablica na ścianie
7. zaproszenie do kina – podłoga w pobliżu wejścia do łazienki
8. tabliczka ouija – skrytka za panelem boazerii
9. skrawek papieru z kodem – skrytka za panelem boazerii
10. zapis seansu spirytystycznego – skrytka za panelem boazerii
11. list od Sam do Katie – podłoga w wejściu do pokoju gościnnego
12. notatka o ciemni fotograficznej – ściana pod klapą w suficie

Salon
1. ocena pracownika – okrągły stolik
2. zaproszenie na Halloween – szuflada szafki
3. kaseta „Heavens to Betsy” (do odtworzenia) – krzesło w kącie
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Szwalnia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

książka „Wildfire” - karton na podłodze
maszyna do szycia w stoliku
projekt kostiumów – drzwi wewnątrz szafy
pudełko na kasetę „Heavens to Betsy” - podłoga koło stołu
notatka o tajnym przejściu – stolik przy drzwiach
książka „Healthy choices” - stolik przy drzwiach

Pokój gościnny
1. notatka Lonnie o odznakach sprawnościowych – stolik z lampą
2. dziennik łowców duchów – okrągły stolik

Sypialnia rodziców
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kondom marki „Nero” – szuflada komody przy drzwiach
pocztówka z Londynu – blat nocnej szafki przy wejściu
wizytówka KAZ Publisher – szuflada nocnej szafki przy wejściu
zdjęcie rodzinne – blat nocnego stolika w głębi
list od Carol – szuflada nocnego stolika w głębi
książka „Leaves of grass” - podłoga pod łóżkiem w głębi
zakładka do książki – podłoga pod łóżkiem w głębi
Mitten – rysunek Katie – blat komody

Garderoba rodziców
1.
2.
3.
4.

książka „Watercolors technique” - na kartonie
firmowe zapałki – podłoga za kartonem
gra planszowa – półka
wejście do tajnego korytarza – ściana na wprost drzwi

Łazienka rodziców
1. książka „After the honeymoon” - stolik w WC
2. Łazienka z wejściem z korytarza
3. farba do włosów – podłoga koło wanny

Pokój Sam
1. zgnieciona notatka – kosz na śmieci
2. informacja o letnim kursie – szafka przy biurku
3. kosz na drzwiach (po zdobyciu piłki)
4. kaseta „Bratmobile” (do odtworzenia) – szuflada komody przy drzwiach
5. gra „Adventurous the cat” - szafka z telewizorem
6. opis kata Chun Li – podłoga pod szafką z telewizorem
7. prace plastyczne – drzwiczki szafki obok telewizora
8. gry „Super spitfire” i „Journey of crystal” - szafka obok telewizora
9. notatka z rysunkiem kotów – podłoga pod poduszką na dywanie
10. zielona maskotka Steggy – łóżko
11. reklamówka motocykla „Brother 150” - podłoga pod łóżkiem
12. ocena wykonania plakietki – podłoga pod łóżkiem
13. czasopismo „Groove” (2x) – szuflada i bok nocnej szafki
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14. klucz do piwnicy – szafka z zamkiem szyfrowym
15. portret Lonnie – szafka z zamkiem szyfrowym
16. papierosy – szafka z zamkiem szyfrowym
17. ubrania ze sklepowymi zabezpieczeniami przed kradzieżą – szafka z zamkiem
szyfrowym
18. magazyn „Gentleman” – szafka z zamkiem szyfrowym

Garderoba Sam
1.
2.
3.
4.
5.

gra planszowa – blat szafki
opowiadanie Sam – szafka
segregator – kartony
obróżka Mitten – kartony
plakietka z imieniem „Samantha” – kartony

MIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM – OBIEKTY
Tajne przejście między biblioteką a garderobą rodziców
1. dziennik łowców duchów
2. krucyfiks

Tajne przejście między sekretnym pokojem a pokojem gościnnym
1. dźwignia na ścianie
2. blankiet rachunku z apteki z kodem – podłoga w wejściu do pokoju gościnnego

PIWNICA – OBIEKTY
Pierwsze pomieszczenie
1.
2.
3.
4.

żartobliwe listy Sam i Lonnie – okrągły stolik pod oknem
rysunek S+L – stolik przy kanapie
plakietka z imieniem „Kaitlin” - za kartonami w głębi
praca domowa Katie – za kartonami w głębi

Pomieszczenie z piecami i magazyn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zawiadomienie o przyjęciu na letni kurs – na kartonie
książka dziadka „Joyce: A complete understanding” - w kartonie w kącie
pocięty portret dziadka – podłoga
wycinek z gazety o saturatorze w aptece – podłoga pod ścianą
książka ojca z listem od dziadka – okrągły stolik
dokumenty neutralizacyjne matki – na kartonie
wycinek z katalogu jubilera – walizka

Pomieszczenie dla służby
1. kaseta „Girlscout” (do odtworzenia) – podłoga pod kaloryferem
2. rachunek od jubilera – podłoga przy kaloryferze
3. osobista notatka Sam – podłoga pod nocnym stolikiem
36

4. przypinka „X-Ray Spex” - podłoga przy nocnym stoliku
5. list od Lonnie z Meksyku – nocny stolik
6. lista tytułów piosenek – na ścianie
7. list Oskara do siostry – sejf
8. strzykawka, morfina, olejek goździkowy, środki przeczyszczające – sejf
9. znaczniki wzrostu Terry'ego – ściana w pobliżu sejfu
10. drewniany konik – składzik na drewno
11. lista zamówionych alkoholi (z 1923 r.) - podłoga w składziku na drewno

Pomieszczenie z makulaturą
1.
2.
3.
4.
5.

rejestr apteczny – podłoga
pudełko z etykietą „Brisbane – Clare” - podłoga
pocztówka z wycieczki klasowej – blat stołu z lampą
wycinek gazetowy o sprzedaży apteki – szuflada stołu z gazetami
przejście do sekretnego pokoju

STRYCH – OBIEKTY
Korytarz na piętrze
1. klapa w suficie po zdobyciu klucza

Strych
1. rysunek S+L – śpiwór
2. papier zdjęciowy – szuflady szafki
3. dziennik Sam – okrągły stolik

GRA NA STRONIE PRZYGODOMANII
Jeśli zainteresowała Cię „Gone Home”, chcesz o niej podyskutować lub szukasz dodatkowych
materiałów, zajrzyj na nasze forum. PrzygodoMania.pl zaprasza.
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