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JAK GRAĆ
Na początek
•

Kholat jest survival horrorem bez zagadek inwentarzowych i logicznych. Naszym
zadaniem jest zbadanie dostępnego obszaru i znalezienie dokumentów budujących fabułę. W trakcie wędrówki natykamy się głównie na dwa typy przeszkód:
trudny teren i demonicznego strażnika, przed którym musimy uciekać.

•

Wciśnięcie w trakcie gry klawisza F1 wyświetli podstawowe informacje o sterowaniu i posiadanym wyposażeniu.

•

Dokładniejsze informacje, a także możliwość zmiany przypisania klawiszy, znajdziesz w Menu gry> Opcje> Sterowanie> Klawiatura i mysz / Kontroler> Przypi sanie klawiszy.

•

Żeby wyjść z gry, wciśnij klawisz ESC.

Poruszanie się
•

Klawisze WSAD – ruch w przód, w tył i na boki.

•

Ruch myszką – rozglądanie się.

•

Prawy przycisk myszy – przybliżanie widoku.

•

Lewy shift + W – bieg. Bohater bardzo szybko się męczy. Żeby biegł trochę dłużej
bez zadyszki, puszczaj na chwilę shift, zanim bohater się zasapie, a po momencie
znów wciśnij ten klawisz.

•

Lewy ctrl – kucanie (szczególnie przydatne w jaskiniach).

•

W trakcie gry nie musisz się poruszać po ścieżkach, ale nawet niewysoki kamień
lub rozpadlina stają się przeszkodą. Możesz jednak spróbować przeskoczyć na
niewielką odległość lub zejść po stromej skale, jeśli są na niej odpowiednie półki.

Latarka
•

Klawisz F – wyjmujesz i chowasz latarkę.

•

Unikaj używania latarki tam, gdzie strażnicy pojawiają się częściej niż gdzie
indziej.

Mapa
•

Klawisz M – wyjmujesz i chowasz mapę.

•

PPM możesz przybliżyć wybrany obszar mapy, a LPM obniżyć ją, by spojrzeć na
otoczenie.

•

Białymi, ciągłymi liniami zaznaczone są ścieżki, choć nie musisz się ich trzymać.

•

Kropkowane linie to korytarze jaskiń i skalne tunele. Wejścia do nich oznaczone
są białymi półkolami.
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•

Po ścieżkach są porozrzucane symbole przypominające literę I – to mostki, z których można skorzystać, by się przedostać przez przepaść.

•

W miarę rozgrywki na mapie pojawią się ikony znalezionych dokumentów i zlokalizowanych obozowisk (w tym momencie gra dokonuje automatycznego zapisu). Jeśli bezpośrednio po tym odszukasz na mapie taką nową ikonę, zorientujesz
się, gdzie jesteś. Jest to jedyny sposób na dokładne ustalenie własnej pozycji, bo
w grze nie pojawia się żaden tego typu wskaźnik.

•

Po przybliżeniu mapy (PPM) wyświetlisz specjalny celownik, dzięki któremu możesz odczytać na niej współrzędne wybranego miejsca.

•

Jeśli na mapie masz co najmniej dwa obozowiska, możesz jej użyć do przenoszenia się między nimi. Tu musisz skorzystać z mapy, która jest w namiocie (podejść
do niego i wcisnąć klawisz E, a potem ikonę wybranego obozowiska).

•

Po otwarciu mapy pojawia się na nie automatycznie kompas. Jeśli w trakcie studiowania mapy widzisz, że igła kompasu dziwnie drga, chowaj sprzęt i uciekaj
stamtąd – strażnik jest w pobliżu.

Kompas
•

Klawisz C – wyjmujesz i chowasz kompas.

•

Kompas ma rosyjskie oznaczenia. Czerwona igła z literą C (север) oznacza północ. Jej czarny koniec z literą Ю (юг) wskazuje południe.

•

Żeby wybrać kierunek marszu, obserwuj ustawienie wybranego końca igły w stosunku do tego punktu na obudowie kompasu, który jest na godzinie dwunastej.
Na przykład na dwunastej jest czerwone C – idziesz na północ. Na dwunastej jest
czarne Ю – idziesz na południe.
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•

Jeśli chcesz skręcić na wschód lub zachód, pamiętaj, że stojąc twarzą do północy,
po prawej masz wschód, a po lewej zachód. Czerwone C leży na godzinie dziewiątej, więc na godzinie dwunastej jest wschód. Czerwone C leży na godzinie trzeciej,
więc na dwunastej jest zachód.

•

Poniżej jeszcze kierunki pośrednie.
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•

Migotanie igły kompasu zwiastuje kłopoty – strażnik jest w pobliżu.

Dziennik i inne dokumenty
•

Klawisz V – otwierasz i zamykasz notatnik z dokumentami.

•

W grze jest 36 dokumentów.

•

Spośród nich 9 to obowiązkowe strony z dziennika. Ich odnalezienie jest warunkiem ukończenia gry. Współrzędne miejsc, gdzie się one znajdują, znajdziesz zapisane na mapie.

•

Pozostałe dokumenty – 9 stron pamiętnika, 9 raportów i 9 artykułów – rozwijają
fabułę. Jeśli znajdziesz je wszystkie, obejrzysz nieco bardziej rozbudowane zakończenie. Informacje o tym, gdzie ich szukać, to współrzędne, wypisane głównie
na skałach. Czasem może się okazać, że tak wskazane miejsce zostało już odwiedzone, jednak zawsze warto sprawdzić na mapie, czy nie jest to coś nowego. Te
współrzędne wskazują również w wielkim przybliżeniu, w jakim obszarze mapy
się znajdujesz, ale to nigdy nie jest Twoja aktualna pozycja.
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•

Zbiorczą informację o położeniu wszystkich dodatkowych notatek znajdziesz w
bunkrze pod anteną – zobacz.

•

Gdy zbliżysz się do miejsca, gdzie leży notatka, usłyszysz dźwięk jakby zgniatanego papieru.

•

Po podniesieniu dokumentu program automatycznie zapisuje stan gry, a na mapie pojawia się odpowiednia ikona.

Przeciwnicy i sprzymierzeńcy
Teren
•

Poruszamy się po zdradliwym, górskim terenie. Czasem chcemy sobie skrócić
drogę, czasem musimy zejść w jakąś rozpadlinę, a wtedy bardzo łatwo o wypadek. Bohater może ześlizgnąć się ze ścieżki lub pnia wykorzystywanego jako mostek albo źle wymierzyć długość skoku. Ryzykować czy nie?

•

Jeśli ostatni sejw był dawno temu, chcesz spenetrować jakiś obszar, a nie bardzo
wiesz, jak tu wrócić, spróbuj znaleźć inną drogę – to często jest możliwe.

•

Jeśli jednak uznasz, że warto spróbować zejść po stromej skale, wybieraj osadzone w niej półki i tak manewruj krokami postaci, by wykorzystać je jak schody.

•

Mimo że bohater nie wejdzie na kamień, który sięga mu kolan, z przeskoczeniem
niewielkiej odległości radzi sobie dobrze, trzeba mu tylko trochę rozbiegu (lewy
shift + W).

•

Uważaj też na lawiny kamieni: jeśli nie ma pośpiechu, przeczekaj, póki nie spadną.

•

Wystrzegaj się wilczych dołów, które porobił wokół swojej chaty miejscowy myśliwy.
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Demoniczny strażnik
•

Z daleka wygląda jak czarny cień.

•

Gdy podejdzie bliżej, widać, że to istota z dymu i ognia, i że zostawia płonące ślady. Bliższe spotkanie z nią kończy się śmiercią bohatera (w praktyce zaczynamy
od ostatnio zrobionego zapisu).

•

Nie na wszystkich obszarach strażnik jest jednakowo dokuczliwy, a na wielu się
nigdy nie pojawia. Teren jego działania rozpoznasz po zmianie atmosfery: plansze ciemnieją, często zapada cisza i słychać tylko złowieszcze dźwięki otoczenia.
W takich wypadkach musisz rozglądać się w poszukiwaniu cienia. Zbliżający się
cień nie jest zbyt szybki – można przebiec obok niego, przeciąć mu drogę lub
obejść za plecami.
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Pomarańczowa mgła
•

W pomarańczowym tumanie czai się demoniczna istota opisywana wyżej.

•

Przed mgłą trzeba uciekać, tak jak to robią świetliste sylwetki, widoczne na obrazku poniżej.

Świetliste sylwetki
•

Świetliste sylwetki widoczne na obrazku powyżej są naszymi sprzymierzeńcami.

•

Ich pojawienie się może ostrzegać przed jakimś niebezpieczeństwem. Sylwetki
mogą wskazywać właściwą drogę lub miejsce, które powinniśmy zbadać albo wykorzystać jako kryjówkę.

Zapisy gry
•

Gra zapisuje się w jednym pliku, tylko w wybranych punktach.

•

Dzieje się tak na początku każdego z trzech aktów gry.

•

W przypadku najbardziej rozbudowanego aktu II zapis następuje po podniesieniu notatki oraz po wejściu na teren obozowiska. Jeśli więc w trakcie wędrówki
po górach coś złego przytrafi się bohaterowi, wciśnij przycisk Kontynuuj, a zaczniesz od takiego punktu.

•

Paczkę zapisów gry znajdziesz na naszym forum – zobacz stronę PrzygodoManii.
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AKT I – IWDEL
Dworzec
•

Przed ostatnim budynkiem skręć w prawo.

•

Przejdź przez placyk. Na drodze skręć w lewo.

W lesie
•

Idź drogą przed siebie i cały czas trzymaj się prawej strony ścieżki (rozgałęzienia
w lewo prowadzą z powrotem na tory).

•

Na ostatnim rozwidleniu spójrz w prawo – zauważysz szpaler pochylonych drzew.
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•

Wejdź w ten tunel. Idź, jak prowadzi droga.

Przełęcz
•

Gdy znajdziesz się na przełęczy w śnieżnej zadymce, nie kręć myszką, bo stracisz
orientację. Celem jest namiot, który masz na wprost.

•

Podejdź do otwartej poły namiotu. Zgodnie z instrukcją wciśnij klawisz E.
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AKT II – KHOLAT
KAMIENNY KRĄG
•

Po wyjściu z namiotu masz w inwentarzu:
•

kompas – klawisz C

•

latarkę – klawisz F

•

mapę – klawisz M

•

notatnik – klawisz V (w tym momencie jeszcze pusty).

•

Jeśli teraz otworzysz mapę, zauważysz, że pojawiła się na niej ikona ogniska
oznaczająca obozowisko. Obozy, ten i następne, które znajdziesz, to punkty, w
których możesz dokonać zapisu gry. Kiedy będzie ich więcej, będzie można przenosić się między obozami za pomocą mapy.

•

Ogniste ślady prowadzą w kierunku kręgu złożonego z olbrzymich kamieni. Idź
za nimi.

•

Wejdź do dołu pośrodku kręgu. Na dnie leży kamień, a na nim notatka. Podejdź
tak, by na ekranie wyświetliła się instrukcja.

•

Wciśnij klawisz E – podniesiesz dokument i otworzysz notatnik, a program zapisze stan rozgrywki. Jeśli chcesz przybliżyć stronę z tekstem, przytrzymaj ją PPM.
Żeby zamknąć notatnik, kliknij krzyżyk w jego prawym górnym rogu, klawisz V
lub Esc.

•

Po zamknięciu notatnika anomalia ożyje. Jeśli nie uciekniesz w porę, zginiesz.
Wyjdź z dołu i odbiegnij kawałek – lewy shift +W.

•

Bohater tak szybko się męczy, że nie oddalisz się zbytnio. Zresztą nie warto – lepiej odwróć się i popatrz na kamienny krąg. Być może zauważysz wybiegające
spomiędzy kamieni świetliste sylwetki, które uciekają w różne strony świata.
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•

Jeśli teraz sprawdzisz mapę, zauważysz, że pojawiła się ikona z pięcioma głazami,
która symbolizuje krąg. Po przybliżeniu mapy PPM możesz odczytać współrzęd ne miejsca, gdzie on się znajduje, a więc także swoje położenie.

•

W tym przypadku jest to 37''N 62''E, gdzie została znaleziona pierwsza z dziewięciu obowiązkowych notatek (zebranie ich wszystkich warunkuje ukończenie
gry). Znalezienie tego dokumentu zostanie także odnotowane w ich spisie w lewej górnej ćwiartce mapy.
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•

Obejrzyj współrzędne na skale z totemem (tuż przy kamiennym kręgu, od strony
namiotu).

•

Sprawdź te współrzędne na mapie – 35''N 50''E – to nie jest Twoja pozycja, bo
znajdujesz się tuż przy kamiennym kręgu. Takie informacje to współrzędne
miejsc, gdzie leżą dodatkowe dokumenty.

•

W grze jest dwadzieścia siedem dodatkowych notatek, a zebranie ich wszystkich
uruchomi rozszerzone zakończenie.
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•

Po tych przygotowaniach bohater jest gotów do eksploracji terenu, więc wybierz
którąś z dróg.

Uwaga!
•

Dalszy opis aktu II trudno nazwać opisem przejścia. Z kamiennego kręgu wychodzi wiele ścieżek i nie wiem, którą wybierzesz. Założyłam więc, że po poradnik
sięgniesz wtedy, gdy zabraknie już pomysłów na umiejscowienie notatek i będziesz szukać tylko tych brakujących. Czasem jest to wyprawa po jedną notatkę,
czasem po kilka leżących przy tej samej ścieżce. Drogi do nich opisuję zwykle od
jakiegoś łatwego do zidentyfikowania punktu.

•

Na obrazku poniżej znajdziesz umiejscowienie wszystkich dostępnych w grze do kumentów i obozowisk. Fragmenty tej mapy z podanymi współrzędnymi są powtarzane w poradniku w miarę przechodzenia od jednego obszaru do następnego.

MAPA NOTATEK I OBOZOWISK
•

Obrazek w pełnym rozmiarze – zobacz.
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WOKÓŁ KAMIENNEGO KRĘGU

Notatka 46''N 73''E oraz notatka 58''N 71''E
•

W kamiennym kręgu stań przy namiocie, tak żeby widzieć skałę ze współrzędną.
Droga, którą możesz dotrzeć do notatek 46''N 73''E oraz 58''N 71''E, znajduje się
wówczas na wprost, w głębi ekranu.
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•

Wejdź na drogę prowadzącą na południowy wschód (na mapie to droga z prawej
na wysokości ikony kamiennego kręgu).

•

Idź ścieżką wśród skał cały czas w dół. Gdy dotrzesz do doliny, obróć się w lewo.
Zauważysz, że dalej droga pnie się pod górę, a nad nią na skale stoi uschnięte
drzewo. Idź tamtędy.

•

Stań pod skałą z uschniętym drzewem. Przed sobą masz rozwidlenie: w lewo do
notatki 46''N 73''E lub w prawo do notatki 58''N 71''E.
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•

Na rozwidleniu skręć w lewo. Po kilku krokach zauważysz błękitną poświatę
notatki 46''N 73''E.

•

Żeby się nie zgubić, wróć pod skałę z uschniętym drzewem.

•

Na rozwidleniu skręć w prawo. Na początku ścieżka sprawia wrażenie jakichś
rozgałęzień, ale trzeba po prostu iść przed siebie (w dół mapy, w kierunku południowym). Niemal na końcu, na kamieniu przy ścieżce, zauważysz notatkę 58''N
71''E. Podnieś ją.
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•

Na obrazku powyżej za notatką widać przejście na tyły chatki – jest krótkie, ale
dość niebezpieczne (wilcze doły i strażnik). Zawsze możesz wrócić tą samą drogą
na rozwidlenie ze skałą z uschniętym drzewem i wybrać następną drogę.

•

Trasa po notatki 46''N 73''E oraz notatki 58''N 71''E na obrazku.
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Notatka 27''N 55''E
•

W kamiennym kręgu podejdź do namiotu i ustaw się twarzą do jego rozchylonej
poły. Wybierz drogę na północny wschód, która rozpoczyna się nieco powyżej namiotu. (Na mapie to drogą wychodząca z ikony ogniska).

•

Na drodze trzymaj się skał po prawej. Gdy przy prawej krawędzi ekranu zacznie
się pokazywać w oddali oświetlona góra, spoglądaj często w lewo. Pod wielkim
głazem przy lewej krawędzi ekranu zauważysz niebieski blask notatki 27''N
55''E. Możesz po nią pójść na przełaj.
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•

Po podniesieniu notatki możesz obrócić się w prawo i również na przełaj wrócić
do kamiennego kręgu.

•

Na obrazku poniżej opisana trasa do notatki 27''N 55''E.

Notatka 35''N 45''E oraz notatka 35''N 50''E
•

W kamiennym kręgu stań tak, żeby za plecami mieć dół pośrodku wielkich głazów, a przed sobą skały z totemami. Teraz popatrz w lewo – to droga, którą można pójść.
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•

Droga prowadzi na północny wschód (na mapie to ta po lewej, poniżej ikony
ogniska).

•

Idąc drogą, trzymaj się lewej strony i zignoruj rozgałęzienia prowadzące w prawo. Ścieżkę zamyka prostopadła do niej droga – po lewej jest mostek, a skręt w
prawo (za skałą) doprowadzi do oświetlonej góry.

•

Wybierz mostek. Przejdź po nim na drugą stronę. Za mostkiem skieruj się w
lewo. Tuż przy skalnej ścianie jest ścieżka. Idź nią przed siebie.
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•

W pobliżu linowej kładki leży notatka 35''N 45''E. Po jej przeczytaniu przejdź
przez kładkę.

•

Za kładką skieruj się w prawo – to znów wąska ścieżka pod skałą. Gdy napotkasz
na niej przewężenie, przeciśnij się między pieńkiem a skałą.
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•

Za tą przeszkodą idź przed siebie – na skalnym występie zauważysz notatkę 35''N
50''E. Ustaw się naprzeciwko występu. Wciśnij lewy shift + W i przeskocz nad
przepaścią. Po przeczytaniu notatki obróć się o 180 stopni i zejdź ze skalnego
występu. Tuż przy skale (po prawej) jest zejście w dolinę.

•

Zejdź w dolinę ścieżką wzdłuż skalnej ściany. Na jej końcu trafisz na rozwidlenie.
Jeśli skręcisz w prawo, wrócisz do mostku, a stamtąd możesz iść do kamiennego
kręgu lub oświetlonej góry. Droga skręcająca w lewo doprowadzi bezpośrednio
do skalnego tunelu. Jeśli chcesz iść do cerkwi, na rozwidleniu skręć w lewo.
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•

Idź przed siebie. Przejdź skalnym tunelem. Tuż za nim jest następne rozwidlenie.
Skręt w lewo wyprowadzi na drogę do kamiennego kręgu. Jeśli nie chcesz tam
wracać, możesz skręcić w prawo – ta ścieżka nie jest widoczna na obrazku, bo jest
za skałą, a doprowadzi do cerkwi. Ciekawsza droga do cerkwi to ta na wprost, w
kierunku drugiego kamiennego tunelu. Idź na wprost.

•

Po przejściu przez drugi kamienny tunel przed sobą masz drogę do cerkwi.

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.

26

CERKIEW

27

Notatka 46''N 32''E oraz notatka 58''N 25''E
•

Żeby dostać się do cerkwi, możesz wykorzystać opisaną w poprzednim punkcie
drogę przez skalne tunele lub zacząć w kamiennym kręgu.

•

W kamiennym kręgu stań tak, żeby plecami opierać się o jeden z wielkich kamieni, a twarz mieć zwróconą ku południowemu zachodowi. Zauważysz wówczas, że
w tym kierunku prowadzą dwie drogi. Na obrazku poniżej:
•

po prawej – szeroka i opadająca w dół (na mapie to lewa pod ikoną kamiennego kręgu),

•

po lewej – węższa i pnąca się w górę (na mapie to prawa pod ikoną kamiennego kręgu).

•

Wybierz tę szeroką i opadającą w dół.

•

Idź drogą przed siebie. Na rozgałęzieniu trzymaj kurs na coś w rodzaju kamiennego przęsła.
28

•

Przęsło okaże się wejściem do skalnego tunelu. Po przejściu przez tunel jesteś na
drodze do cerkwi.

•

Idź przed siebie – tu nie ma na razie rozgałęzień. Wypatruj miejsca, gdzie w po bocze ścieżki wbite są narciarskie kijki. Przed nimi, po prawej, jest zejście po notatkę 46''N 32''E. Idź tam.

•

Po przeczytaniu notatki wróć na ścieżkę. Na ścieżce obróć się w prawo i idź przed
siebie. Po drodze spotkasz świetlistą istotę – to ostrzeżenie o obecności strażnika. Na wszelki wypadek zgaś latarkę, choć na razie jeszcze nie ma bezpośredniego zagrożenia.

29

•

Idź przed siebie. Trzymaj się prawej strony ścieżki, a nie przegapisz ostrego skrętu w prawo. Ta ścieżka to nadprogramowa wycieczka do ciekawej groty. Wejście
nie jest zbyt dobrze widoczne – trzeba stale patrzeć na skały przy prawej krawędzi ekranu. Po wyjściu z groty na ścieżkę, obróć się w lewo i wróć do głównych
dróg.

•

Tu wkrótce napotkasz strażnika. Chowanie się przed nim za skałą, za którą stoisz, nie ma sensu – musisz szybko (lewy shift + W) się od niego oddalić. Możesz:

•

•

Przebiec za plecami strażnika (ślad przy prawej krawędzi ekranu) –
wydaje się najprostsze, ale to najdłuższa droga i najwięcej na niej błądzenia. Idąc tą ścieżką, ignoruj skręty w prawo, bo to często ślepe zaułki. Staraj się iść przed siebie, jak prowadzi droga, by dotrzeć na skraj
przepaści.

•

Przeciąć drogę strażnikowi i go wyprzedzić (ślad pośrodku ekranu) –
wydaje się ryzykowne, ale droga jest dosyć prosta. Biegniesz przed siebie tą ścieżką, po której na obrazku poniżej porusza się strażnik. Wykorzystujesz możliwość skrętu w lewo i trafiasz na skraj przepaści (droga
opisana w następnych punktach).

•

Wycofać się ku lewej krawędzi ekranu i znaleźć poza drogą przejście na
skraj przepaści, a potem trzymając się jej, zmierzać na południe.

Gdy stoisz za skałą, tak jak na obrazku powyżej, przebiegnij przed strażnikiem,
żeby go wyprzedzić. Biegnąc, spoglądaj w lewo, żeby nie stracić z oczu drogi i w
odpowiednim momencie skręcić w lewo.

30

•

Posuwaj się wzdłuż skraju przepaści w dół mapy, a wyjdziesz wprost na skałę, w
której są interesujące przejścia. Lepiej widoczna będzie droga prowadząca
wprost do cerkwi, ale żeby zdobyć notatkę 58''N 25''E, musisz poszukać przesmyku, znajdującego się bliżej skraju przepaści.

•

Przesmyk jest ukryty w załomie skały. Jeśli go przeoczysz i dobrniesz do skraju
przepaści, zawróć i jeszcze raz przyjrzyj się skalnej ścianie.

31

•

Po wejściu w przesmyk idź, jak prowadzi ścieżka – nie ma tu możliwości zboczenia z niej. Na końcu, pod totemami, znajdziesz notatkę 58''N 25''E. Przeczytaj ją.

•

Po przeczytaniu notatki zejdź z powrotem w dół. Obracaj się od czasu do czasu do
tyłu, żeby wypatrzeć kamienne przęsło nad ścieżką. Obok niego zauważysz
uschnięte drzewo. Stań obok niego i spójrz na ścieżkę położoną poniżej – to droga do cerkwi i tu możesz ostrożnie na nią zejść. (Równie dobrze możesz dojść do
końca przesmyku i wejść na drogę do cerkwi od strony obszaru patrolowanego
przez strażnika).

32

•

Jeśli bohater zeskoczył obok uschniętego drzewa, na nowej ścieżce obróć się w
lewo. Idź przed siebie w kierunku cerkwi. Gdy dobrniesz w pobliże mostku, usłyszysz od narratora, że bohater powinien się śpieszyć. Należy to rozumieć dosłownie – wciśnij lewy shift + W i biegnij przez mostek. Tuż za nim trzymaj się lewej
strony ścieżki, a trafisz na wlot skalnego korytarza.

•

Biegnij skalnym korytarzem i nie zapomnij zwolnić na chwilę lewego shiftu, zanim bohater się zasapie. Gdy dobiegniesz do otwartej przestrzeni, możesz się zatrzymać. Tu rozejrzyj się, stojąc w miejscu. Wlot korytarza prowadzącego do
mostku znajduje się pod skałami. W razie potrzeby tę drogę można wykorzystać
w odwrotnym kierunku.

•

Na obrazku poniżej opisana trasa.
33

Notatka 61''N 32''E, cerkiew i obozowisko
•

Po udanej przeprawie przez mostek z morderczą mgłą wychodzisz skalnym korytarzem na otwartą przestrzeń. Tu obróć się do tyłu i wypatrz głazy przy wylocie
korytarza i rosnące między nimi drzewo.

34

•

Oprzyj się plecami o drzewo przy wylocie korytarza, wyjmij kompas (klawisz C) i
ustaw się na północny zachód. Z tego miejsca widać już dzwonnicę cerkwi, ale
najpierw idź przed siebie na północny zachód.

•

Idąc w ten sposób, dotrzesz wkrótce do zamarzniętej strugi. Gdy staniesz na lodzie, obróć się w prawo. W oddali dostrzeżesz błękitną poświatę notatki 61''N
32''E. Podnieś ją.

•

Po przeczytaniu notatki obróć się o 180 stopni. Idź przed siebie, trzymając się
skał po prawej. Skręć w prawo, gdy pojawi się taka możliwość. Po tym skręcie
kieruj się na widoczną w oddali cerkiew.
35

•

Gdy tylko zbliżysz się do cerkwi, pojawi się pomarańczowa mgła. Wciśnij lewy
shift + W i biegnij do drzwi budynku. (Jeśli dotrzesz tu inną drogą, te drzwi będą
na wprost).

•

W cerkwi przeczytaj przyczepioną do dzwonu notatkę główną 51''N 30''E.

•

Wyjdź z cerkwi. Wybierz drogę, która zaczyna się na wprost drzwi budynku.

36

•

Idź tą ścieżką i obserwuj skały po lewej, a nie przegapisz wejścia do groty z obozowiskiem.

•

Po wejściu na teren obozowiska program dokona zapisu rozgrywki, a na mapie
pojawi się w tym obszarze ikona ogniska. Jeśli chcesz, podejdź do namiotu, wciśnij klawisz E i z tej mapy wybierz ikonę ogniska w innym obszarze – przenie siesz się do wybranego obozu.

37

Notatka 68''N 34''E
•

Wejdź na zatarasowany most. Obróć się plecami do rumowiska. Teraz idź przed
siebie, a przy zejściu z mostu wybierz drogę w lewo. Cały czas trzymaj się skał po
lewej stronie ścieżki. Na jej końcu skręć w lewo. W nowej odnodze zauważysz
przypięta do uschniętego pnia notatkę 68''N 34''E. Przeczytaj ją.

•

Tą samą drogą możesz wrócić w pobliże zatarasowanego mostu i obozowiska.

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.

38

ZATARASOWANY MOST

Notatka 55''N 40''E od strony cerkwi (żółty szlak)
•

Jeśli wyjdziesz z obozowiska przy cerkwi, obrócisz się w lewo i staniesz nad przepaścią, w oddali zobaczysz zatarasowany skałami most.

•

Najszybszym sposobem przedostania się przez rumowisko jest przejście po skałach, które je tworzą.
39

•

Po drugiej stronie widzisz już przypiętą do słupka mostu notatkę 55''N 40''E.
Zejdź z rumowiska i ją przeczytaj.

40

•

Ciekawsza jest druga droga – towarzyszy jej narracja. Tu musisz zejść z mostu w
miejscu, gdzie jest wyłamana barierka. Potem możesz przejść po pniu na skałę.
Ze skały zejść w miejscu wskazanym przez totem.

•

Jednak zanim zejdziesz ze skały, wypatrz na dole następny totem, a potem kieruj
się ku niemu.

•

Za drugim totemem droga skręca w prawo i wije się pod mostem. Idź tak, jak ona
prowadzi, a wydostaniesz się na most po drugiej stronie rumowiska. Tu obróć się
w lewo – na słupku wisi notatka 55''N 40''E. Przeczytaj ją.
41

•

Drogą, która schodzi z tej strony mostu, dotrzesz do bazy z anteną lub do kamiennego kręgu.

Notatka 55''N 40''E od strony kamiennego kręgu (niebieski szlak)
•

W kamiennym kręgu stań tak, żeby plecami opierać się o jeden z wielkich kamieni, a twarz mieć zwróconą ku południowemu zachodowi. Zauważysz wówczas, że
w tym kierunku prowadzą dwie drogi. Na obrazku poniżej:
•

po prawej – szeroka i opadająca w dół (na mapie to lewa pod ikoną kamiennego kręgu),

•

po lewej – węższa i pnąca się w górę (na mapie to prawa pod ikoną kamiennego kręgu).

42

•

Wybierz tę węższą i pnącą się w górę. Idź nią – jest wyraźna i długo nie ma rozgałęzień.

•

Na koniec wyjdziesz na otwartą przestrzeń. W oddali dostrzeżesz czerwony
maszt anteny, a wędrówkę ograniczy brzeg rozpadliny. Jeśli przejdziesz się
wzdłuż rozpadliny, zauważysz, że nad nią są przerzucone dwa pnie. Wybierz ten,
który jest w głębi tego obszaru, bliżej anteny.

•

Przejdź po pniu, a potem przez mostek.

43

•

Za mostkiem idź przed siebie. Obserwuj lewą stronę ścieżki, bo tam jest obozowisko. Po wejściu na jego teren program dokona zapisu rozgrywki, a na mapie pojawi się w tym obszarze ikona ogniska. Jeśli zaistnieje potrzeba, możesz podejść do
namiotu, wcisnąć klawisz E i z tej mapy wybrać ikonę ogniska w innym obszarze,
a przeniesiesz się do wybranego obozu. Teraz jednak nie rób tego, wyjdź z obozowiska na ścieżkę.

•

Na ścieżce obróć się lewo, tak żeby piąć się pod górę. Wkrótce droga zacznie opadać ku bazie z anteną. Na razie nie wchodź w głąb tego kompleksu. Wykorzystaj
pierwszy skręt w prawo (za skałą widoczną na obrazku).

•

Teraz ostro w dół i cały czas trzymaj się lewej strony ścieżki, a wyjdziesz na zata rasowany most. Notatka 55''N 40''E wisi przypięta do słupka mostu.
44

ANTENA

Droga do bazy z anteną od zatarasowanego mostu (żółty szlak)
•

Jeśli stoisz przy słupku z notatką, obróć się plecami do rumowiska. Idź przed siebie i trzymaj się prawej strony ścieżki. Wkrótce napotkasz rozwidlenie, choć od
strony mostu nie jest ono zbyt dobrze widoczne. Tu skręć w prawo i idź pod górę.

45

•

Po chwili ponad dróżką wyłoni się masz anteny i zaraz potem wyjdziesz na mur
bazy. Podejdź do muru, obróć się w prawo, tak by móc iść wzdłuż niego w kierunku zachodnim. (Potem kompas nie będzie potrzebny, więc możesz go schować).

Droga do bazy z anteną od kamiennego kręgu (niebieski szlak)
•

W kamiennym kręgu stań tak, żeby plecami opierać się o jeden z wielkich kamieni, a twarz mieć zwróconą ku południowemu zachodowi. Zauważysz wówczas, że
w tym kierunku prowadzą dwie drogi. Na obrazku poniżej:
•

po prawej – szeroka i opadająca w dół (na mapie to lewa pod ikoną kamiennego kręgu),

•

po lewej – węższa i pnąca się w górę (na mapie to prawa pod ikoną kamiennego kręgu).

46

•

Wybierz tę węższą i pnącą się w górę. Idź nią – jest wyraźna i długo nie ma rozgałęzień.

•

Na koniec wyjdziesz na otwartą przestrzeń. W oddali dostrzeżesz czerwony
maszt anteny, a wędrówkę ograniczy brzeg rozpadliny. Jeśli przejdziesz się
wzdłuż rozpadliny, zauważysz, że nad nią są przerzucone dwa pnie. Wybierz ten,
który jest w głębi tego obszaru, bliżej anteny.

•

Przejdź po pniu, a potem przez mostek.

47

•

Za mostkiem idź przed siebie. Obserwuj lewą stronę ścieżki, bo tam jest obozowisko. Po wejściu na jego teren program dokona zapisu rozgrywki, a na mapie pojawi się w tym obszarze ikona ogniska. Jeśli zaistnieje potrzeba, możesz podejść do
namiotu, wcisnąć klawisz E i z tej mapy wybrać ikonę ogniska w innym obszarze,
a przeniesiesz się do wybranego obozu. Teraz jednak nie rób tego, wyjdź z obozowiska na ścieżkę (jeśli widzisz na którymś z krańców ścieżki słupki mostka, to
znaczy, że to jest właściwa droga).

•

Na ścieżce obróć się plecami do mostka. Idź przed siebie pod górę. Wkrótce droga zacznie opadać ku bazie z anteną. Podejdź do widocznego w oddali muru bazy,
obróć się w prawo, tak by móc iść wzdłuż niego w kierunku zachodnim. (Potem
kompas nie będzie potrzebny, więc możesz go schować).

48

Notatka 60''N 47''E, bunkier pod bazą, obozowisko
•

Idź wzdłuż muru bazy, póki nie natrafisz na wyłom. Wejdź tędy na teren bazy.

•

Po przejściu wyłomem w murze skręć w lewo. Idź przed siebie, tak jak pozwalają
porozrzucane części jakichś urządzeń. Na końcu obróć się w prawo – stąd zobaczysz pochylnię, którą możesz przedostać się dalej.

•

Wejdź na pochylnię. Na jej szczycie zatrzymaj się i rozejrzyj. Poniżej zauważysz
niebieskie światełko notatki i wejście do bunkra.

49

•

Zeskocz z pochylni. Najpierw przeczytaj notatkę 60''N 47''E. Potem wejdź do
bunkra.

•

W bunkrze strażnik nie musi się pojawić – wystarczy, że nie będziesz się rozglądać ani marudzić, a szybko zmierzać do celu. Jeśli więc nie masz ochoty na to spotkanie, w bunkrze zejdź schodami w dół. Po wejściu w korytarz wciśnij lewy shift
+ W i pędź przed siebie. Zwolnij, gdy na końcu korytarza zauważysz drzwi. Obróć
się w prawo i wejdź do pomieszczenia z notatką. Notatka leży na stole, ale na razie jej nie ruszaj, bo zniknie możliwość opisana niżej.

•

Najpierw wyjrzyj na korytarz – drzwi do pomieszczenia po lewej są otwarte. Idź
tam.
50

•

W sąsiednim pokoju na ścianie wisi wielka mapa, a na niej znajdziesz współrzędne wszystkich 27 miejsc, w których leżą dodatkowe notatki.

•

Wróć na korytarz, a stamtąd do pokoju z dokumentem na stoliku. Teraz przeczytaj notatkę główną 62''N 47''E.

•

Uwaga! W pierwszej fazie akcja w bunkrze może przebiegać trochę inaczej. Ponieważ pojawienie się strażnika zależy od czasu, jaki spędzisz na schodach i w
korytarzu bunkra, możesz się na niego natknąć. Gdy jesteś na korytarzu, w tym
momencie usłyszysz za plecami skrzypienie drzwi. Obejrzyj się na chwilę, żeby
zobaczyć Pana Paskudnego, i znów pędź przed siebie w kierunku końca korytarza. Teraz zauważysz, że dzieje się coś dziwnego: korytarz się wydłuża, a drzwi
51

uciekają przed Tobą. Jednak nie rezygnuj i na końcu wejdź w drzwi po prawej –
doznasz wrażenia jakby przenikania przez jakąś barierę i spadania po drugiej
stronie.
•

Dalsze działania nie różnią się od tych opisanych wyżej: w pokoju obok możesz
obejrzeć mapę ze współrzędnym dodatkowych notatek, a w pomieszczeniu, do
którego wpada bohater, przeczytać notatkę główną 62''N 47''E.

•

Po przeczytaniu notatki wyjdź na zewnątrz. Stojąc w drzwiach bunkra, spójrz na
pochylnię, którą bohater się tu dostał (to ta po prawej). W pobliżu jest podobna,
po której można stąd wyjść (po lewej).

•

Użyj pochylni po lewej, a zaraz za nią obróć się w prawo – stąd widać dziurę w
murze. Wyjdź nią poza mur bazy.

52

•

Po wyjściu poza mur bazy obróć się w prawo. Idź wzdłuż muru, póki na horyzoncie po lewej nie zauważysz oświetlonej góry. Teraz widzisz też rozwidlenie dróg –
skręć w prawo i zaraz potem w lewo, a wyjdziesz na drogę do kamiennego kręgu.

•

Idąc drogą w kierunku kamiennego kręgu, spoglądaj często w prawo, żeby nie
przegapić obozowiska (jest tuż przed mostkiem).

•

Wejdź na teren obozowiska. Program dokona zapisu rozgrywki, a na mapie pojawi się w tym obszarze ikona ogniska. Jeśli chcesz, możesz podejść do namiotu,
wcisnąć klawisz E i z tej mapy wybrać ikonę ogniska w innym obszarze, a przeniesiesz się do wybranego obozu. Stąd również możesz wędrować drogą – ścieżka
za mostkiem prowadzi między innymi do ołtarza.

53

OŁTARZ

Droga do pnia nad rozpadliną od anteny (żółty szlak)
•

W obozowisku przy antenie wyjdź na ścieżkę i obróć się w kierunku mostka.

54

•

Przejdź przez mostek, a potem po pniu przedostań się przez rozpadlinę. Jeśli teraz obrócisz się w prawo, zauważysz, że przez rozpadlinę jest przerzucony drugi
pień. Podejdź do niego.

Droga do pnia nad rozpadliną od kamiennego kręgu (niebieski szlak)
•

W kamiennym kręgu stań tak, żeby plecami opierać się o jeden z wielkich kamieni, a twarz mieć zwróconą ku południowemu zachodowi. Zauważysz wówczas, że
w tym kierunku prowadzą dwie drogi. Na obrazku poniżej:
•

po prawej – szeroka i opadająca w dół (na mapie to lewa pod ikoną kamiennego kręgu),

•

po lewej – węższa i pnąca się w górę (na mapie to prawa pod ikoną kamiennego kręgu).

55

•

Wybierz tę węższą i pnącą się w górę. Idź nią – jest wyraźna i długo nie ma
rozgałęzień.

•

Na koniec wyjdziesz na otwartą przestrzeń. W oddali dostrzeżesz czerwony
maszt anteny, a wędrówkę ograniczy brzeg rozpadliny. Tu obróć się w lewo – na
początku rozpadliny zauważysz przerzucony przez nią pień. Podejdź do pnia.

56

Notatka 54''N 57''E, obozowisko, ołtarz
•

Po pniu przejdź nad rozpadliną.

•

Idź przed siebie ścieżką i często spoglądaj w lewo. Wkrótce na skale zauważysz
notatkę 54''N 57''E. Podnieś ją.

•

Po przeczytaniu notatki wróć na ścieżkę i obróć się tak, żeby podążać mniej więcej na południe. Znów idź przed siebie. Wkrótce po lewej zauważysz uszkodzony
mostek.
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•

Z tej strony nie przedostaniesz się przez uszkodzony mostek, więc w dalszym ciągu idź ścieżką na południe, w kierunku skały widocznej w oddali.

•

Pod skałą jest obozowisko. Zejdź po kamieniach w dół.

58

•

Gdy podejdziesz do namiotu, program dokona zapisu rozgrywki, a na mapie pojawi się w tym obszarze ikona ogniska. Jeśli zaistnieje potrzeba, możesz podejść do
namiotu, wcisnąć klawisz E i z tej mapy wybrać ikonę ogniska w innym obszarze,
by przenieść się do wybranego obozu. Teraz jednak opuść obozowisko. Dojdź do
rozwidlenia dróg, gdzie stoją dwa totemy. Jeśli skręcisz w lewo, dojdziesz do ołtarza. Ścieżka na wprost zaprowadzi do notatki.

•

Skręć w lewo. Idź pod górę między płonącymi totemami. Po chwili pojawi się pomarańczowa mgła, ale będzie trzymała się z daleka. Podejdź do ołtarza. Przeczytaj leżącą na nim notatkę główną 54''N 61''E.

59

•

Stań plecami do ołtarza. Zejdź w dół do rozwidlenia z totemami. Jeśli tu skręcisz
w prawo, trafisz do obozowiska, skąd możesz się przenieść w inny obszar mapy.

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.

Notatka 60''N 66''E od strony obozowiska przy ołtarzu
•

Wyjdź z obozowiska na rozwidlenie, gdzie drogi są oznaczone totemami. Wybierz
ścieżkę na wprost wylotu drogi z obozu.

60

•

Idąc ścieżką, po chwili natkniesz się na totem z przyczepioną do niego notatką
60''N 66''E. Podnieś ją.

•

Z tego miejsca łatwo trafisz do obozowiska, jeśli chcesz się przenieść w inny obszar mapy. Możesz również powędrować do chaty – jesteś blisko.

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.

61

CHATA

Droga do obszaru, gdzie znajduje się chata
•

Do chaty najłatwiej się dostać od strony ołtarza – opis drogi do tego obszaru znajdziesz na początku rozdziału zatytułowanego Ołtarz (punkt wyżej).

•

Jest również przejście wspomniane w rozdziale Wokół kamiennego kręgu – Notatka 46''N 73''E oraz notatka 58''N 71''E (fragment końcowy). Nigdy nie wykorzystałam tej drogi, głównie ze względu na wilcze doły na tyłach chaty.
62

Notatka 72''N 64''E, chata, notatka 69''N 71''E oraz notatka 67''N 70''E
•

Od ołtarza lub z pobliskiego obozowiska wyjdź na rozgałęzienie dróg oznaczonych totemami. Tu wykorzystaj ścieżkę biegnącą na południe.

•

Gdy wejdziesz do lasu, trafisz na charakterystyczne rozgałęzienie: na tle nieba na
skale powyżej drogi widać uschnięte drzewo, a w poprzek biegnie kabel elektryczny. Pod skałą, po prawej wypatrz słup elektryczny i policz go jako pierwszy.
Skręć na drogę prowadzącą w prawo.

63

•

Trzymaj się lewej strony ścieżki i idź od słupa do słupa. Gdy dojdziesz do czwartego słupa, spójrz w prawo. Stąd widać notatkę 72''N 64''E. Podnieś ją.

•

Po przeczytaniu notatki obróć się w prawo. Wróć tą samą drogą, od słupa do słupa, na rozwidlenie z suchym drzewem na skale. Jeśli na rozwidleniu skręcisz w
lewo, wyjdziesz na ścieżkę prowadzącą z powrotem do ołtarza. Jeśli na rozwidleniu pójdziesz na wprost (w kierunku widocznego na obrazku słupa trakcji elektrycznej), wejdziesz na ścieżkę do chaty.

64

•

Lokacja jest ciemna. Jeśli masz problem z ustaleniem kierunku, spójrz na to rozwidlenie od strony ścieżki prowadzącej do ołtarza.

•

Na ścieżce do chaty idź przed siebie (tu wyciąganie mapy i oglądanie jej często
kończyło się niespodziewanym atakiem). Gdy podejdziesz do przesmyku między
skałami, w głębi pojawi się świetlista sylwetka.

•

Idź w kierunku wskazanym przez świetlistą sylwetkę, a trafisz na skałę z wypisaną współrzędną. Nieco powyżej skały ze współrzędną jest rozwidlenie – tu skręć
w lewo.
65

•

Po skręcie w lewo idź przed siebie i trzymaj się skał po prawej, żeby nie przegapić korytarza do chaty – jest po prawej, naprzeciwko słupa trakcji elektrycznej.
(Na obrazku jest spojrzenie w głąb korytarza, już po skręcie).

•

Idąc między skałami, dotrzesz do zniszczonej kładki – przejdź po niej, a znajdziesz się na podwórku przed chatą. Stąd wejście do budynku nie jest widoczne,
ale znajduje się po prawej stronie frontowej ściany. Wejdź do chaty.

•

W chacie zauważysz świetlistą sylwetkę chowającą się w szafie, a na stole obok
notatkę główną 66''N 73''E. Przeczytaj notatkę.

66

•

Po przeczytaniu notatki zacznie się dziać coś dziwnego – szybko schowaj się do
szafy, w której przedtem była świetlista sylwetka. Zadbaj o to, żeby drzwi szafy
były stale zamknięte (do przesuwania się w jej wnętrzu używaj klawiszy A oraz
S). Wkrótce pojawi się strażnik. Jeśli nie zdekonspirujesz swojej obecności, on po
chwili wyniesie się z chaty. Poczekaj, póki ogniste ślady jego stóp nie znikną z
podłogi, a potem wyjdź ze schowka.

•

Opuść chatę. Na zewnątrz po zniszczonej kładce wydostań się z podwórka. Skalnym korytarzem wróć na rozgałęzienie ścieżek (na mapie nie jest widoczne, ale
w terenie owszem) – tu skręć w lewo i zaraz potem znów w lewo. Idź, jak prowadzi dróżka – na jej końcu znajdziesz notatkę 69''N 71''E. Podnieś ją i nie trać zbyt
wiele czasu na czytanie – strażnik na pewno jest w pobliżu.

•

Po przeczytaniu notatki obróć się do tyłu. Skręć w lewo.
67

•

Idź przed siebie. Nie wchodź do lasu, ale staraj się trzymać drzew pod skałami po
lewej. Patrz na linię horyzontu i wypatruj zarysu chaty. Przed nią jest niezbyt widoczny skręt w lewo.

•

Po skręcie w lewo wejdź na dróżkę. Idź przed siebie, a w skalnej kotlince zauważysz notatkę 67''N 70''E. Podnieś ją i szybko zmykaj stamtąd – strażnik czai się w
pobliżu.

68

•

Po przeczytaniu notatki obróć się w prawo. Idź się wzdłuż skał, wybierając zawsze pierwszy możliwy skręt w lewo. Ścieżka jest dość kręta i wije się cały czas
pod górę. Gdy kolory lokacji pojaśnieją, nie musisz się już spieszyć. Na końcu wyjdziesz na rozgałęzienie z totemami. Idź jeszcze kilkanaście metrów przed siebie
– teraz zobaczysz wejście na teren obozowiska. Tu możesz zapisać stan rozgrywki i ewentualnie przenieść się do innego obszaru, korzystając z mapy w namiocie.

•

Opisywana trasa na obrazkach poniżej. Na pierwszym – od wyjścia spod ołtarza
do opuszczenia chaty skalnym korytarzem. Na drugim – od wyjścia ze skalnego
korytarza do rozdroża z totemami w pobliżu ołtarza. (Drogi na mapie jakby się
nakładały na siebie, jednak w terenie one są położone na różnych poziomach i
stąd to wrażenie). Zaznaczyłam tu również miejsca, gdzie w mojej rozgrywce
bohater najczęściej był atakowany, ale na pewno nie są to jedyne takie punkty w
tej lokacji. Szczególnie niebezpieczny jest obszar położony poniżej chaty na jej
tyłach.
69

70

ZAMARZNIĘTE JEZIORO NA WSCHODZIE

Notatka 23''N 80''E, notatka 29''N 93''E, notatka 39''N 96''E, notatka 28''N 85''E
•

W kamiennym kręgu stań twarzą do uchylonej poły namiotu. Za nim widzisz
skalny masyw. Obróć się w prawo. Idź wzdłuż skał przed siebie.

71

•

Wyjdziesz na wylot drogi pod charakterystyczną skałą w kształcie głowy. Niezbyt
wyraźna ścieżka po lewej doprowadzi do skalnej groty (na obrazku poniżej to ta
po lewej). Wybierz drogę po prawej, tuż pod skałą w kształcie głowy (na mapie ta
droga jest zaznaczona po prawej stronie ikony kamiennego kręgu jako druga od
góry).

•

Wyjdź na drogę położoną bezpośrednio pod skałą w kształcie głowy. Idź tak, jak
ona prowadzi. Często spoglądaj w lewo, żeby nie przegapić skrętu – jest oznaczony totemem.
72

•

Przy totemie skręć w lewo. Idź w dół. W porośniętej drzewami kotlince przejdź
pod kamiennym łukiem.

•

Za kamiennym łukiem wejdziesz w las nad jeziorem. Na wprost masz ścieżkę
oznaczoną totemem – nie korzystaj z niej w tym przypadku. Użyj wąskiego przejścia tuż pod skałą kamiennego łuku (po lewej).
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•

Idź dróżką pod skałami i trzymaj się lewej strony, bo po prawej jest zejście nad
jezioro. Nad ścieżką wypatruj nawisu z lodowymi soplami. Zajrzyj pod nawis. W
głębi znajdziesz notatkę 23''N 80''E. Podnieś ją.

•

Po przeczytaniu notatki wróć na ścieżkę i obróć się w lewo (musisz iść pod górę,
później ścieżka opada). Idź cały czas przed siebie – zignoruj wszystkie rozgałęzienia, póki nie dotrzesz do tunelu w skale. Tuż za tunelem jest odnoga oznaczona totemem, a w głębi tego obszaru widać błękitną poświatę notatki 29''N 93''E.
Idź po nią.
74

•

Po przeczytaniu notatki wróć pod skalny tunel i obróć się do niego plecami. Kontynuuj wędrówkę ścieżką pod skałami.

•

Ścieżka jest niezbyt wyraźna, jednak możliwości ograniczają z jednej strony skały, a z drugiej jezioro, więc ostatecznie wyjdziesz na wąski przesmyk między skałami. Wejdź w niego.

75

•

Gdy przesmyk się rozszerzy, przyjrzyj się skałom po lewej – zauważysz taką, na
której jest wypisana współrzędna.

•

Naprzeciwko skały ze współrzędną ścieżka się rozgałęzia: na wprost biegnie do
spalonego drzewa, w prawo prowadzi nad jezioro. Idź w prawo.

76

•

Po skręcie w prawo znajdziesz się w skalnym tunelu. Nie wychodź z niego nad jezioro – tuż przed końcem tunelu poszukaj ścieżki w lewo.

•

Po skręcie w lewo pnij się pod górę, tak jak pozwala ścieżka – wyjdziesz na skalną platformę nad spalonym drzewem. W głębi platformy, po lewej jest przejście
do notatki (między choinką a wysokim drzewem).

77

•

Odszukaj przejście. Przeczytaj notatkę 39''N 96''E.

•

Po przeczytaniu notatki wycofaj się tą samą drogą do skalnego tunelu. W tunelu
skręć w lewo, tak żeby wyjść nad jezioro. Po wyjściu z tunelu jezioro jest po prawej.

•

Zejdź na zamarznięte jezioro – droga po lodowej tafli jest bezpieczna. Idź przed
siebie, póki drogi nie zagrodzi skalny próg. Wyjdź na zalesiony brzeg i omiń przeszkodę.
78

•

Zaraz po minięciu skalnego progu wróć na jezioro – wyjdziesz na wprost ścieżki
umożliwiającej wspięcie się na skały.

•

Wdrap się ścieżką na skalną ścianę. Na końcu dróżki znajdziesz notatkę 28''N
85''E. Przeczytaj ją.
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•

Opisana trasa na obrazku poniżej.

Jak wydostać się z tego obszaru?
•

Możesz bezpiecznie wrócić do kamiennego kręgu tymi samymi ścieżkami, którymi bohater się tu dostał. Niestety droga jest dość długa. Jeśli w Twojej rozgrywce
pojawiły się już na mapie obozowiska przy płonącym lesie lub jaskiniach, można
je wykorzystać, żeby skrócić sobie wędrówkę.

80

•

Jeśli w Twojej rozgrywce, podobnie jak w tym poradniku, nie było jeszcze w tym
obszarze sekwencji uciekania przed pomarańczową mgłą, po przeczytaniu notatki 28''N 85''E pokręć się po lesie nad jeziorem. Gdy zauważysz uciekające świetliste sylwetki, biegnij w tym samym kierunku co one, a dotrzesz do spalonego
drzewa (ciąg dalszy w rozdziale Spalone drzewo, notatka 39''N 91''E, obozowisko,
płonący las).

Alternatywna droga do notatki 28''N 85''E
•

Jeśli jesteś po sekwencji uciekania przed pomarańczową mgłą znad jeziora, mo żesz wykorzystać krótszą drogę po notatkę 28''N 85''E.

•

Po przejściu pod kamiennym łukiem idź ścieżką w kierunku totemu. Przy totemie ścieżka się rozgałęzia – tu skręć lekko w lewo, a wyjdziesz na lód jeziora.

•

Na jeziorze widzisz po lewej lodowy nawis, a na wprost, na przeciwległym brzegu
jeziora, znajdziesz wypisaną na śniegu współrzędną. Podejdź do tego miejsca i
obróć się w prawo. Teraz idź przed siebie wzdłuż skał na brzegu – znajdziesz zejście ze skalnego progu.

81

•

Po pokonaniu pierwszego skalnego progu znów idź przed siebie po lodzie jeziora, póki nie trafisz na drugi skalny próg. Wyjdź na zalesiony brzeg i omiń go. Zaraz potem wróć na jezioro.

•

Idąc lodem, dojdź do trzeciego skalnego progu. Przed nim skręć w lewo na ścieżkę pnącą się pod skałami.

•

Na końcu tej dróżki znajdziesz notatkę 28''N 85''E. Przeczytaj ją.

•

Na obrazku opisana wyżej trasa jest zaznaczona na niebiesko. Trasa zielona to
krótkie dojście do jeziora od strony obozu przy jaskiniach, jeśli jest już ustanowiony (zejście znajduje się przed skalnym tunelem na drodze obiegającej jezioro
od północy).
82

SPALONE DRZEWO I PŁONĄCY LAS

83

Droga z kamiennego kręgu na południowy brzeg jeziora na wschodzie
•

W kamiennym kręgu stań twarzą do uchylonej poły namiotu. Za nim widzisz
skalny masyw. Obróć się w prawo. Idź wzdłuż skał przed siebie.

•

Wyjdziesz na wylot drogi pod charakterystyczną skałą w kształcie głowy. Niezbyt
wyraźna ścieżka po lewej doprowadzi do skalnej groty (na obrazku poniżej to ta
po lewej). Wybierz drogę po prawej, tuż pod skałą w kształcie głowy (na mapie ta
droga jest zaznaczona po prawej stronie ikony kamiennego kręgu jako druga od
góry).

84

•

Wyjdź na drogę położoną bezpośrednio pod skałą w kształcie głowy. Idź tak, jak
ona prowadzi. Często spoglądaj w lewo, żeby nie przegapić skrętu – jest oznaczony totemem.

•

Przy totemie skręć w lewo. Idź w dół. W porośniętej drzewami kotlince przejdź
pod kamiennym łukiem.

•

Po przejściu pod kamiennym łukiem wejdź na ścieżkę oznaczoną totemem. Przy
totemie ścieżka się rozgałęzia – tu skręć w prawo, a wyjdziesz na drogę ciągnącą
się na wschód wzdłuż brzegu jeziora.
85

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.

Spalone drzewo, notatka 39''N 91''E, obozowisko, płonący las
•

Idź drogą prowadzącą przez las nad brzegiem jeziora. Gdy znajdziesz się na obszarze sąsiadującym z tą częścią jeziora, która znajduje się między dwoma skalnymi progami, znad jeziora nadciągnie pomarańczowa mgła. Zauważysz również
uciekające przed nią świetliste sylwetki. Wciśnij lewy shift + W i biegnij w tym samym kierunku co świetliste sylwetki.
86

•

Biegnące na wschód świetliste sylwetki doprowadzą bohatera w pobliże spalonego drzewa. Na ziemi pod drzewem znajdziesz notatkę główną 43''N 95''E. Przeczytaj ją.

•

Po przeczytaniu notatki obróć się plecami do drzewa, a twarzą do głazu, który
jest naprzeciwko. Spójrz na skały pod drugiej stronie ścieżki. Podejdź do nich.

87

•

Pod skałami obróć się w prawo. Idź wzdłuż nich (równolegle do jeziora). Spoglądaj w lewo i szukaj przesmyku między nimi. Gdy znajdziesz przesmyk, skręć w
lewo. Podejdź ścieżką pod górę. Rozglądaj się za porzuconym na ziemi sprzętem
turystycznym (na poboczu ścieżki, po lewej). Przy porzuconym sprzęcie turystycznym skręć w lewo – w kotlince znajdziesz notatkę 39''N 91''E. Przeczytaj ją.

•

Po przeczytaniu notatki wróć na ścieżkę. Na ścieżce obróć się w lewo – kontynuuj
wędrówkę. Wkrótce zauważysz obozowisko (na poboczu po prawej).

•

Wejdź na teren obozowiska – program dokona zapisu rozgrywki, a na mapie pojawi się w tym obszarze ikona ogniska. Jeśli zaistnieje potrzeba, możesz podejść
do namiotu, wcisnąć klawisz E i z tej mapy wybrać ikonę ogniska w innym obszarze, a przeniesiesz się do wybranego obozu. Teraz jednak nie rób tego.
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•

W obozowisku spójrz w kierunku płonącego lasu. Notatka, której szukasz, znajduje się w stosunku do obozowiska w kierunku południowo-zachodnim. Wyjdź z
obozowiska na skraj lasu.

•

Na skraju lasu obróć się w prawo i ustaw tak, żeby móc spoglądać w głąb lasu i na
obszar poza nim pod skałami. Idź przed siebie.

•

Wędrując skrajem lasu, często spoglądaj w lewo. Notatka znajduje się w kręgu z
głazów, więc gdy zobaczysz pierwszy, to znaczy, że jesteś blisko. Tu jeszcze idź kilkanaście metrów przed siebie.
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•

Przed następnym, podłużnym głazem skręć w lewo, wejdź głębiej w las. Teraz idź
przed siebie.

•

Wkrótce natrafisz na krąg głazów z notatką główną 45''N 84''E na środkowym kamieniu. Przeczytaj ją.
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•

Po przeczytaniu notatki wyjmij kompas i okręć się w miejscu. Po ustawieniu się
w kierunku północno-wschodnim zauważysz niedaleki skraj lasu i otaczające go
skały. Idź pod skały. Tam obróć się w prawo. Wzdłuż skał wróć do obozowiska.
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•

Opisana trasa na obrazku poniżej.

•

Na screenie są także zaznaczone miejsca, gdzie w mojej rozgrywce najczęściej pojawiał się strażnik.

•

Uwaga! Takie przejście płonącego lasu nie jest zbyt bezpieczne, bo bohater porusza się po skraju lasu, tam gdzie grasuje strażnik (w głębi lasu i na obszarze bar dziej oddalonym od notatki jest mniej dokuczliwy).

•

Opisałam tę drogę ze względu na znaki orientacyjne – gdy idzie się z głębi lasu
trudno takie znaleźć. Uznałam też, że po znalezieniu notatki w płonącym lesie,
dla dalszej rozgrywki wygodniejszy będzie powrót do obozowiska. Jednak
równie dobrze można wrócić drogą, która na mapie wychodzi z lasu w kierunku
zachodnim. (Od strony kamiennego kręgu wylot tej drogi jest zatarasowany, ale
od strony płonącego lasu bohater może pokonać przeszkodę).
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GÓRA

Droga do zamarzniętego jeziora na zachodzie od kamiennego kręgu
•

W kamiennym kręgu stań tak, żeby za plecami mieć dół pośrodku wielkich głazów, a przed sobą skały z totemami. Teraz popatrz w lewo – to droga, którą można pójść.

•

Droga prowadzi na północny wschód (na mapie to ta po lewej, poniżej ikony
ogniska).
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•

Idąc drogą, trzymaj się lewej strony i zignoruj rozgałęzienia prowadzące w prawo. Ścieżkę zamyka prostopadła do niej droga – po lewej jest mostek, a skręt w
prawo (za skałą) doprowadzi do oświetlonej góry.

•

Po skręcie w prawo idź przed siebie. Jeśli trafisz na rumowisko, przeciśnij się
przy skałach po prawej.
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•

Idź przed siebie, póki nie znajdziesz się na zamarzniętym jeziorze.

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.

95

Notatka 10''N 47''E, notatka 10''N 57''E, notatka 11''N 53''E, tron, obozowisko
•

Na zamarzniętym jeziorze otaczającym górę skręć w lewo, tak by móc je obejść
wzdłuż brzegu. Idąc, często spoglądaj w prawo, a zauważysz oświetlone wejście
na szczyt (to najkrótsza droga, jeśli idziesz bezpośrednio z kamiennego kręgu).

•

Niedaleko, w grocie po lewej stronie oświetlonego wejścia na szczyt, jest notatka
10''N 47''E. Idź po nią.

•

Po przeczytaniu notatki wróć na jezioro. Podejdź do oświetlonego pochodniami
wejścia na szczyt góry. Idź kładką, a potem ścieżką oznaczoną totemami. Gdy trafisz na zerwany mostek, przejdź po pniu, który leży obok. Po drugiej stronie rozpadliny wejdź na wąską półkę pod skalną ścianą.

•

Za skalnym tunelem zejdź po głazach na ścieżkę poniżej. Wkrótce na niej pojawi
się świetlista sylwetka, ostrzegając przed spadającymi kamieniami. Przeczekaj
96

lawinę, a potem kontynuuj wędrówkę. Na końcu ścieżki trafisz na oznaczone totemem wejście do groty – tu zgaś latarkę, bo w środku możesz się natknąć na strażnika.

•

W grocie trzymaj się ściany po prawej, tak żeby trafić do pierwszego możliwego
wyjścia (mniejszy otwór po prawej).

•

Za grotą znajdziesz kolejny zerwany mostek – przejdź nad rozpadliną po pniu leżącym obok. Za rozpadliną idź, jak prowadzi ścieżka. Zignoruj możliwy skręt i
kieruj się ku sterczącej skale na wprost.
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•

Na końcu tej ścieżki znajdziesz notatkę 10''N 57''E. Podnieś ją.

•

Po przeczytaniu notatki wróć tą samą ścieżką do zignorowanego wcześniej skrętu – idź w lewo pod górę.
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•

Pnij się pod górę, póki poniżej ścieżki nie pojawi się świetlista sylwetka – podejdź do miejsca, gdzie stoi i zgaś latarkę. Teraz widzisz lód poniżej i wędrującego po nim strażnika – musisz tam zejść. Możesz użyć pnia nad rozpadliną lub
zejść po kamieniach przy skale po prawej.

•

Zejdź po kamieniach przy skale po prawej i zaraz potem idź w prawo.
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•

W skalnym załomie znajdziesz notatkę 11''N 53''E. Przeczytaj ją.

•

Jeśli po przeczytaniu notatki obrócisz się do niej plecami, na skale przed sobą zobaczysz fragment zerwanej kładki. Na przeciwległej skale jest drugi fragment tej
kładki. Wyjdź z załomu, gdzie była notatka. Trzymaj się skały po prawej, a wyjdziesz na drugi fragment zerwanej kładki. Wejdź pod kładkę. Tu wciśnij ctrl + W i
wejdź w otwór w skale.
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•

W korytarzu pod kładką idź przed siebie – trafisz do zasłanego kośćmi krateru.
Podejdź do tronu ze szkieletem. U jego stóp leży notatka główna 7''N 52''E. Podnieś ją.
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•

Po przeczytaniu notatki zaczną się wstrząsy. Obróć się lekko w prawo. Wciśnij
lewy shift + W i uciekaj przejściem między stalagmitami.

•

W poprzecznym korytarzu znów obróć się lekko w prawo – zobaczysz dwa wyjścia. Wybierz to większe.

•

Na zewnątrz kieruj się ku pochylonemu totemowi obok świetlistej sylwetki, tak
by bohater mógł za pomocą słupka przeskoczyć przez rozpadlinę.
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•

Za rozpadliną skręć w prawo. Ta ścieżka jest bombardowana spadającymi głazami – nie czekaj, aż to się skończy. Biegnij przed siebie, lawirując między kamieniami. Gdy przy drodze po lewej zauważysz ognisko, skręć do obozowiska.

•

Po wejściu na teren obozowiska program dokona zapisu rozgrywki, a na mapie
pojawi się w tym obszarze ikona ogniska. Jeśli chcesz, podejdź do namiotu, wciśnij klawisz E i z tej mapy wybierz ikonę ogniska w innym obszarze – przenie siesz się do wybranego obozu. Możesz też zejść nad jezioro, by poszukać wejścia
do systemu jaskiń.

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.
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JASKINIE

104

Jak się dostać do jaskiń?
Z obozu nad jeziorem oblewającym górę (żółty szlak)
•

Dokładniejszy opis tej drogi znajdziesz w tym rozdziale w punkcie Notatka 20''N
72''E, notatka 21''N 77''E, obozowisko.

Z kamiennego kręgu (niebieski szlak)
•

W kamiennym kręgu stań twarzą do uchylonej poły namiotu. Za nim widzisz
skalny masyw. Obróć się w prawo. Idź wzdłuż skał przed siebie.

•

Wyjdziesz na wylot drogi pod charakterystyczną skałą w kształcie głowy. Niezbyt
wyraźna ścieżka po lewej doprowadzi do skalnej groty. (Na obrazku poniżej to
ślad po lewej. Wspomniana grota ma połączenie z jaskiniami, do których zmierzasz, ale jest w niej skalny próg, a bohater nie radzi sobie z jego pokonaniem).
Wybierz drogę po prawej, tuż pod skałą w kształcie głowy (na mapie ta droga jest
zaznaczona po prawej stronie ikony kamiennego kręgu jako druga od góry).
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•

Wyjdź na drogę położoną bezpośrednio pod skałą w kształcie głowy. Idź tak, jak
ona prowadzi. Często spoglądaj w lewo, żeby nie przegapić skrętu – jest oznaczony totemem.

•

Przy totemie skręć w lewo. Idź w dół. W porośniętej drzewami kotlince przejdź
pod kamiennym łukiem.

•

Po przejściu pod kamiennym łukiem idź ścieżką w kierunku totemu. Przy totemie ścieżka się rozgałęzia – tu skręć lekko w lewo, a wyjdziesz na lód jeziora.
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•

Na jeziorze widzisz po lewej nawis z soplami, a przed sobą ścieżkę biegnącą po
lodzie.

•

Idź lodowa ścieżką, póki nie dojdziesz do zamarzniętego źródełka. Przed źródełkiem skręć w lewo.
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•

Za źródełkiem idź przed siebie i wypatruj po prawej stronie ścieżki dwóch totemów. Na tym rozwidleniu skręć pod górę.

•

Po skręcie idź drogą oznaczoną totemami. Za drugim zakrętem przyglądaj się lewej stronie ścieżki, a trafisz na obozowisko. Tu program zapisze stan rozgrywki.
Jeśli chcesz, możesz wykorzystać mapę w namiocie, żeby przenieść się do innego
obozu.
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•

Z tego obozowiska można dotrzeć do trzech wejść do jaskiń, jednak realnie
dostępne jest tylko jedno, gdyż niektórych przeszkód bohater nie jest w stanie
pokonać. Opis tego wejścia znajdziesz w tym rozdziale na początku punktu
Notatka 15''N 77''E, jaskinia.

Notatka 20''N 72''E, notatka 21''N 77''E, obozowisko
•

Wyjdź z obozowiska przy górze na ścieżkę. Zejdź nią na zamarznięte jezioro. Na
jeziorze trzymaj się brzegu, który masz po lewej ręce, a trafisz na wejście do jaskini.

•

W jaskini trzymaj się lewej ściany. Gdy trafisz na miejsce oświetlone świecami,
skręć na ścieżkę poniżej.
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•

Znów idź przed siebie. Wkrótce zobaczysz regularny w kształcie otwór, a w głębi
następne oświetlone miejsce – idź tam.

•

Gdy staniesz twarzą do ogniska, zauważysz, że korytarz się rozgałęzia. Wybierz
przejście po prawej.

•

Przy wewnętrznym jeziorze ścieżka skręca w lewo.
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•

Idź nią dalej, a wyjdziesz na wprost skalnego cypla, na którym leży notatka.
Ostrożnie przejdź po skalnym grzbiecie. Na końcu wciśnij lewy shift + W i przeskocz nad rozpadliną. Przeczytaj notatkę 20''N 72''E.

•

Uwaga! Bohaterowi może się nie udać skok przez rozpadlinę. Rezultat tego też
może być różny. Jeśli zupełnie źle wycelujesz, zabijesz go. Jeśli bohater tylko osu111

nie się po skale, znajdziesz się poniżej cypla z notatką. W takim przypadku musisz dotrzeć do ściany ograniczającej ten obszar. Pod ścianą jest skalna ścieżka,
którą wejdziesz na cypel z notatką od razu od właściwej strony. Na obrazku ścieżka widziana z cypla (z góry).

•

Jeśli jesteś na skalnym cyplu, po przeczytaniu notatki obróć się o 180 stopni. Idź
skalnym grzbietem w kierunku totemu, który masz przed sobą. Po lewej stronie
tego znaku poszukaj ścieżki prowadzącej na wprost. (Tu uważaj, żeby nie wejść
na ścieżkę, która opada do obszaru poniżej cypla, na którym jesteś).

112

•

Idź ostrożnie, jak prowadzi skalny grzbiet, i uważaj, żeby nie stoczyć się w przepaść. Na końcu ścieżki zobaczysz wejście do groty – idź tam.

•

W grocie znajdziesz notatkę 21''N 77''E – leży u stóp kamiennego obelisku,
oświetlona świecami. Przeczytaj ją.
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•

Uwaga! Z tej jaskini możesz się przedostać skrótem do kamiennego kręgu.

•

Jeśli stoisz twarzą do miejsca, gdzie leżała notatka, wykorzystaj niewielki otwór
w ścianie tuż nad ziemią po prawej stronie kamiennego obelisku.

•

Po przeczytaniu notatki wyjdź z jaskini na zewnątrz. Ostrożnie zejdź po kamieniach na ścieżkę poniżej. Przejdź pod przerzuconym nad nią pniem. Skręć do
obozowiska.
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•

W obozowisku program dokona zapisu rozgrywki, a na mapie pojawi się odpowiednia ikona. Jeśli chcesz, możesz wybrać na mapie w namiocie ikonę innego
obozowiska i przenieść się tam. Jeśli jednak nie masz jeszcze wszystkich notatek
z jaskiń, zostań tu na razie.

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.
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Notatka 15''N 77''E, jaskinia
•

W obozie przy jaskiniach stań obok namiotu, a twarzą do ogniska i omieć wzrokiem skalną ścianę przed sobą. Zauważysz na niej wejście do jaskini. (Jest jeszcze
drugie, ale niedostępne i na obrazku poniżej niewidoczne). Zejdź na ścieżkę. Na
niej skręć w prawo i trzymając się skalnej ściany po lewej, idź do jaskini.

•

Tuż po wejściu do jaskini skręć w prawo, w przejście, za którym widać wodospad.
Stań na skalnym występie pod wodospadem – osuniesz się do niżej położonej jaskini.
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•

Po upadku okręć się wokół siebie i zlokalizuj oświetlone miejsce z notatką 15''N
77''E. Podnieś ją.

•

Po przeczytaniu notatki znów okręć się wokół siebie. Zobaczysz jaśniejsze prześwity dwóch wyjść (trzecie nie jest pokazane na obrazku). Oba doprowadzą do
celu, musisz tylko po użyciu któregoś z nich iść w lewo. (Szczególnie w wypadku
otworu po prawej uważaj, żeby nie zapędzać się na wprost).

•

Po skręcie w lewo idź jeszcze kilkadziesiąt metrów, jak prowadzi droga. Zatrzymaj się, gdy w głębi pojawi się poświata z jakieś oświetlonej części jaskini. W tym
miejscu wypatrz niewielki otwór w ścianie po prawej, tuż nad ziemią.
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•

Podejdź do otworu. Wciśnij ctrl + W i wczołgaj się do tunelu. W tunelu zapal latarkę – strażnik jest blisko, ale tu nie wejdzie. Tunelem pełznij przed siebie. Jego
koniec to wejście do oświetlonej części jaskini patrolowanej przez strażnika – tu
zgaś latarkę. Trzymając się stalagmitów po prawej, wejdź do jaskini.

•

W jaskini od razu zauważysz najbardziej oświetlone miejsce z notatką. Podejdź
tam. Przeczytaj notatkę główną 14''N 83''E – leży poniżej zdjęcia kobiety, które
również tam znajdziesz. Po przeczytaniu notatki obróć się w lewo i wejdź na skalną półkę pod ścianą.
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•

Strażnik nie będzie się zapuszczał na skalną półkę, więc idź nią tak, jak ona prowadzi. Gdy dotrzesz do wyjścia na wprost obozowiska, ostrożnie zejdź po kamieniach na ścieżkę poniżej.

•

Na ścieżce przed jaskinią obróć się w prawo. Idź do obozowiska. W obozowisku
zapiszesz grę, a dzięki mapie w namiocie możesz się przenieść do innego obszaru.

•

Opisana trasa na obrazku poniżej.
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ZAMKNIĘCIE AKTU II
•

Zamknięcie aktu II jest możliwe, gdy zbierzesz dziewięć notatek głównych (kolejność dowolna). Obrazek w pełnym rozmiarze – zobacz.
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•

Po podniesieniu ostatniej z nich usłyszysz dudnienie. Przenieś się za pomocą
mapy lub idź do kamiennego kręgu. Gdy znajdziesz się w pobliżu głazów pośrodku placu, włączy się animacja zamykająca ten rozdział.

•

Uwaga! Po włączeniu się animacji kończącej akt II nie można nic już zdziałać. Jeśli chcesz przejrzeć zebrane notatki czy uzupełnić brakujące dokumenty, zrób to
przed zbliżeniem się do wielkich głazów w kamiennym kręgu.

AKT III – DO NAMIOTU
•

Idź po śladach nart w kierunku oświetlonego namiotu widocznego na horyzoncie.

•

Podejdź do namiotu i spróbuj odchylić jego połę.
KONIEC
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