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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione! 

 

 



 

 

                      SPIS TREŚCI 
 

 LUWR  

 KOŚCIÓŁ   

 POSIADŁOŚĆ W NORMANDII  

 BANK W ZURYCHU   

 CHATEAU VILLETTE   

 LOTNISKO BIGGIN HILL  

 KOŚCIÓŁ TEMPLE   

 OPACTWO  

   KAPLICA ROSSLYN 
 

 

 
Nie Sophie Neveu, agentka biura śledczego pracująca w wydziale kryptologii. Nie Robert Langdon, 

profesor symboliki na uniwersytecie w Harvardzie, ale właśnie Ty jesteś najważniejszy, bo właśnie Ty 

będziesz kierować ich poczynaniami, a wszystko po to, by poznać tajemnicę, tak skrzętnie skrywaną 

przez wieki. I pamiętaj, musisz być zawsze o krok przed wrogami, którzy też chcą ją poznać. 



 

 

 

  Luwr 

Grasz jako Robert  . 

Zostałeś poproszony przez kapitana Fache do przyjrzenia się ciału zamordowanego kustosza 

muzeum, tak więc wciśnij klawisz E i przesuwaj kursorem po pentagramie na piersiach, prawej stopie, 

ubraniu i lewej dłoni - obok niej, na posadzce, znajduje się niezrozumiały napis. 

 

 

 

Po krótkiej rozmowie z inspektorem odbierasz telefon, a potem podchodzi do ciebie Sophie i daje ci 

wizytówkę. Obejrzyj ją w ekwipunku (Q) z obu stron - zobaczysz kod dostępu 454, a następnie w 

inwentarzu wybierz telefon, wpisz ten kod na klawiaturze i odsłuchaj wiadomość. 

Idziesz do toalety, gdzie czeka już na ciebie Sophie, jak się okazuje wnuczka kustosza. Dowiesz się od 

niej, że jesteś podejrzewany o to zabójstwo i że masz w kieszeni pluskwę GPS, której musisz się 

koniecznie pozbyć. 

Podejdź do umywalki, zabierz mydło, połącz je w ekwipunku z pluskwą GPS i wyrzuć przez okno. 

(okno otworzysz miarowo naciskając E, a potem równocześnie W i mysz w górę). 

Kapitana macie z głowy i wracacie do sali, w której leżą zwłoki. Musisz poprzestawiać litery w zdaniu, 

które na posadzce napisał kustosz na: TO LEONARDO DA VINCI I MONA LIZA. 



 

 

 

 

 

Grasz jako Sophie. Biegnij wzdłuż prawej ściany, omijając strażników do zakratowanych drzwi i 

naciśnij przycisk z lewej strony - wchodzisz do środka. Teraz skradaj się (shift) lewą stroną do 

następnej sali. Na podłodze z lewej strony znajdziesz metalowy pręt, podnieś go i walnij strażnika - 

jak źle to zrobisz, będziesz musiała walczyć. Przeciągnij go w ciemne miejsce, by nie był widoczny, a 

sama podejdź do szafki i zbadaj jej zawartość. Gdy przesuniesz na półce jedną z butli po chemikaliach, 

znajdziesz latarkę ultrafioletową. Idziesz teraz przyjrzeć się obrazowi Mony Lizy i tu podejdzie do 

ciebie Robert. Musisz obejrzeć dokładnie obraz, oświetlając latarką UV, wszystkie (bez wyjątku) 

symbole. 

 

 



 

 

 

Teraz zastąp symbole literami (możesz skorzystać z rady Y) i już masz gotowe hasło: W OBRAZACH 

LEONARDA WIEDZA UTAJONA, BACHUSEM I ARIELEM RADA OGRODZONA. 

 

 

 

Grasz jako Robert. Po unieszkodliwieniu strażnika podejdź do posągu (na środku sali), zabierz kulę 

Saturna i wróć do Wielkiej Galerii drzwiami po lewej. Podejdź do obrazu Jana Chrzciciela - jest między 

Arielem a Bachusem i podsadź Sophie (wciskaj rytmicznie E), a sięgnie schowany na ramie obrazu 

sygnet dziadka. 

 

 

 

Dzwoni telefon w gabinecie kustosza, ale zanim tam dojdziesz, na miejscu są już policjanci. Możesz 



 

 

schować się, przykucając w kąciku i poczekać aż wyjdą, lub walczyć. Gdy już wejdziesz do środka, 

odsłuchaj wiadomość nagraną na "sekretarce", popatrz na dokumenty na biurku i przejrzyj szuflady - 

znajdziesz plaster. Spójrz na figurkę rycerza na biurku i zauważ, że kopia w jego ręce jest skierowana 

na ścianę, gdzie wisi mapa muzeum. Podejdź do niej (pachnie alkoholem) i użyj latarki ultrafioletowej 

- zobaczysz zakreślony punkt, który okaże się być sąsiednim pokojem. 

 

 

 

Podejdź do kratki wentylacyjnej i podsadź Sophie (rytmicznie E), a gdy wejdzie do pomieszczenia 

obok, otworzy ci drzwi - jesteście w pokoju renowacyjnym.  

 

Grasz jako Sophie.   

Weź ręcznik, apteczkę (jest po lewej za obrazem) i śmigło Leonarda da Vinci, które leży nieopodal na 

pudle. Podejdź do dużego, brudnego obrazu na sztalugach - musisz go wyczyścić, żeby zobaczyć co 

przedstawia. Na stole pod ścianą znajdziesz różne enzymy, ale potrzebujesz wskazówki w jaki sposób 

zrobić z nich czyszczącą miksturę. Niedaleko jest biurko, a na nim notatki z opisem enzymów, a w 

dolnej, lewej szufladzie dokładna instrukcja ich użycia. Wracaj do stołu i wlewaj enzymy do zlewki w 

tej kolejności: chitynaza, dysmutaza, katalaza. Otrzymany roztwór połącz w ekwipunku z ręcznikiem i 

wyczyść obraz. Jest na nim posąg Nike.  

 

Grasz jako Robert  . 

Idź do sali z Mona Lizą, przejdź za obrazem w prawo i jeszcze raz skręć w prawo (w ten sposób 

ominiesz strażnika). Podejdź do rzeźby Nike, a po drodze podnieś metalowy pręt i walnij nim 

policjanta (jak się nie uda, będziesz musiał walczyć). Gdy już polegnie obejrzyj rzeźbę, a potem 



 

 

przejdź na lewo, do szklanej gabloty z ręką Nike wewnątrz. Zbadaj ją, a z lewej strony zobaczysz 

otwór, w który włóż sygnet dziadka - Sophie wyjmie dysk z fleur-de-lis. Pora się stąd wynosić. Biegnij 

schodami w dół, pokonaj dwóch policjantów, a potem spójrz na ścianę po prawej stronie - zobaczysz 

świecący symbol, a na poręczy poniżej, ołowianą monetę. Weź ją. 

 

 

 

Jeszcze kilka stopni, jeszcze jeden policjant i już jesteś przy drzwiach. Wyjdź z muzeum. 

 

 Kościół   

Sophie jedzie do posiadłości dziadka, a Robert do kościoła. Wchodzi, słyszy kobiecy krzyk i biegnie do 

pomieszczeń mieszkalnych, gdzie zastaje nieprzytomnego mnicha i siostrę Margaritę, która opowiada 

co się wydarzyło.  

 

Grasz jako Robert.   

Gdy siostra wyjdzie, popatrz na mnicha i podejdź do stolika między łóżkami - znajdziesz tam plaster. 

Przejdź do pokoju siostry Sandrine (na wprost) i przyjrzyj się ciału zamordowanej. Obejrzyj kartkę z 

numerami telefonów członków Zakonu Sionu, którą trzyma w lewej ręce i popatrz na prawą rękę, 

która wskazuje pod łóżko - musisz je koniecznie przesunąć (rytmicznie E, a potem równocześnie S i 

mysz w dół). Pod łóżkiem znajduje się sejf - otworzysz go, przesuwając płytki tak, by utworzyły wyraz 

SION. 



 

 

 

 

 

Zabierz z sejfu brązową płytkę i podejdź do biurka - znajdziesz tu kartkę z notatką: Mat 7:14. Wyjdź z 

pokoju i kierując się w prawo dojdziesz na balkon, i dalej do składziku. Zabierz z półki puszkę oleju i 

nożyce do metalu, a potem wróć do pomieszczeń mieszkalnych i idź prosto. Po prawej jest pokój 

siostry Margarite - porozmawiaj z nią, a dowiesz się, że siostra Sandrine nosiła ze sobą dwie figurki. 

Teraz otwórz drzwi po lewej i wyjdź na taras - natkniesz się na mnicha, a gdy już go pokonasz, 

obejrzyj dokładnie tablicę z symbolami telegrafu Chappe. 

 

 

 

Wróć, skręć w prawo i zejdź po schodach do kościoła. Tutaj czekają już na ciebie dwaj mnisi i musisz 

ich unieszkodliwić, by ze spokojem i dokładnie przeszukać kościół (gdy opadniesz z sił, zawsze możesz 



 

 

skorzystać z apteczki). 

Idąc w prawo, dojdziesz do kaplicy pomiędzy IX a X stacją Drogi Krzyżowej i zobaczysz świecący 

symbol, a pod oknem znajdziesz cynowa monetę. 

 

 

 

Z lewej strony w chrzcielnicy, w kształcie muszli, znajdziesz ozdobny klucz, a między X a XI stacją 

Drogi Krzyżowej, natkniesz się na klapę w posadzce. Jest to wejście do krypty, na razie zamknięte. 

 

 

 

Teraz przejdź do kaplicy znajdującej się między III a IV stacją Drogi Krzyżowej, podejdź do Księgi 

Zaćmień i przeczytaj ją. Spójrz na płytę z Linią Róży na posadzce i ustaw datę podaną w księdze 

przesuwając płytki - z lewej strony Aprilis a z prawej XI. Nieopodal z podłogi wysunie się stolik - 



 

 

zabierz figurkę Jezusa. Przejdź do zamkniętych drzwi obok stacji VII i przetnij kłódkę nożycami do 

metalu (rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w lewo). Wejdź schodami na galerię, podejdź do 

organów z prawej strony i przesuń dźwignię. Ustaw wskazówki zegara na godzinie, jaka widniała w 

notatce zamordowanej zakonnicy, czyli: 7:14. Gdy otworzy się skrytka pod organami, weź miedzianą 

płytkę. Podnieś jeszcze z podłogi bandaż i wracaj do pokoju zamordowanej siostry, otwórz szafę 

kluczykiem i zabierz figurkę Jezusa. Wróć do kościoła, stocz walkę z dwoma natrętnymi mnichami i 

podejdź do stacji VII. Połóż na półeczce figurkę Jezusa z krzyżem, po czym przejdź do stacji XIV i na 

półeczce w połóż figurkę Jezusa leżącego.  

W ten sposób zostało odblokowane wejście do krypty, teraz wystarczy tylko otworzyć klapę (na 

przemian W i mysz w górę, S i mysz w dół). Zejdź do krypty. 

 

Przeszukaj stos pudeł, a znajdziesz Ornitopter Leonarda da Vinci i dalej, na skrzynce przy szkielecie, 

bandaż. Podejdź teraz do grobowca, na którym znajdują się trzy lampy. Do lewej (brązowej) włóż 

brązowa płytkę, a do prawej (miedzianej) włóż płytkę miedzianą, po czym do otworu przed środkową 

lampą, wlej olej z puszki i zapal (zapałki masz w ekwipunku). Na ścianie wyświetli się napis 

JERUSALEM. Podejdź do drugiego grobowca i przesuń go, by mieć dostęp do płytek z symbolami 

(rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w prawo). To symbole z telegrafu, takie same jakie 

widziałeś na balkonie. Musisz wciskać płytki w takiej kolejności, by ułożyć je w wyraz JERUSALEM. 

 

 

 

Otwiera się skrytka w podłodze i wyjmujesz z niej kompletną listę Wielkich Mistrzów Zakonu, z której 

wynika, że ostatnim był Jacques Sauniere, dziadek Sophie. 

Aby wyjść z krypty musisz dotrzeć do drabinki, przemykając chyłkiem (shift) lub walcząc z dwoma 



 

 

mnichami. W kościele pokonaj kolejnych mnichów, a potem idź do pomieszczeń mieszkalnych, aby 

jeszcze raz porozmawiać z siostrą Margarite. 

 

  Posiadłość w Normandii 

 Grasz jako Sophie. 

Obejdź budynek kierując się w prawo, aż dojdziesz do okna, po czym wdrap się na nie (rytmicznie E) i 

wskocz do środka - jesteś w pomieszczeniu gospodarczym. Niestety, wejdzie za tobą mnich i możesz 

go walnąć łopatą (leży na podłodze), a jak się nie uda, to walczyć. Podejdź do regału. Na półce jest 

skrzynka zamknięta na zamek szyfrowy, a obok na tabliczce podpowiedź - to ciąg Fibonacciego. Aby 

uzyskać szyfr do zamka musisz uzupełnić ten ciąg, pamiętając, iż kolejna cyfra jest sumą dwóch 

poprzednich, tak więc: 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34. Efekt końcowy to 132134 i tak właśnie ustaw 

pierścienie w zamku, a potem z otwartej skrzynki zabierz klucz do posiadłości. 

 

 

 

Aby się dostać do posiadłości, musisz nakarmić psy, które pilnują mostu. Idź prosto, do zamkniętych 

drzwi składziku i wyważ je (rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w prawo). Z zamrażalki (jest 

po lewej stronie) zabierz psie jedzenie, po czym udaj się do klatki dla psów i włóż je do misek. 

Nieopodal z lewej strony składziku zobaczysz zwisający sznur - pociągnij za niego (rytmicznie E, a 

potem równocześnie S i mysz w dół), a rozlegnie się bicie dzwonu i psy podejdą do misek, bo tak były 

wyszkolone. 

Podejdź do mostu zwodzonego, do wyciągarki i kręć korbą (na przemian A - mysz w lewo, D - mysz w 

prawo (4x) - gotowe. 

Przejdź przez most, otwórz kluczem drzwi, wejdź do holu i skieruj się w lewo. Podejdź do szafy, 



 

 

otwórz ją i zabierz posążek Eneasza. Wejdź do komnaty z prawej strony i podejdź do kominka, a 

zobaczysz nad nim trzy dyski i miejsce na czwarty. Włóż w to puste miejsce dysk z fleur-de-lis, ten, 

który zabrałaś z muzeum. Teraz trzeba je odpowiednio ustawić, ale póki co jeszcze nie wiesz jak. Ze 

stolika pomiędzy oknami zabierz posążek Kupidyna i wyjdź z komnaty. Wejdź po schodach na 

półpiętro i popatrz na witraże, na których są cztery boginie. Posłuchaj informacji o każdej z nich i 

spójrz jeszcze wyżej, na symbole lilii - są takie same jak te nad kominkiem. Wejdź na piętro, otwórz 

drzwi za pomocą pierścienia dziadka - jesteś w sypialni. Gdy podejdziesz do łóżka i przeszukasz je, 

znajdziesz Czołg Leonarda da Vinci. 

 

 

 

Obok jest komoda z szufladami. W jednej z nich znajdziesz notkę z wierszem o boginiach: Timat, 

Bollet-lli, Nidaba i Izys, w drugiej bandaż, a w trzeciej (otworzysz ją za pomocą pierścienia) posążek 

Wulkana. 

Tuż obok jest biblioteka - przejdź wzdłuż regałów, by zaktualizować bazę danych, a potem skręć w 

lewo i podejdź do stolika. Otwórz pudełko i zabierz posążek Jowisza, przeczytaj też leżącą obok notkę 

- musisz rozszyfrować kolejny tekst. 

JOWISZ JEST NAD WULKANEM, ENEASZ POD MARSEM, MARS JEST PO PRAWICY WULKANA. 



 

 

 

 

 

Zejdź schodami, które są pośrodku pomieszczenia i po walce z mnichem, podejdź do biurka. Obejrzyj 

ryciny i odsuń model czołgu Leonarda. Gdy wypadnie spod niego figurka, schyl się i podnieś ją - to 

posążek Marsa. Zebrałaś już wszystkie informacje dotyczące dysków z fleur-de-lis, możesz więc 

wracać do komnaty z kominkiem i odpowiednio ustawić dyski - pierwsza lilia w dół, druga w prawo, 

trzecia w górę, a czwarta w lewo. 

 

 

 

Zabierz z otwartej paszczy lwa (poniżej) posążek Kupidyna i wracaj do holu. Wejdź po brązowych 

schodach - tych na wprost wejścia i podejdź do obrazu z lewej strony. Obok świecącego symbolu, na 

górnej ramie obrazu znajdziesz Kulę Jowisza. 



 

 

 

 

 

Jeszcze kilka stopni do góry i już jesteś w okrągłej komnacie, pośrodku której stoi stół z miejscami na 

posążki. Wyjmij je wszystkie z ekwipunku, a potem poustawiaj w odpowiednich miejscach 

(przypomnij sobie rozszyfrowany ostatnio tekst). Posążki muszą być skierowane twarzami do środka, 

a tylko Wenus twarzą do przodu (kierowanie W S A D - podnoszenie i zatwierdzanie miejsca E) 

 

 

 

Otwierają się okiennice z widokiem na ogród, obraca się zegar na półce z książkami - zabierasz rulon z 

wiadomością i za chwilę jesteś już w ogrodzie. Tutaj musisz odnaleźć pięć posagów, takich samych 

jakie ustawiałaś na stole, tyle tylko, że naturalnej wielkości. Każdy napotkany posąg obracaj powoli 

(E), aż pojawi sie komunikat, że jest już zwrócony twarzą do Wenus. W międzyczasie musisz unikać 



 

 

żandarmów, lub po prostu się z nimi rozprawiać. Gdy wszystko wykonasz dobrze, posąg Wenus 

podniesie się, ujawniając wejście do podziemnej groty. Wchodzisz do środka.  

 

Podejdź do posągu Faraona, weź pochodnię i podpal ją od ognia płonącego na głowie kamiennego 

ptaka (masz dwa do wyboru). Teraz musisz zapalić ogień w pięciu misach, oczywiście w odpowiedniej 

kolejności. 

 

 

 

Zapalaj je w tej kolejności: 1, 2, 5, 2, 3, 2, 4. Zapłonie na posadzce symbol w kształcie gwiazdy, dłoń w 

posągu bogini uniesie się, a ty podejdziesz i weźmiesz klucz. Po chwili otworzy się wejście pośrodku, 

ze schodami prowadzącymi w dół. 

 

  Bank w Zurychu 

Grasz jako Sophie.   

Po rozmowie ze strażnikiem skieruj się w prawo i przejdź przez jedne, a potem drugie drzwi. W 

korytarzu skręć w lewo, do pomieszczenia dla klientów. Podejdź do terminalu, użyj na nim klucza i 

wejdź do prywatnego pomieszczenia Sauniera, po czym przejdź do następnego pomieszczenia i użyj 

klucza na terminalu na wprost. Przed tobą pojawia się walizka, ale jak ją otworzyć? Popatrz na 

symbol wymalowany na niej - to Fi, która jest 21 literę alfabetu greckiego, ale także oznacza 500 i tu 

się kłania ciąg Fibonacciego, a zatem 21+500=521, 500+521=1021. Poszukiwane hasło to 1021. Wklep 

je i zatwierdź (enter). 



 

 

 

 

 

Walizka otwiera się i czytasz list od dziadka, po czym wyjmujesz szkatułkę, a z niej Krypteks. Gdy 

przyjrzysz się szkatułce jeszcze raz, zobaczysz mały otwór i dojdziesz do wniosku, że jest tu podwójne 

dno. Musisz poszukać czegoś cienkiego, by sie do niego dostać. Podejdź do biurka, otwórz szufladę i 

zabierz spinacz, po czym wróć do szkatułki i włóż ten spinacz do otworu w szkatułce. Zobaczysz 

przyklejoną do wieczka notatkę z wiadomością od dziadka, której treść jest podpowiedzią do 

otwarcia Krypteksu. Wyjmij go zatem z inwentarza i obracaj pierścienie tak, by na czarnym polu 

ułożyć napis GRAAL. 

 

 

 

Wchodzi prezes banku i ostrzega przed szukającą was francuską policją, a także wręcza słuchawki, 



 

 

przez które będzie się z wami kontaktować oraz klucz do pojazdu i przepustkę do poziomu 

pierwszego. 

Wyjdź z pomieszczenia, skręć w lewo i biegnij do windy. Na terminalu użyj przepustki i wejdź do 

środka. Niestety winda zatrzymuje się, ponieważ policja odcięła zasilanie i musicie skorzystać z 

wyjścia awaryjnego.  

 

Grasz jako Robert.   

Podsadź Sophie (rytmicznie E), a potem sam wdrap się na górę, otwórz drzwi czerwonym pokrętłem 

(rytmicznie E) i wyjdź na korytarz - tu już czekają na was strażnicy. Gdy ich pokonasz idź w lewo do 

biura, po drodze zaglądając do pomieszczenia za metalowymi drzwiami. Podnieś bandaż z podłogi, po 

czym podejdź do regału i z najwyższej półki sięgnij Kulę Marsa. 

 

 

 

Musisz dostać się do pokoju administratora, ale póki co obszukaj biuro (po drodze pokonując 

kolejnych 2 strażników) - w jednym z boksów, znajdziesz Balistę Leonarda da Vinci. 



 

 

 

 

 

Podejdź do mapy biura i zlokalizuj pokój administratora. Po wejściu do środka, gdy podejdziesz do 

biurka, skontaktuję się z tobą prezes banku i powie, w jaki sposób zaktualizować przepustkę. Zatem 

włóż ją do terminalu, wklep kod: 867530 i zatwierdź (enter). Niestety, nie działa. Prezes skieruje 

ciebie do pokoju menadżera, Caroline Chatal. Gdy wejdziesz do jej pokoju, podejdź do obrazu i zbadaj 

go, używając latarki UV - w dolnym, lewym rogu zobaczysz odciski palców. Teraz musisz obraz 

podnieść nieco wyżej (rytmicznie E, a potem równocześnie W i mysz w górę) - znalazłeś sejf, ale nie 

znasz hasła, przeszukaj więc biurko, a w jednej z szuflad po lewej stronie znajdziesz bandaż, a jednej z 

szuflad po prawej, kartkę z hasłem do sejfu - 728559. Otwórz sejf wklepując hasło i zabierz klucz do 

szafki w archiwum. 

Idź tam, przejdź na koniec pokoju i podejdź do szafki z napisem "Security". Otwórz kluczem szufladę i 

zabierz karteczkę z hasłem - 260924.  

Wróć do pokoju administratora, użyj swojej przepustki na terminalu (na biurku), wklep to hasło, a 

otrzymasz przepustkę do poziomu drugiego. 

Przejdź do pomieszczeń biurowych, podejdź do terminalu przy drzwiach wejściowych (po lewej 

stronie mapy biura) i użyj na nim nowej przepustki. Dołączy do ciebie Sophie. Zejdź po schodach i idź 

korytarzem do końca, prosto i w lewo. Otwórz drzwi i wejdź do holu, a za chwilę skontaktuje się z 

wami prezes z następnymi wskazówkami. Chodzi tu dwóch strażników, których spróbuj ominąć lub z 

nimi walczyć, po czym przejdź do pomieszczenia ze skrytkami depozytowymi. Daj wycisk strażnikowi i 

przejrzyj wszystkie prywatne boksy. W jednym z nich, tam, gdzie zobaczysz na ścianie świecący 

symbol znajdziesz żelazną monetę. 



 

 

 

 

 

Idąc wzdłuż ściany, natkniesz się na kratkę kanału wentylacyjnego. Podsadź Sophie (rytmicznie E), 

która przedostanie się do serwerowni.  

 

Grasz jako Sophie.   

Idź prosto i w lewo (po drodze pokonując dwóch strażników) do pomieszczenia z monitorami. 

Podejdź do terminalu i aktualizuj przepustkę do poziomu trzeciego - po chwili skontaktuje się prezes z 

ostatnimi wskazówkami. Wejdź do sortowni (drzwi obok) i na terminalu użyj nowej przepustki - 

wracasz do pomieszczenia ze skrytkami depozytowymi, gdzie czeka na ciebie Robert. 

 

Grasz jako Robert.   

Wróć do głównego holu i przemykając chyłkiem przy ścianie, biegnij do pomieszczenia 

załadunkowego. Użyj przepustki na terminalu i idź przejściem na spotkanie, tym razem z trzema 

strażnikami. Gdy ich pokonasz, sięgnij bandaż (jest we wnęce) i idź dalej. Otwórz środkowe drzwi, 

podejdź do drzwi furgonetki i użyj na nich klucza do pojazdu. 

 

  Chateau Villette 

Grasz jako Sophie.   

Po rozmowie z sir Teabingiem, przejdź do pokoju na wprost i obejrzyj wszystkie tarcze, wysłuchując 

przy każdej opowieści o jej właścicielu. Teraz musisz dopasować tarcze do zbroi dwóch rycerzy, 

stojących przy obrazach. Zabierz tarczę Galahada (z krzyżem) i umieść ją na zbroi przy obrazie, na 



 

 

którym jest mężczyzna patrzący na anioły. Tarczę Percivala (z sercem) umieść na zbroi przy obrazie z 

mężczyzną na koniu, na tle zamku - otworzą się drzwi do dwóch pokoi. Najpierw wejdź do pokoju 

obok obrazu z aniołami, podejdź do ławy po lewej i weź kielich Artura (to ten z czerwonym smokiem). 

Przejdź do drugiego pokoju i postaw kielich na postumencie z napisem "Artur" (po lewej) - przesunie 

się regał, umożliwiając wejście do małego korytarzyka. Wejdź do niego i ułóż obraz po prawej stronie, 

przesuwając płytki - otwierają się drzwi do biblioteki. 

 

 

 

Wejdź do niej i skieruj się na prawo. Na stoliku znajdziesz nuty, a nieco dalej na gablotce, Wóz bojowy 

Leonarda da Vinci. 

 

 

Wróć do pokoju z kielichami na ławie i podejdź do zamkniętych drzwi. Aby je otworzyć musisz znać 



 

 

hasło, a dane do jego rozszyfrowania znajdziesz w notatce obok na regale i w biblii, którą znajdziesz 

w bibliotece.  

Poszukiwane hasło to oczywiście TWARZ, a więc wpisz je w terminalu i zatwierdź (enter). 

 

 

 

Wejdź do pokoju z fortepianem, otwórz pierwsze drzwi po prawej stronie i przyjrzyj się dokładnie 

małemu stolikowi - znajdziesz Kulę Wenus. 

 

 

 

Wróć, podejdź do fortepianu i połóż na nim nuty. Będziesz musiała odtworzyć melodię, naciskając 

klawisz E, a także strzałki kursorów i przyciski myszy w momencie, gdy nuta zabarwi się na żółto, 

zgodnie z aktualnym znakiem powyżej. Trafiona nuta zabarwi się na zielono, zła na czerwono.  



 

 

Gdy już się z tym uporasz, zjawi się sir Teabing z Robertem i przyjdzie ci wysłuchać wykładu o Graalu, 

a potem będziesz musiała zbadać obraz Ostatnia Wieczerza, który jest w pokoju z kielichami. Twoje 

zadanie polega na odszukaniu sześciu symboli na obrazie, a naprowadzał będzie ciebie sir Teabing. Te 

symbole to: litera V, Graal, Jan, litera M, Piotr, Graal (ponownie), Jezus i Maria.  

 

  

 

 

 

W ten sposób poznałaś hasło do drugiego Krypteksu, wyjmij go więc z ekwipunku i ułóż na czarnym 

pasku wyraz MAGDALENA. 



 

 

 

 

 

W tym momencie do pokoju wpada Sylas i uciekacie do piwnicy. 

Jest tu Balista Leonarda da Vinci, lecz brakuje w niej trzech części. Przed pójściem na poszukiwania, 

rozejrzyj się po piwnicy - za krzesłami po lewej stronie, przy kolumnie ze świecącym symbolem, 

znajdziesz miedzianą monetę. Zapisz grę. 

 

 

 

Wejdź po schodach i wędruj za Robertem, który będzie prowadził ciebie tam, gdzie są części do 

Balisty. Najpierw idź do pokoju z fortepianem, podejdź do kuli i spróbuj ją podnieść - nie zdążysz, bo 

wbiegnie Sylas. Przy kominku znajdziesz pogrzebacz, weź go (rytmicznie E) i walnij mnicha, a potem 

walcz. Sylas ucieka, a ty bierzesz część Balisty i wkładasz do windy. Teraz idź do pokoju gdzie 



 

 

postawiłaś kielich Artura. Znowu zjawia się Sylas, tym razem wpada przez okno i znowu czeka ciebie 

walka - pokonany Sylas ucieka, a ty bierzesz drugą część Balisty i wkładasz do windy. Ostatnia część 

jest w bibliotece i tutaj starcie z Sylasem będzie najzacieklejsze. Po walce wkładasz do windy trzecią, 

ostatnią część Balisty.  

 

  Lotnisko Biggin Hill 

 Grasz Robertem. 

Podejdź do kontenera i przesuń go (rytmicznie E, potem D i mysz w prawo), odsłaniając skrzynkę z 

zasilaniem. Aby je wyłączyć, opuść wajchę (na przemian S - mysz w dół, W - mysz w górę) - gotowe. 

Przejdź do wagonika i odblokuj hamulec (na przemian A - mysz w lewo, D - mysz w prawo), a gdy 

wagonik ruszy, biegnij, chowając się za nim (A) tak, by nie trafiły ciebie pociski policjantów. Na końcu 

skocz do przodu (W) i wejdź do hangaru. Po prawej stronie są skrzynki - przyjrzyj się im dokładnie, a 

znajdziesz Most Leonarda da Vinci. 

 

 

 

Przejdź na lewo. Na ścianie jest mapa bunkrów lotniska, a obok skrzynka z narzędziami. W jednej z jej 

szuflad znajdziesz nożyce do cięcia metalu. Idź dalej wzdłuż boksów, aż dojdziesz do drzwi 

zamkniętych na kłodkę, którą łatwo przetniesz zdobycznymi nożycami (rytmicznie E, potem 

równocześnie D i mysz w lewo) i wejdź do środka.  

Po drabince wdrap się do sterowni i zabierz bandaż ze stolika, a potem podejdź do panelu 

sterowania. Użyj go, a dźwig przemieści kontener i odsłoni wejście do pierwszego boksu, tak więc 

zejdź i podejdź do niego, po drodze powalając dwóch policjantów. 

Gdy wejdziesz do środka, podejdź do półki i zabierz ze skrzynki flarę, a następnie podejdź do klapy w 



 

 

podłodze i otwórz ją (W- mysz w górę, S - mysz w dół). Zejdź do bunkra i idź prosto, potem po 

schodach w dół i dalej prosto, aż dojdziesz do następnej klapy. Otwórz ją (W - mysz w górę, S - mysz 

w dół) i podejdź do metalowych drzwi wyjściowych, które niestety nie działają z braku zasilania. Wróć 

i idź prosto, w prawo, w lewo i schodami na górę, i dalej prosto do drzwi zamkniętych na kłódkę. 

Przetnij ją nożycami (rytmicznie E, potem D i mysz w lewo) i przejdź do jednego, i dalej do drugiego 

pomieszczenia. Na wprost, na ścianie jest zapasowa skrzynka bezpiecznikowa - zabierz trzy 

bezpieczniki. Wejdź do hali z metalowymi pomostami, skręć dwa razy w prawo i podejdź do kolejnej 

skrzynki - weź dwa bezpieczniki. Cofnij się i idź prosto do drabiny, po której dostaniesz się do 

sterowni. Podejdź do regału i przeszukaj półki, a na jednej z nich, za chemikaliami znajdziesz 

apteczkę. Tuż obok jest winda do wieży kontrolnej. Skorzystaj z niej i podejdź do skrzynki, która wisi 

na ścianie przy stoliku - zabierz trzy bezpieczniki. Wróć na dół i po krótkiej potyczce z policjantem, 

podejdź do klapy, otwórz ją i zejdź na halę, gdzie natkniesz się na jeszcze dwóch stróżów prawa, po 

czym zejdź na niższy poziom. Skręć dwa razy w prawo i podejdź do ściany na wprost, gdzie zobaczysz 

świecący symbol, a na przeciwko niego znajdziesz monetę rtęci. 

 

 

 

Wróć po drabince na pomost i idź prosto do końca - przed tobą główna tablica bezpiecznikowa, a 

obok schemat rozmieszczenia bezpieczników. Wystarczy tylko podświetlić go latarką UV, a już 

będziesz wiedział jak prawidłowo je rozmieścić. 



 

 

 

 

 

Teraz wystarczy opuścić wajchę (na przemian W- mysz w górę, S- mysz w dół) i już zasilanie jest 

włączone. 

Wróć do schodów i po walce z policjantem skręć w lewo i w prawo - tu w ciemnej wnęce zobaczysz 

świecący symbol i znajdziesz Kulę Merkurego. 

 

 

 

Idź do drzwi wyjściowych i pokonując po drodze policjanta, podejdź do mechanizmu otwierającego 

drzwi i opuść wajchę (na przemian W - mysz w górę, S - mysz w dół). Wejdź do korytarza i idź przed 

siebie do drabiny. Wejdź po niej i dalej prosto do jeszcze jednej. Po wyjściu na zewnątrz, gdy 

pokonasz kolejnych dwóch policjantów, podejdź do cysterny z benzyną i przetnij nożycami kłódkę 



 

 

(rytmicznie E, a potem D i mysz w lewo). Odkręć czerwony zawór (E), a gdy paliwo z cysterny zacznie 

wypływać, podbiegnij do drabiny i wejdź na dach. Pokonaj ostatniego policjanta, podejdź do wyłomu 

w niskim murku na krawędzi dachu, po czym wyjmij z ekwipunku flarę i rzuć. 

Korzystając z zamieszania biegniecie do samochodu i jedziecie do kościoła Temple. 

 

  Kościół Temple 

Grasz jako Sophie  . 

Najpierw musisz rozszyfrować zakodowaną wiadomość - masz ją w ekwipunku.  

NA DWORZE CUDOWNA SZUMI WODA, UPRAGNIONY KLUCZ CI DEDYKACJA PODA 

 

 

 

Zatem musisz dostać się do fontanny, która jest na podwórzu, niestety, drzwi które tam prowadzą (te 

drewniane z lewej strony kościoła) są zamknięte. Podejdź więc do drzwi kościoła, obejrzyj tablicę 

ogłoszeń, po czym otwórz ją naciskając gałkę i zabierz złoty klucz. Idź dalej, na końcu placu skręć w 

prawo i schodami w dół, a potem przed siebie, aż zobaczysz po lewej stronie worek na śmieci. Obok 

jest świecący symbol, a nad nim przy oknie srebrna moneta. Weź ją. 



 

 

 

 

 

Wróć do drewnianych drzwi, otwórz je złotym kluczem i wejdź na podwórze. Podnieś łopatę (jest z 

lewej stromy) i spróbuj unieszkodliwić nią najemnika. Jeśli się to nie uda, będziesz musiała walczyć, a 

potem skręć w prawo, idź wzdłuż podcieni do ostatniego wejścia. Tu, po prawej stronie zobaczysz 

świecący symbol, a w stosie pudeł znajdziesz Kulę Księżyca. 

 

 

 

Wracając do drzewa, spójrz na wejście do piwnicy (właz z lewej) - jest zamknięte. Teraz wejdź do 

podcieni na wprost, skręć w prawo i idź do końca, do schodów. Wejdź na górę, pokonaj dwóch 

najemników, skręć w prawo i jeszcze raz w prawo. Zobaczysz taczkę, a w niej nożyce - na pewno się 

przydadzą. Teraz podejdź do fontanny, popatrz na klomb i nożycami wyjętymi z ekwipunku zetnij 



 

 

róże, a znajdziesz inskrypcję, którą oczywiście przeczytaj. Spójrz jeszcze raz - zobaczysz otwór z fleur-

de-lis i użyj na nim pierścienia dziadka, a gdy wieko się podniesie, zabierz nierówny, metalowy 

fragment. 

 

Grasz jako Robert.   

Zostałeś zamknięty w celi, z której musisz się koniecznie wydostać więc rozejrzyj się po niej 

dokładnie. Pojedź do stołu z pudłami, wysuń krzesło, a znajdziesz małe koło zębate. Obok jest paleta - 

podejdź do niej, przesuń tekturowe pudło i weź metalowy pręt. Drzwi są oczywiście zamknięte, a 

klucz tkwi w zamku od zewnątrz. Metalowy pręt już masz, potrzebujesz jeszcze tylko tekturki, którą 

znajdziesz na stole gdy przesuniesz pudło. 

Podejdź do drzwi, wsuń w szparę pod nimi tekturkę i w dziurkę od klucza włóż metalowy pręt, a 

potem wciągnij tekturkę z powrotem co celi - zdobyłeś klucz. Gdy wyjdziesz, skieruj się najpierw do 

celi na wprost, gdzie na szafce z prawej strony znajdziesz Statek kołowy Leonarda da Vinci. 

 

 

 

Napadną na ciebie dwaj najemnicy, a gdy już ich załatwisz, przejdź przez pokój z telewizorem i 

podejdź do mechanizmu (po prawej) otwierającego wyjście z piwnicy - brakuje kilku kół zębatych. 

 

Wejdź do kościoła drzwiami po lewej, pokonaj najemnika i idź prosto. Po prawej stronie zobaczysz 

szafkę, z której zabierz bandaż oraz małe koło zębate, a idąc dalej wzdłuż ściany natkniesz się na 

drugą szafkę, a w niej kolejne małe koło zębate. Dalej, po prawej stronie jest sala z sarkofagami, a 

przy niej dwaj najemnicy. Po walce, wejdź do niej, skieruj sie w lewo i podejdź do komody, na której 

to znajdziesz duże koło zębate - masz już wszystkie potrzebne koła. 

Wracaj do piwnicy i podejdź do mechanizmu. Musisz tak zamontować koła, by się stykały ze sobą, a 



 

 

następnie opuścić dźwignię (na przemian W - mysz w górę, S - mysz w dół). Koła zaczną się obracać, 

podnosząc właz do piwnicy. 

 

 

 

 Grasz jako Sophie. 

Podejdź do włazu i omijając dyskretnie najemnika, zejdź do piwnicy. 

Grasz jako Robert.   

Podejdź do drzwi zablokowanych metalową sztabą i wspólnie z Sophie ją podnieście (rytmicznie E). 

Wejdźcie do katakumb. 

Zabierz bandaż leżący na beczce za tobą sobą i idź przed siebie, rozprawiając się po drodze z 

najemnikami. W jednej z krypt po lewej stronie znajdziesz pieczęć Templariuszy, a w innej, gdy 

odsuniesz pudło, drugą pieczęć Templariuszy. Idź dalej do zakratowanego przejścia. Przyjrzyj się 

skrzynce elektrycznej, a następnie wduszaj przyciski tak, aby wszystkie cztery zapaliły się na zielono. 

(lewy górny, prawy górny, lewy dolny, prawy dolny) 

Gdy zaświeci się na czerwono lampka nad wajchą obok, podejdź do niej i opuść ją (rytmicznie S - mysz 

na dół, M - mysz w górę). Krata się podniesie i możesz wejść do pomieszczenia, w którym na murku 

na wprost znajdziesz trzecią pieczęć Templariuszy i plaster. Wracaj korytarzem do kolejnej wajchy z 

czerwonym lampką (jeszcze jeden najemnik) i także ją opuść. Podejdź do pomnika na kolumnie i w 

puste otwory włóż pieczęcie Templariuszy - teraz musisz je odpowiednio obrócić. Podpowiedzi 

znajdziesz na ścianach z lewej i prawej strony. I tak od lewej:  

1. czubek tarcz po skosie w dolny, prawy  

2. czubek tarcz po skosie w górny, lewy  

3. czubek tarcz w dół  



 

 

4. czubek tarcz po skosie w dolny, lewy.  

Otwiera się skrytka w Kolumnie Templariuszy przed kościołem. 

 

 

 

Wyjdź z tego pomieszczenia, skręć w lewo i idź dalej do pokoju z telewizorem, a stamtąd drzwiami po 

prawej wejdź do kościoła. Zaraz obok są drzwi zamknięte masywną sztabą, podnieś ją przy pomocy 

Roberta (rytmicznie E) i wyjdź na dziedziniec. Podejdź do Kolumny Templariuszy i z kamiennej skrytki 

zabierz metalowy fragment. Jeszcze tylko musisz pokonać dwóch najemników i już możesz wracać do 

kościoła. Przejdź do sali z sarkofagami, podejdź do tarczy (na wprost z prawej) i uzupełnij ją 

metalowymi fragmentami z ekwipunku. Musisz teraz rozwiązać zagadkę symboli na tarczy, a 

wskazówkę do niej znajdziesz na grobowcu W. Marshala - czarnym grobowcu. Podejdź do niego i 

zauważ, że symbole są odpowiednikami liter. Musisz odszukać symbole z tarczy na tabeli z i litery te 

wpisać w puste pola pod tabelą. 



 

 

 

 

 

Wyjmij z ekwipunku trzeci Krypteks i na czarnym pasku ułóż wyraz RYSZARD. 

 

 

 

Niestety, Krypteks zostaje tobie odebrany, a ty sam musisz uciekać przed Sylasem. 

Biegnij cały czas przed siebie, po drodze: wyważ drzwi (rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w 

prawo), dalej w skrzynce po prawej wciśnij guziki (górne: lewo, prawo; dolne: lewo, prawo) i opuść 

wajchę (na przemian S - mysz w dół, W - mysz w górę). Biegnij dalej i wyważ kolejne drzwi, wciśnij 

guziczki w skrzynce po lewej, opuść wajchę i podnieś kratę (rytmicznie E, potem równocześnie W i 

mysz w górę). Jeszcze podnieś dwie kolejne kraty i zajmij się skrzynką elektryczną po prawej i wajchą 

- koniec ucieczki. 



 

 

 

  Opactwo 

 Grasz jako Robert. 

Podejdź do tablicy informacyjnej i zlokalizuj Grobowiec Newtona, a potem przyjrzyj się posągom za 

tablicą. Zobaczysz świecący symbol, a nad nim złotą monetę. 

 

 

 

Cofnij się, idź prosto, a potem w prawo i wejdź do sali z grobowcem Newtona. Zobaczysz najemnika 

stojącego w kałuży wody. Popchnij żółtą lampę (rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w prawo) 

- najemnik zostanie porażony prądem, a ty możesz idąc prosto, podejść do świecącego symbolu. Z 

lewej jego strony znajdziesz Kulę Słońca. 

 

 



 

 

 

Teraz się cofnij i zaraz za klęcznikami skręć w lewo, i podejdź do grobowca Newtona. Obejrzyj 

dokładnie płaskorzeźbę z figurkami planet, a na dole zobaczysz mały otwór z symbolem fleur-de-lis. 

Włóż do niego pierścień dziadka i wyjmij kulę słońca, a z niej zwój z pięcioma wierszowanymi 

zagadkami.  

Wróć do Nawy Głównej, skręć w prawo i idź prosto do niebieskiej szafy. Otwórz ją, przeszukaj fartuch 

i wyjmij z jego kieszeni szczoteczkę, a potem wysuń dolną szufladę i zabierz bandaż. 

Gdy się odwrócisz i skręcisz w prawo, zobaczysz tablicę informującą, że posąg Szekspira został 

przeniesiony do pomieszczenia renowacyjnego więc póki co podejdź do grobowca Chaucera (jest na 

wprost) i obejrzyj go. Pod łacińską inskrypcją zobaczysz płytki z literami i tarczą pośrodku. Dotykaj 

tarczy tak długo, dopóki nie usłyszysz, że kula słońca pomoże rozwiązać zagadkę. Połóż kulę słońca na 

tarczy, a płytki zostaną odblokowane i będziesz mógł je swobodnie przesuwać. Z podpowiedzi (Y) 

dowiesz się, że musisz ułożyć wyraz PARDONER, przesuwając płytki zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara. Klikaj kolejno: D, R, P, A, R, D. Z otwartej skrytki zabierz duży pierścień.  

 

 

 

Teraz idź do drzwi prowadzących na krużganek, czyli prosto i lewo. Wejdź do korytarza, przemknij 

chyłkiem w lewo i schowaj się za skrzynią. Kiedy najemnik stanie pod lampą, pociągnij za sznur 

(rytmicznie E), w rezultacie czego lampa spadnie i go ogłuszy, a ty masz drogę wolną. Idź prosto do 

pomieszczenia renowacyjnego, podejdź do wnęki z prawej strony i wyłącz światło. Pokonaj jednego, a 

potem dwóch kolejnych najemników i idź dalej przed siebie, aż do zamkniętego, małego 

pomieszczenia. Wejdź do środka, zabierz bandaż leżący na zrolowanym dywanie, a potem podejdź do 

skrzynki bezpiecznikowej za drzwiami i włącz światło. Po kolejnej potyczce z najemnikami, wejdź do 

dużego pomieszczenia obok. Za drzwiami zobaczysz paletę, a na niej pudła. Gdy otworzysz jedno z 



 

 

nich, znajdziesz nożyce do metalu, a z drugiej strony drzwi, na skrzyni przykrytej niebieską folią 

znajdziesz Kodeks Arundel Leonarda da Vinci. 

 

 

 

Z prawej strony po skosie znajduje się posąg Szekspira. Gdy się jemu przyjrzysz, zobaczysz, że poeta 

trzyma zwój, ale niestety jest zbyt brudny, by cokolwiek na nim odczytać. Obok co prawda leżą 

materiały czyszczące, jednak do niczego już się nie nadają. Wróć na krużganek, skręć w prawo i dalej 

prosto i w lewo. Pokonaj najemnika i podejdź do drzwi zamkniętych na kłódkę. Wyjmij z ekwipunku 

nożyce, przetnij ją (rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w prawo) i wejdź do ciemnej komórki. 

Na palecie za drzwiami jest kilka pudeł, gdy odsuniesz to na samej górze, zobaczysz włącznik - zapal 

światło. Teraz podejdź do regału i wysuń karton (ten pod półką z lewej), a środku znajdziesz środek 

czyszczący do marmuru. Weź go, wróć do pomieszczenia renowacyjnego i podejdź do posagu 

Szekspira. Połącz w ekwipunku środek czyszczący ze szczoteczką i wyczyść marmurowy zwój - jest na 

nim cytat z "Burzy" Szekspira. Popatrz na palec posągu (kilkakrotnie) i zauważ, że wskazuje na wyraz 

TEMPLES, a gdy zobaczywszy ślad, założysz na nań pierścień, wysunie się szuflada poniżej - zabierz 

korbę. 

Wracaj przez krużganek (oczywiście natkniesz sie na najemnika) i Nawę Główną do tablicy 

informacyjnej, a potem w prawo, do grobowca Henryka III. Spójrz na płytę, na której litery w 

okienkach tworzą wyraz William, a potem do otworu pośrodku włóż korbę i kręć nią, kursorem 

zmieniając otwory, aż kolejne litery w okienkach utworzą wyraz TEMPLES (na niego wskazywał palec 

Szekspira). 



 

 

 

 

 

Z wysuniętej szuflady weź płytkę z koroną, która jak wiadomo jest symbolem króla. Tuż obok jest 

rusztowanie, podejdź do niego i odblokuj prawe, przednie kółko i lewe, tylne kółko i teraz możesz 

rusztowanie przesunąć (rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w prawo). Podejdź do bramy, 

wyjmij z ekwipunku nożyce do metalu, przetnij kłódkę (rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w 

prawo) i wejdź do kaplicy św. Jana. Podejdź do grobowca barona Hudsona, obejrzyj szachownicę z 

symbolami i w puste miejsce włóż płytkę z symbolem króla. 

 

 

 

Popatrz teraz na pozostałe płytki, na których widnieją symbole: barda, kowala, żołnierza, barona, 

króla, królowej, kupca i księdza, czyli symbole postaci wymienionych w wierszu. Przypomnij sobie 



 

 

treść czwartego wiersza, po czym wciskaj płytki kolejno: królowa, baron, rycerz i żołnierz. Z 

wysuniętej szuflady zabierz dziwny sworzeń. Znokautuj jeszcze natrętnego najemnika i rozejrzyj się 

po kaplicy. Pod ścianą zobaczysz pudło, a gdy po usunięciu książek otworzysz je, znajdziesz w środku 

apteczkę. 

Wracaj przez Nawę Główną do grobowca Newtona, pokonaj najemnika i jeszcze raz przyjrzyj się 

dokładnie płaskorzeźbie z planetami, po czym połącz w ekwipunku dziwny sworzeń z kulą Słońca i 

całość włóż do otworu po Kuli Słońca. Wysunie się szuflada, a w niej: płytki, fragment zwoju i puste 

miejsce, i właśnie w nie włóż fragment zwoju, który masz w ekwipunku. Przeczytaj wiadomość i ułóż 

puzzle. 

 

 

 

W szczelinach między płytkami pojawią się litery, które tworzą wyraz PAYENS - to hasło do czwartego 

Krypteksu. Po chwili pojawia się Teabing, który okazuje się być Twoim wrogiem. 

 

Grasz jako Sophie.   

Aby dać Robertowi trochę czasu na ułożenie hasła, będziesz musiała wybrać cztery prawidłowe 

odpowiedzi, spośród trzech możliwych w każdym pytaniu. W tym samym czasie jako Robert, musisz 

układać hasło PAYENS na Krypteksie.  

Poprawne odpowiedzi to: 

1. Chyba mówiłeś, że tylko ten, kto jest godny, znajdzie Graala.  

2. To ty odpowiadasz za śmierć mojego dziadka.  

3. Nie jesteś wcale lepszy od kościoła.  

4. A więc masz zamiar dokończyć dzieła, które porzucił kościół? 



 

 

 

 

 

  Kaplica Rosslyn 

Grasz jako Sophie.   

Wróć do przedsionka, podejdź do chrzcielnicy i weź kamienne wieko. Po drugiej stronie jest 

drewniana skrzynia. Przypatrz się jej, a potem spójrz na ślady zadrapań na podłodze. Przesuń skrzynię 

(rytmicznie E, a potem równocześnie D i mysz w dół), przejdź za nią, przesuń luźny kamień (E) i 

zabierz dysk ze stokrotką. 

Teraz wejdź do kaplicy, przejdź na lewo do kamiennego pomnika i weź leżące na nim pudełko 

zapałek. Popatrz wyżej, a zobaczysz dwa kamienne anioły - jeden z inskrypcją wiary, drugi z inskrypcją 

odwagi. Idź wzdłuż ściany do czerwonej kotary i odsuń ją pociągając za sznur (na przemian W - mysz 

w górę, S - mysz w dół). Za kotarą z lewej strony jest świeca - zapal ją i przeczytaj łacińską inskrypcję 

na drzwiach. Podejdź do drugiej czerwonej kotary, która jest ma przeciwległej ścianie i też ją odsuń 

pociągając za sznur (na przemian W - mysz w górę, S - mysz w dół). Popatrz na puste miejsce na 

kamiennej rzeźbie i włóż w nie kamienne wieko z chrzcielnicy, a potem je obróć i z wysuniętej skrytki 

zabierz dysk z lilią. 

Przejdź na prawo do kamiennych aniołów. Jeden jest z inskrypcją nadziei, a drugi prawdy. Podejdzie 

Robert i ciebie podsadzi (rytmicznie E), a ty sięgniesz dysk z różą. 

Podejdź do ołtarza, a następnie przejdź za niego i przeszukaj szafki - w ostatniej, w dolnej szufladzie 

znajdziesz Dziennik Sklepienia, który musisz dokładnie przeczytać. Wychodząc możesz spojrzeć na 

filary mistrza, adepta i czeladnika, a potem podejdź do bramy z gwiazdą Dawida i zgodnie z 

Dziennikiem Sklepienia umieść posiadane dyski w odpowiednich miejscach. Dysk z stokrotką pod 

napisem 'niewinność', dysk z lilią pod napisem 'czystość', a dysk z różą pod napisem 'miłość'. 



 

 

 

 

 

Brama się otwiera i schodzicie do zakrystii. Podejdź do kamiennego pomnika z prawej strony i 

przeczytaj łacińską inskrypcję, a potem idź prosto do ołtarza. Podejdź do globusa i zakręć nim, a 

zobaczysz, że brakuje jednego fragmentu. Cofnij się i skręć w prawo do korytarzyka. Po lewej stronie 

jest rzeźba krwawiącego anioła, który w dłoni trzyma ów brakujący fragment. Weź go, wróć do 

ołtarza i włóż na swoje miejsce, po czym z otwartego globusa zabierz dysk z gwiazdą. 

Wejdź ponownie do korytarzyka i idź dalej, aż do pomieszczenie pełnego rupieci. Obejrzyj kamienną 

płytę w podłodze i zauważ symbol w kształcie gwiazdy. Gdy włożysz do niego dysk z gwiazdą, wysunie 

się płyta z kamiennymi puzzlami. Musisz ułożyć obraz zamieniając płytki. 

 

 



 

 

 

Aby podnieść klapę w podłodze trzeba jeszcze przesunąć wiklinowy kosz, a więc podejdź do niego i 

zrób to (rytmicznie E, potem równocześnie D i mysz w prawo). Teraz tylko musisz podnieść klapę (na 

przemian W- mysz w górę, S - mysz w dół) i już możesz zejść do ukrytej biblioteki. Popatrz na sarkofag 

w podłodze i na oba freski z drzewami genealogicznymi na ścianie po prawej. Podejdź do prawego 

narożnika i przeszukaj go, a wśród połamanych krzeseł znajdziesz Kodeks Atlanticus Leonarda da 

Vinci. 

 

 

 

W lewym narożniku biblioteki na pulpicie, jest album z wycinkami z gazet - przejrzyj je. Podejdzie do 

ciebie Robert i... animacja.  

 koniec


