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UWAGI
Wybrane funkcje menu OPTIONS
•

SCREEN RESOLUTION – zmiana rozdzielczość ekranu (dokonuje się po wyjściu z
gry)

•

SUBTITLES SPEED – dostosowanie szybkości napisów

•

GAMMA CORRECTION – regulacja jasności ekranu

•

WINDOWED – wyświetlanie w oknie.

Znaleziska – FINDINGS
•

Wykonując w trakcie gry różne czynności (nie są one konieczne dla rozwoju fabuły), odblokowujesz animacje, które znajdziesz w menu gry pod przyciskiem
FINDINGS.

•

Zawierają one dodatkowe informacje o bohaterach i fabule gry.

Przydatne klawisze
•

I – INVENTORY – wyświetla zawartość ekwipunku (lub prawy klawisz myszy)

•

G – GOALS – otwiera spis zadań do wykonania

•

ESC – przejście do menu i wyjście z gry.

OPIS PRZEJŚCIA
BUENOS AIRES – NIKOLAY PETROV BOARDING HOUSE
Jest rok 1934. Wcielasz się w postać antropologa Thomasa Farrella, który zamierza przyłączyć się do wyprawy badawczej, prowadzonej przez jego wuja Eneko. Najpierw jednak
młody naukowiec próbuje nawiązać kontakt z Adriano Scopellim. Ów dawny kolega jego
wuja wspominał kiedyś między innymi o diagramie i tajemniczym artefakcie, a Eneko i
Thomas sądzą, że byłyby to przedmioty użyteczne podczas wyprawy. Farrell dowiaduje
się, że Scopelli pracował w muzeum w Buenos Aires, ale niestety niedawno umarł. Notatki
znalezione w muzealnym biurze nie dostarczają odpowiedzi. Teraz bohaterowi pozostaje
tylko przejrzeć rzeczy zmarłego, pozostawione w starym pensjonacie Petrova. Zgodnie z
nowym policyjnym nakazem nie zostały one uprzątnięte, muszą więc być w dawnym pokoju Scopelliego.
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1. Pokój Thomasa
Wizja
•

Rozejrzyj się dookoła. Gdy kursor przybierze kształt strzałki, kliknij.

•

Kursorem ręki spróbuj dotknąć świetlistych napisów – ockniesz się w wynajętym
pokoju w pensjonacie Petrova.

Wskazówki dotyczące rozgrywki
•

Wciśnij klawisz G na własnej klawiaturze – wyświetlisz listę zadań do wykonania.

•

Jeśli klikniesz ikonę z pytajnikiem (przed zapisem zadania), otrzymasz bardzo
ogólną wskazówkę.

Skompletuj ekwipunek:
•

szuflada szafki nocnej (dolna) – klucz do pokoju Thomasa

•

blat biurka – ołówek

•

szuflada biurka (dolna po lewej) – aparat fotograficzny
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•

szuflada komody (druga od dołu) – butelka wódki.
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Jeśli chcesz, obejrzyj – to niekonieczne:
•

szuflada szafki nocnej – książka, która była inspiracją dla twórców gry

•

łóżko – notatki Adriano Scopelliego z jego wyprawy do Machu Picchu

•

blat biurka – list Thomasa do wuja (zarysowuje fabułę)

•

szuflada pod blatem biurka – zdjęcia z okolic, które ekspedycja zamierza badać.

Wyjdź z pokoju
•

Otwórz ekwipunek (klawisz I lub PPM). W ekwipunku kliknij klucz nr 8. Teraz
kliknij klamkę drzwi.

2. Zepsuta pozytywka
Hol z pianinem
•

Wyświetl zbliżenie kredensu naprzeciwko pianina. Ikoną oka obejrzyj rzeźbioną
pozytywkę z dolnej półki – to konieczne, żeby wątek naprawy pojawił się w rozmowie z Petrovem.

•

Użyj drzwi w rogu koło pianina – wejdziesz do recepcji, czy raczej biura
właściciela pensjonatu.
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Biuro Petrova
•

Porozmawiaj o kolekcji pozytywek i naprawie jednej z nich – dostaniesz kluczyk
do pozytywki i możesz ją zabrać z półki.

•

Wypytaj też o możliwość wejścia do pokoju Scopelliego i o niego samego. Dowiesz
się, że Adriano umieścił część swojej kolekcji w piwnicy. Wejście do niej jest w
warsztacie, ale nie wiadomo, gdzie podział się klucz.

Hol z pianinem
•

Wyświetl zbliżenie szafy naprzeciwko pianina. Zabierz rzeźbioną pozytywkę z
dolnej półki.

•

Wyjdź z holu drzwiami na wprost.

Warsztat
•

Wejście znajduje się na końcu korytarza z roślinami w donicach.

•

Z tablicy z narzędziami (na ścianie po lewej) weź śrubokręt. (Jest tu także pilnik,
ale nie będzie przydatny).
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•

Ze ściany po prawej przy okazji zabierz zwój drutu (na haczyku koło drzwi do
piwnicy).

•

Wyświetl zbliżenie pudełka na blacie. Wyjmij z niego zegar.

•

Wyświetl zbliżenie blatu:

•

•

Na blacie użyj zegara i przewróć go.

•

Śrubokrętem odkręć śrubki na klapce osłaniającej wnętrze mechanizmu.

•

Na zbliżeniu mechanizmu użyj znów śrubokrętu – weźmiesz zębatki.

•

Zamknij zbliżenie.

Wyświetl zbliżenie blatu:
•

Na blacie umieść pozytywkę.

•

Użyj na niej kluczyka od Petrova.

•

Śrubokrętem odkręć śrubki na klapce osłaniającej wnętrze mechanizmu.
Zdejmij klapkę.

•

Teraz widzisz, że pozytywka ma uszkodzone trybiki (A) oraz walec (B).
Przełącznik po prawej u dołu (C) zmienia położenie elementu w kształcie
grzebienia. Przełącznik po lewej u góry (D) przesuwa pionowy młoteczek.
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•

Na uszkodzonych trybikach (A) użyj zębatek z ekwipunku.

•

Poziomym przyciskiem po prawej (C) przesuń grzebień pod sprawny walec.

•

Przyciskiem po lewej (D) przesuń młoteczek na środek.

•

Gdy naprawa jest skończona (jak na obrazku poniżej), pokręć korbką –
usłyszysz melodię.

•

Weź z blatu naprawioną pozytywkę.
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3. Klucz do pokoju nr 7
Biuro Pertova – rozmowa
•

By rozmowa z Petrovem przebiegła po myśli bohatera, w ekwipunku musisz mieć
naprawioną pozytywkę i butelkę wódki z pokoju Thomasa (część 1. poradnika).

•

Ponieważ po rozmowie Pertov wyjdzie i już się nie pojawi, możesz (nie musisz)
stworzyć w niej dodatkowy wątek. W tym celu obejrzyj zdjęcie żołnierzy stojące
na półce – później gospodarz je skomentuje.

•

Porozmawiaj z Petrovem. Wykorzystaj wszystkie wątki, jakie pojawią się na liście
dialogowej.

Biuro Pertova – przeszukanie
•

Po wyjściu Petrova podejdź do szafki za jego biurkiem. Ikoną oka wyświetl jej
zbliżenie.

•

Z tablicy nad szafką weź klucz nr 7.

•

Z półki zabierz mały klucz do kredensu w holu.
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4. Diagram Scopelliego
Hol z pianinem
•

Wyświetl zbliżenie oszklonej części szafy naprzeciwko pianina. Na zamku użyj
małego klucza z biura Petrova.

•

Z otwartej szafki wyjmij czarną książkę World Maps. Przekartkuj ją. Weź arkusik
kalki.

•

Wyjdź z pomieszczenia drzwiami pośrodku dłuższej ściany.

Na zewnątrz
•

Wejdź na podest przed drzwiami do pokojów.

•

Na zamku w drzwiach numer 7 użyj odpowiedniego klucza z inwentarza.

Pokój nr 7 – pierwsze pomieszczenie
•

Po wejściu do pokoju Thomas automatycznie zauważy na ścianie diagram narysowany przez Scopelliego. Wyświetl zbliżenie diagramu – bohater zasugeruje
jego skopiowanie.
12

•

Na zbliżeniu diagramu użyj kalki, a potem ołówka z pokoju Thomasa (część 1. poradnika). Zdobędziesz kalkę diagramu.

•

Na zbliżeniu diagramu użyj aparatu fotograficznego (zabrany z pokoju Thomasa
część 1. poradnika). Zrobisz zdjęcie diagramu i zdobędziesz jedną z pięciu fotografii, które odblokują znalezisko Photographic evidence.

•

Jeśli chcesz, przeczytaj notatkę przyklejoną do boku szafy i zajrzyj do szuflad w
komodzie (przy drzwiach wejściowych).

5. Tajemnica mapy
Pokój nr 7 – pierwsze pomieszczenie
•

Wyświetl zbliżenie puszek stojących na podłodze w kącie.

•

Na zbliżeniu zabierz młotek (na ziemi między puszkami).
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Na zewnątrz
•

Przejdź podestem do pokoju nr 8.

Pokój Thomasa
•

Ikoną oka wyświetl zbliżenie krawędzi wąskiego regału koło biurka.

•

Ikoną ręki odsuń go od ściany.

•

Na odsłoniętym fragmencie muru za regałem użyj młotka.

•

Wróć do pokoju nr 7.

Pokój nr 7 – pierwsze pomieszczenie
•

Wyświetl zbliżenie mapy na ścianie naprzeciwko diagramu.

•

Z dziury wybitej przez Thomasa wyjmij figurkę – w ten sposób odblokujesz znalezisko Unique inca figurine.

•

Na zbliżeniu mapy naprzeciwko diagramu użyj aparatu fotograficznego – zrobisz
zdjęcie mapy i zdobędziesz jedną z pięciu fotografii, które odblokują znalezisko
Photographic evidence.
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6. Piwnica
Pokój nr 7 – pierwsze pomieszczenie
•

Ikoną oka wyświetl zbliżenie przysłoniętego deskami otworu w podłodze.

•

Na zbliżeniu zabierz z dziury klucz do piwnicy.
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Warsztat
•

Jeśli nie masz jeszcze drutu, zabierz go teraz ze ściany obok drzwi do piwnicy.

•

Klucza użyj na drzwiach w ścianie po prawej. Obniż kursor i zejdź po schodach.

•

W piwnicy wyświetl zbliżenie rzeźby z ołtarzyka. Użyj na nim aparatu fotograficznego – zrobisz zdjęcie bożka.

•

Wyświetl zbliżenie miski ofiarnej u stóp rzeźby. Użyj na zbliżeniu aparatu fotograficznego – zdobędziesz zdjęcie rytualnej ofiary.

•

Obie fotografie należą do kolekcji, która odblokowuje znalezisko Photographic
evidence, choć zrobienie zdjęcia bożka jest także obowiązkowe.

7. Znaleziska w gabinecie Scopelliego
Wejście do gabinetu
•

Wejście to drzwi w głębi w pierwszym pomieszczeniu w pokoju nr 7.

Fotografia
•

Podejdź do tablicy zapisanej znakami (naprzeciwko biurka). Ikona oka wyświetl
jej zbliżenie.

•

Na zbliżeniu tablicy użyj aparatu fotograficznego – zrobisz zdjęcie tablicy – to
jedna z pięciu fotografii, które odblokują znalezisko Photographic evidence.
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Zawał
•

Stąpanie w pobliżu tablicy ze znakami powoduje mały zawał blokujący drzwi.

•

Jeśli chcesz sobie z nim poradzić, wyświetl zbliżenie desek pod drzwiami. Ikoną
ręki 2x odsuń książkę zaklinowaną między nimi.

Rysunki
•

Stań przy rogu biurka twarzą do regałów z książkami. Ikoną oka wyświetl zbliżenie podłogi w przerwie między dwoma regałami.
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•

Na zbliżeniu użyj na szparze w podłodze drutu zabranego z warsztatu – wyciągniesz z niej klucz do szuflady biurka.

•

Kluczem znalezionym pod podłogą otwórz szufladę w biurku Scopelliego (druga
od góry). Znajdziesz w niej szkice węglem, które odblokowują znalezisko Fragment of charcoal.

Jeśli chcesz, obejrzyj:
•

Stań przy biurku i spójrz na sufit nad nim. Ikoną oka wyświetl kąt po lewej – na
belkach pod stropem ukryte są inne szkice węglem.

•

Na blacie biurka możesz obejrzeć w zbliżeniu posążek.
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8. Skrytka za książkami
Pokój nr 7 – gabinet Scopelliego
•

Otwórz szufladę w biurku Scopelliego (pierwsza od góry). Weź z niej klucz francuski.

•

Podejdź do regału z książkami. Jeśli chcesz, obejrzyj w zbliżeniu leżące na półkach maski, grawerowany dysk i nóż rytualny.

•

Ikoną oka wyświetl zbliżenie półki z figurką i żółtym nożem rytualnym. Klikając
książki po lewej stronie figurki, zauważysz, że powoduje to podniesienie lub
opuszczenie ramion rzeźby. Zmuś stworka, by się skłonił przed Thomasem do samej ziemi – odsłonisz skrytkę.

Jak odsłonić skrytkę?
•

Na zbliżeniu kliknij kolejno książki stojące po lewej stronie figurki, licząc od lewej: pierwszą, trzecią, drugą, znów trzecią i drugą – figurka się pokłoni.

•

To nie jest jedyna kombinacja, ale najłatwiejsza do zapamiętania. Można zacząć
też od czerwonej książki, bo figurka zawsze wykonuje pierwszy ruch po kliknięciu dwóch skrajnych książek. Drugi ruch daje kliknięcie środkowej książki, a
trzeci – czerwonej i środkowej.
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•

Ikoną oka możesz wyświetlić zbliżenie wnętrza skrytki z zamkniętą kasetką.
Oznaczenie na jej wieku (A417CC11) zupełnie nie pasuje do zamka, który ma ją
otworzyć.

•

Kasetkę otworzy wprowadzenie właściwego kodu – jest podany tutaj i zadziała
bez żadnych dodatkowych czynności. Jeśli wykorzystasz go w tym momencie, do
pensjonatowego magazynku możesz się włamać tylko po znalezisko lub zupełnie
pominąć te czynności. Nie będzie też potrzeby powrotu do tego pomieszczenia.

•

Thomas na razie nie zna kodu, zaś z kartki przyklejonej do szafy w pierwszym
pomieszczeniu wynika, że cześć dokumentów z tego pokoju została przeniesiona
do pensjonatowego magazynu.

Zawał
•

Stąpanie w pobliżu tablicy ze znakami powoduje mały zawał blokujący drzwi gabinetu.

•

Żeby sobie z nim poradzić, wyświetl zbliżenie desek pod drzwiami. Ikoną ręki 2x
odsuń książkę zaklinowaną między nimi.

Na zewnątrz
•

Stań na podeście, z którego wchodzi się do pokoi nr 7 i 8, i spójrz na drzwi do
holu (w murze poniżej). Po prawej stoi miotła – zabierz ją po drodze do holu.
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Hol
•

Ze stolika w pobliżu pieca weź gramofon.

•

Jeśli chcesz, obejrzyj płyty z pudełka obok – jest na nich nazwisko kompozytora
ścieżki muzycznej gry.

•

Wyjdź dużymi drzwiami na krótszej ze ścian i korytarzem przejdź do warsztatu.
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Warsztat
•

Wyświetl zbliżenie blatu. Umieść na nim miotłę. Użyj na nie drutu (jeśli go nie
masz, wisi na ścianie obok drzwi do piwnicy).

•

Z blatu zabierz prowizoryczny hak.

Korytarz przed warsztatem
•

Na ławce, na której leżą płyty, postaw gramofon. Teraz pokręć jego korbką – muzyka zamaskuje odgłosy dalszych poczynań Thomasa.

•

Wyświetl zbliżenie zakratowanych drzwi do magazynku. Na zbliżeniu zobaczysz
wewnątrz zwój liny – użyj na niej haka. Zamknij zbliżenie.

•

Wyświetl zbliżenie kratki wentylacyjnej (w pobliżu zakratowanych drzwi, tuż
nad posadzką). Na śrubach mocujących kratkę użyj klucza francuskiego. Przywiąż do kratki linę. Zamknij zbliżenie.

•

Obróć się do tyłu. Wyświetl zbliżenie kołowrotka z wężem ogrodniczym. Na zbliżeniu kołowrotka podnieś koniec liny (znajdzie się w inwentarzu).
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•

Na zbliżeniu kołowrotka z wężem użyj najpierw końca liny, a potem haka. Kilka
razy kliknij zaklinowany w kołowrotku hak – wyrwiesz kratkę wentylacyjną ze
ściany.

•

Wejdź w otwór po kratce.

Magazynek
•

Kliknij pudełko z nazwiskiem Petrova – odblokujesz znalezisko Russian medals
from the Great War.

•

W pudełku z nazwiskiem Scopelliego obejrzyj list przewozowy – kasetka
A417CC11 jest dodatkowo oznaczona kodem H4B.

•

Wróć do pokoju nr 7 do skrytki za regałem z książkami.

Pokój nr 7 – gabinet Scopelliego
•

Wyświetl zbliżenie otwartej skrytki, a w niej kasetki. W okienka zamka wprowadź kod H4B.

•

Z kasetki wyjmij kamień z symbolami przywieziony przez Scopelliego z Peru. To
wywoła u Thomasa wizję z tej wyprawy.
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Wizja
•

Rozejrzyj się. Idź 1x drogą oświetloną pochodniami. Obróć się w lewo w kierunku
świątyni – po chwili automatycznie wrócisz do punktu wyjścia.

•

Idź tą samą drogą 2x, znów popatrz na świątynię – dotrzesz nieco dalej, ale ponownie wrócisz do punktu wyjścia.

•

Jeszcze raz wejdź na drogę, idź przed siebie, a potem wejdź na schody do świątyni
– Thomas ocknie się w gabinecie Scopelliego.

9. Wykaz znalezisk w pierwszym rozdziale
•

Photographic evidence – pięć fotografii:
•

diagramu w pokoju nr 7 (część 4. poradnika)

•

mapy Andów w pokoju nr 7 (część 5. poradnika)

•

tablicy z zapisanymi kredą inkaskimi znakami w pokoju nr 7 (część
7. poradnika)

•

bożka w piwnicy (część 6. poradnika)

•

miski ofiarnej w piwnicy (część 6. poradnika).

•

Unique inca figurine – figurka za mapą w pokoju nr 7 (część 5. poradnika).

•

Fragment of charcoal – rysunki w szufladzie biurka w pokoju nr 7 (część 7. poradnika).

•

Russian medals from the Great War – medale w pudełku z nazwiskiem Petrova w
magazynku (część 8. poradnika).

10. Zamknięcie rozdziału
Zadania
•

Wciśnij klawisz G – sprawdź, czy wszystkie zadania są oznaczone jako COMPLETED.

Pokój Thomasa
•

W pokoju nr 8 kliknij walizkę w kącie na podłodze – bohater ją spakuje.

•

Wyjdź z pokoju i udaj się przez hol do biura Petrova.

Biuro Pertova
•

Jeśli chcesz, przeczytaj notatkę na stoliku pod telefonem – Thomas powinien najszybciej jak to możliwe dołączyć do wyprawy, która wyruszyła już do Patagonii.

•

Wyjdź drzwiami z kolorowym witrażem – rozdział się zamknie.
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PATAGONIAN WOODS – EXPEDITION BASE
Po odnalezieniu materiałów Scopelliego Thomas udaje się do położonego w lesie obozu,
gdzie spodziewa się zastać wuja i innych członków wyprawy. Jednak baza jest zupełnie
pusta.

11. Wokół chaty
Znajdź pięć pocisków i pistolet
•

Czynności nie są obowiązkowe. Odblokowują znalezisko Smith and Wesson Model
3 Revolver.

•

Pierwszy pocisk – jeśli stoisz w stajni twarzą do konia, obróć się o 90 stopni w
lewo. Spójrz na ziemię – w trawie, tuż przed linią wysokich zarośli leży pocisk.

•

Drugi pocisk – stań twarzą do magazynu. Połóż kursor na zabitym deskami oknie
i przesuwaj go powoli w dół ekranu, póki na ziemi nie zauważysz pocisku.

•

Trzeci pocisk – leży na drugim stopniu schodków do chaty.

•

Pistolet – na ziemi obok schodków do chaty (po lewej stronie).

•

Czwarty pocisk – obróć się plecami do chaty i idź 1x przed siebie (nie w stronę
ogniska). Obróć się o 90 stopni w lewo i spójrz w dół – na ziemi leży pocisk.

•

Piąty pocisk – podejdź do przedmiotów pozostawionych przez Kalema w pobliżu
ogniska. Stań tak, żeby dobrze widzieć brązowy, gliniany garnek. Pocisk leży nieopodal, tuż przy pniu drzewa.

•

Poniżej jest pięć obrazków pokazujących położenie tych obiektów (pomiń).
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12. Kamienny cylinder Coihue
Na zewnątrz chaty
•

Podejdź do ogniska. Ikoną oka wyświetl zbliżenie ziemi między kłodą a ogniskiem (nie wiszącego garnka).

•

Na zbliżeniu podnieś z ziemi zapałki.

Chata – pierwsze pomieszczenie
•

Otwórz drzwi chaty.

•

W środku obróć się w prawo. Ikoną ręki wymacaj lampę. Użyj na niej zapałek.

•

Podejdź do stołu naprzeciwko wejścia. Tu znajdziesz dziennik wyprawy (niekonieczne) i radiostację.

•

Kliknij radiostację (na stole naprzeciwko wejścia).

•

Porozmawiaj z Laurą Garmendia – wykorzystaj wszystkie opcje dialogu. Okaże
się, że kobieta nie ma kontaktu z drugą grupą naukowców. Jej koledzy gdzieś
zniknęli. Ona znajduje się w centrum badanego obszaru, w pobliżu jakiegoś monolitu. Potrzebny będzie przechowywany w bazie kamienny cylinder, który wcześniej znalazła grupa Coihue.
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Chata – pomieszczenie za zasłoną
•

Wejdź w głąb chaty do pomieszczenia za kotarą.

•

Wyświetl zbliżenie pudełka na półce (na ścianie w pobliżu zabitego deskami
okienka).

•

Na zbliżeniu weź z pudełka latarnię.

•

Wyjdź z chaty.

Na zewnątrz
•

Podejdź do zamkniętego magazynu. Ikoną oka wyświetl zbliżenie okienka.

•

Na oknie magazynu użyj latarni – Thomas zobaczy, że są tam rzeczy znalezione
przez grupę dowodzoną przez Coihue.

•

Wróć do chaty.

Chata – pierwsze pomieszczenie
•

Porozmawiaj przez radiostację z Laurą – dowiesz się, że do magazynu można też
wejść otworem w bocznej ścianie.

•

Wyjdź z chaty.
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Na zewnątrz
•

Idź do zamkniętego magazynu – teraz możesz wejść za róg budynku (po prawej).

•

Ikoną ręki zdejmij deski z otworu w bocznej ścianie magazynu. Wejdź do środka.

Magazyn
•

W magazynie otwórz skrzynię stojącą na ziemi poniżej tej z nazwiskiem Coihue.
Zabierz z niej cylinder przodków.
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•

Jeśli chcesz (niekonieczne), możesz przeczytać fragment, w którym indonezyjski
badacz Max Kian Gien pisze o tym przedmiocie (książka na blacie stołu).

•

Podniesienie cylindra umożliwia realizację wątku bestii – w poradniku to część
15.

13. Artefakt Eneko
Magazyn
•

Pod oknem magazynu stoi plecak. Kliknij jego boczną kieszeń (nie tę ze zdjęciem).

•

Z bocznej kieszeni plecaka weź klucz do kasety w chacie.

Chata – pierwsze pomieszczenie
•

Poniższe czynności nie są obowiązkowe.

•

Jeśli chcesz, przeczytaj ostatni list od Eneko – okaże się, że wuj nie poczekał na
Thomasa, bo wyruszył, by ostrzec innych członków wyprawy przed grasującą w
lesie bestią. Jednocześnie zleca Thomasowi zaopiekowanie się cennym artefaktem, który na pewno nie jest wytworem ludzkiej cywilizacji.
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•

Jeśli potrzebujesz podpowiedzi, jak otworzyć kasetę ze skrzyni w sąsiednim pomieszczeniu, uważnie obejrzyj okładkę książki A Journey to the Centre Earth.
Znajdziesz ją na niskim regale pod dużą plamą krwi na ścianie (książki po lewej,
pod opowiadaniami Poego).

Chata – pomieszczenie za zasłoną
•

Otwórz skrzynię stojąca pod ścianą pod okienkiem. Odgarnij tkaninę z wieka kasety.

•

Na dziurce zamka użyj klucza z plecaka Eneko z magazynu. Cztery pokrętła w rogach wieka ustaw tak, jak to sugerują plamy krwi na okładce książki A Journey to
the Centre Earth. Pociągnij za uchwyt.

Jak otworzyć kasetę?
•

Pokrętła w czterech rogach kasety mają charakterystyczny kształt – przypominają trochę ptaszki z okrągłą, szeroką główką i wąskim ogonkiem. Podobnie położone i zwężone w jednym końcu są plamy krwi na okładce książki.
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•

Jeśli więc ustawimy pokrętła zgodnie z tą sugestią, ich szersze części (główki) powinny się znaleźć w następujących punktach:
lewe górne – na godzinie dwunastej
lewe dolne – na godzinie szóstej
prawe górne – na godzinie czwartej
prawe dolne – na godzinie dziewiątej.

•

Z otwartej kasety weź starożytny klucz – to wywoła u Thomasa kolejną wizję.

14. Wizja
•

W wizji Thomas znajduje się w świątyni, w której musi przejść przez trzy oznakowane bramy.

•

Bramy wybierasz według ściśle określonego schematu. Znajdziesz go zawsze w
salach z bramami na ścianie po lewej:
•

Nad pierwszą bramą, w którą wejdziesz, musi być znak strzałki i jakby niezamkniętego rombu.

•

Nad drugą – coś jak przekreślona pionowo jaskółka.

•

Nad trzecią – niepełna strzałka z równoległymi kreskami.
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•

Nie możesz wybierać bram oznaczonych inaczej ani zmieniać kolejności znaków.
Jeśli w sali, w której się znajdziesz, nie ma bramy z żądanym znakiem, musisz się
cofnąć.

Jak przejść przez świątynię?
•

Start: 1x przed siebie

•

sala z jedną bramą: 1x przez bramę

•

korytarz: 1x przed siebie

•

sala z dwiema bramami: obrót o 180 stopni i 2x przed siebie

•

sala z dwiema bramami: 1x przez lewą bramę

•

korytarz: 1x przed siebie

•

sala z trzema bramami: 1x przez środkową bramę

•

korytarz: 1x przed siebie.

15. Bestia
Przybycie
•

Jeśli masz już cylinder przodków zabrany z magazynu, za pomocą radiostacji porozmawiaj z Laurą i poproś ją o wskazówki (Device). Kobieta będzie twierdzić, że
coś poluje na członków ekspedycji, spanikuje i się wyłączy.

•

Teraz przejdź na chwilę do pomieszczenia za kotarą – pojawi się bestia.

•

Podejdź do drzwi w pierwszym pomieszczeniu chaty i kliknij je – bohater automatycznie zabarykaduje wejście skrzynią. Jednocześnie odsłoni klapę w podłodze.

Wskazówka dotycząca rytuału
•

Wskazówkę, jak pokonać stwora, znajdziesz wśród książek na niskim regale (pod
ścianą z dużą plamą krwi). W zeszycie z brązową okładką jest notatka spisana
przez Eneko według słów jego indiańskiego przyjaciela Kalema.
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•

Żeby stworzyć barierę ochronną, potrzebujesz sześciu elementów:
pieczęci powietrza
czegoś, co symbolizuje swobodny lot
pieczęci ziemi
korzenia rośliny zwanej acach
czerwonego owocu rośliny z Ambul
grzybków halucynogennych.

•

Ponadto z rysunku w notatce wynika, że przyda się jakieś naczynie i coś do rozpalenia ognia.

Kamień wiatru
•

Wyświetl zbliżenie niskiego regału pod plamą krwi na ścianie (w pierwszym pomieszczeniu chaty).

•

Z dolnej półki weź kamień wiatru z lewej. (Jest tu także drugi kamień, a na pniu –
trzeci, ale te się nie przydadzą).
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Piórko
•

Z półki w pierwszym pomieszczeniu chaty (na ścianie obok plamy krwi) zabierz
młotek.

•

Podejdź do kąta z radiostacją. Tu wyświetl zbliżenie wiszącego na ścianie amuletu Kalema.

•

Użyj młotka na szkiełku w dolnej części amuletu – weź pióro kondora.
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Garnek i podstawka na kamienie
•

Wejdź w chacie do pomieszczenia za kotarą. Z podłogi (pod ścianą, gdzie wiszą
artykuły prasowe) zabierz tubylczą wazę. W pobliżu leży też łopatka.

•

Stań w progu między dwoma pomieszczeniami chaty i zwróć się w kierunku
piecyka. Z podłogi (w pobliżu latarni) podnieś rytualny przedmiot.
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Zejść pod chatę
•

Wejdź w chacie do pomieszczenia za kotarą. Jeśli nie masz, z podłogi (w pobliżu
ściany z artykułami prasowymi) weź łopatkę. Na zabitym deskami okienku użyj
młotka – dostaniesz deseczkę.

•

W pierwszym pomieszczeniu chaty podejdź do klapy w podłodze. Weź stojącą
obok łopatę. Łopaty użyj na klapie w podłodze – odsłonisz zejście pod chatę.

Pod chatą
•

Bezpośrednio po zejściu leżysz twarzą w kierunku klapy w podłodze – zobaczysz
ją, jeśli popatrzysz nieco w lewo. Żeby odsłonić cały widok, obróć się o 180 stopni.

•

Mapka poniżej przedstawia widok już po odwróceniu się. Strzałki pokazują możliwość ruchu od punktu do punktu. Czerwone owale oznaczają miejsca, do których trzeba dotrzeć. (Na mapce nie ma dwóch kamieni, które nie będą
przydatne).
1. Odsuń skrzynkę. Weź grzybki.
2. Użyj na misce deseczki – przesuniesz ją tak, że będzie stała pod
okienkiem chaty.
3. Na roślinach w kącie użyj łopatki – dostaniesz korzeń acach.
4. Podnieś kamień ziemi.
5. Zbierz chrust.
6. Wróć przez klapę do chaty.
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Czerwony owoc
•

W chacie w pomieszczeniu za kotarą użyj deseczki na okienku – strząśniesz
owoc. Jeśli miska pod chatą została przestawiona, wpadnie on do niej.

•

W pierwszym pomieszczeniu chaty klapą dostań się pod podłogę.

•

Pod chatą obróć się o 180 stopni. Idź 2x prosto. Na misce użyj deseczki. Z środka
zabierz czerwony owoc.

Rytuał
•

W chacie wyświetl zbliżenie piecyka.

•

Na płycie piecyka postaw wazę.

•

Na wazie użyj pióra kondora, halucynogennych muchomorów, korzenia acach,
czerwonego owocu i podstawki (ritual artifact).

•

Na podstawce połóż kamień wiatru (wind – breach of the Mountain stone) i kamień ziemi (earth – Pachamama stone).

•

W palenisku piecyka umieść chrust. Podpal go zapałkami.
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Wydostać się z chaty
•

Po odpędzeniu bestii możesz wyjść z chaty przez klapę w podłodze.

•

Pod chatą obróć się o 90 stopni w lewo. Idź 2x prosto.

16. Znaleziska w drugim rozdziale
Naszyjnik Kalema
•

Po odejściu bestii podejdź w pobliże ogniska. Tam odszukaj brązowy, gliniany
garnek Kalema.

•

Zajrzyj do niego – znajdziesz rytualny naszyjnik i odblokujesz znalezisko Ritual
necklace.

Pistolet i pociski
•

W wybranym momencie poszukaj na zewnątrz chaty pistoletu i pięciu pocisków –
odblokujesz znalezisko Smith and Wesson Model 3 Revolver (część 11.
poradnika).
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17. Zamknięcie rozdziału
Na zewnątrz
•

Jeśli masz starożytny klucz z kasety, a bestia została odpędzona, idź na przystań.

•

Na przystani użyj łodzi – Thomas ruszy w dalszą podróż.

ZAPISY GRY
•

Jeśli potrzebujesz zapisów gry, zajrzyj do działu gry Hidden: On the Trail of the
Ancients na naszym forum. PrzygodoMania zaprasza!
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