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Wstęp
Wcielasz się w postać Sherlocka Holmesa - słynnego detektywa z
221B Baker Street w Londynie.
Podczas tej sprawy, musisz wykazać się przenikliwością i spokojem.
Uważnie obserwuj i badaj otoczenie, a otrzymasz potrzebne wskazówki.
Nie zapomnij przesłuchać każdego, kto może udzielić Ci ważnych informacji.
Zdawaj właściwe pytania i bacznie słuchaj odpowiedzi.

Sherlock Holmes kontra Arsene Lupin - zapisy z gry
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14 lipca 1895

Grasz jako Sherlock. Podejdź do stołu, z tacy weź list i przeczytaj go dokładnie. Lupin informuje
ciebie, że aby poniżyć Anglię, zamierza w ciągu tygodnia ukraść pięć symboli, świadczących o
Jej domniemanej wielkości. Dodaje jeszcze, że jeśli skusi ciebie ta przygoda i zdecydujesz się
na rywalizację, podaje namiary na pierwszy obiekt kradzieży, w formie rymowanej zagadki.
Podpis - Arseno Lotinho, wydaje się tobie dziwny, dlatego (mino, że masz pewne
przypuszczenia), musisz to wyjaśnić. Poproś Watsona, by poszedł do księgarni Barnesa i tam
poszukał wskazówek. Grasz jako Watson. Wyjdź z domu i skieruj się w lewo. Na skrzyżowaniu
w prawo, a na następnym w lewo. Księgarnia jest tuż za rogiem.
Wejdź do środka i nie zawracając sobie głowy bałaganem, podejdź do dziwnie zachowującego
się Barnesa i porozmawiaj z nim. Musisz poszukać książki o historii marynarki wojennej znajdziesz ją na regale w prawej części sklepu, na dolnej półce. To książka "Wielcy żeglarze
Anglii". Przeczytaj o admirale Horatio Nelsonie, a już będziesz wiedział, że ów dziwny podpis
pod listem, to przecież anagram tego nazwiska. Spróbuj jeszcze porozmawiać z księgarzem, ale
nie znajdzie dla ciebie czasu, więc wracaj na Baker Street (najlepiej skorzystaj z mapy w
ekwipunku).
Po rozmowie z Sherlockiem, musisz odpowiedzieć na pytanie: Co oznacza tajemniczy podpis?
Odpowiedz - HORATIO NELSON.
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Wynika z tego, że to co ma paść łupem kradzieży, znajduje się w okolicy posągu admirała
Nelsona. Sherlock prosi ciebie, abyś poszukał na mapie Londynu takowego miejsca, w
pobliżu Trafalgar Square. Podejdź do stołu, weź czerwoną książkę, która jest ową mapą i
otwórz (w ekwipunku - Mapa - zakładka - Mapa Londynu) i wskaż - Centrum - Narodowa
Galeria Malarstwa. No tak, Arsene Lupin chce ukraść jeden z obrazów!
Sherlock wysyła wiadomość do inspektora Lestrade'a, a tobie każe sprowadzić dorożkę.
Wyjdź z domu, podejdź do dorożki stojącej z prawej strony i po krótkiej rozmowie z woźnicą,
jedziecie do Galerii.

Narodowa Galeria Malarstwa
Grasz jako Sherlock. Rozmawiasz ze stojącym przy wejściu asystentem Palinorem i
informujesz go o niebezpieczeństwie, a także dowiadujesz się, że dyrektor muzeum jest teraz
zajęty. Zapytaj go jeszcze rejestr obrazów - niestety zgubił go. Zaoferuj mu swoją pomoc w
odnalezieniu zguby i poproś o plan muzeum.

Możesz wędrować przez wszystkie galerie, albo od razu udać się do galerii francuskiej
(mapa), gdzie w kąciku przy krześle leży zagoniony rejestr. Weź go i wróć do holu, do Palinora.
Oddaj mu rejestr, a następnie poproś o pomoc w odnalezieniu obrazu, o którym mowa w
wierszu Lupina.
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Na pytanie zadane przez Palinora: Co przedstawia obraz inspirowany Bitwą pod Trafalgar?
Odpowiedz - STATEK.
Z dalszej rozmowy dowiadujesz się, że powiązany z tym wydarzeniem jest obraz "Walcząca
Temeraire", który znajduje się w galerii angielskiej. Idź tam (mapa) i obejrzyj go - wisi na
ścianie po lewej - po czym udaj się do gabinetu dyrektora (mapa).

Podchodzisz z Watsonem do drzwi i widzisz dyrektora rozmawiającego z jakimś malarzem, a za
chwilę zjawia się Palinor i przedstawia was dyrektorowi - wzburzony artysta wychodzi. Gdy
usłyszysz jego nazwisko - Horace Velmont, tknięty przeczuciem, natychmiast wysyłasz za nim
Watsona. Niestety, malarz znika bez śladu. W tym momencie zjawia się inspektor Lastrade.
Mówisz panom o liście od Lupina, w którym informuje o zamiarze kradzieży obrazu. Po
krótkiej naradzie, wszyscy oprócz inspektora wychodzą, a on sam rozpoczyna przegląd
pomieszczeń, by zabezpieczyć wszystkie możliwe wyjścia z muzeum.
Grasz jako Lastrade. Sprawdź drzwi wejściowe, a także spójrz na znajdujące się obok
skrzynie i pudła, po czym idź schodami w górę i w prawo. Wejdź drzwiami po prawej do
ciemnego pomieszczenia, a potem drzwiami po lewej, do warsztatu renowacyjnego.
Ponieważ warsztat ma szklany dach, postanawiasz dla bezpieczeństwa postawić tu kogoś
ze swoich ludzi na straży. Obejdź jeszcze kolejno wszystkie galerie, rozpoczynając od
włoskiej, poprzez flamandzką, holenderską, obie angielskie, francuską, hiszpańską i
dalej za korytarzem, niemiecką.
Wróć do dyrektora, porozmawiaj z nim i wydaj dyspozycje policjantom odnośnie pilnowania
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Galerii.

15 lipca 1895

Baker Street
Z poranną pocztą przychodzi list od inspektora Lastrade'a, w którym informuje o kradzieży
obrazu. Znowu wysyłasz Watsona po dorożkę.
Grasz jako Watson. Wyjdź na ulicę, skręć w lewo i idź w kierunku dorożki. Po chwili zaczepia
ciebie dziennikarz Piers i obiecuje zapłatę, za informacje dotyczące kradzieży w Galerii. Daje
ci także wizytówkę i mówi, że można go zawsze spotkać w pubie Golden Lion. Teraz już możesz
podejść do woźnicy i porozmawiać z nim - jedziecie z Sherlockiem do muzeum.

Narodowa Galeria Malarstwa
Grasz jako Sherlock. Wejdź do środka, gdzie już czeka na ciebie inspektor. Wypytaj go o
wszystko, a dowiesz się, że włamywacze (podobno było dwóch) zrobili wielki bałagan w
gabinecie dyrektora, a także wszędzie pozostawili ślady farby. Wysyłasz Watsona i inspektora,
by rozejrzeli się po okolicy i przesłuchali świadków, a sam zaczynasz badanie.
Podejdź do skrzyni i spójrz na kłódkę z zamkiem szyfrowym. Póki co i tak nie znasz do niej
kodu, więc przejdź tam, gdzie wcześniej stał Palinor i spójrz na posadzkę z prawej strony
komody. Zobaczysz ślady butów - zupełnie jakby ktoś tu stał i patrzył na obraz. Teraz wejdź na
schody i obejrzyj przez lupę, znajdujące się na nich ślady butów - jedne są słabsze, drugie
wyraźniejsze, a następnie zmierz je taśmą mierniczą - rozmiar 10. Dalej ślady prowadzą do
warsztatu renowacyjnego. W środku zobaczysz rozlaną na podłodze granatową farbę i
odciśnięte w niej ślady butów. Oczywiście zbadaj je przy pomocy lupy i taśmy mierniczej.
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Te przy puszce z farbą, to pospolite buty robocze, rozmiar 10, a dalej, przy płachcie, buty
eleganckie o niespotykanym wzorze, rozmiar 9. Teraz udaj się do gabinetu dyrektora, ale
zanim wejdziesz do środka, zbadaj odciski butów obok drzwi, pozostawione wczoraj przez
Horace Velmonta, na rozsypanej ziemi. Ta sama niespotykana podeszwa i rozmiar 9, więc
Horace Velmont i Arsene Lupin, to ta sama osoba!
Wejdź do gabinetu i porozmawiaj z dyrektorem, a potem udaj się do galerii, z której został
skradziony obraz (mapa- galeria angielska). Gdy przyjrzysz się posadzce, zauważysz cztery
czarne ślady. Obejrzyj je wszystkie po kolei przez lupę, a dojdziesz do wniosku, że to ślady
zrobione czarną gumą. Spójrz w górę - coś tam jest, ale bez drabiny nie dosięgniesz.
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I właśnie w tym momencie przychodzą policjanci z informacją, że drabina jest już wolna i stoi
przy drzwiach gabinetu dyrektora. Zatem idź po nią (mapa), przynieś do galerii angielskiej
(mapa) i postaw na czarnych śladach. Wejdź na drabinę, sięgnij kopertę i przeczytaj list od
Lupina. Wynika z niego, że masz odszukać cztery opisane w wierszu obrazy
przedstawiające - Wenus z Marsem owiniętych w biel, zmęczonego jeźdźca z białym
koniem, łyżwiarzy, młodego chłopca z aniołem - ze szczególnym zwróceniem uwagi na
liczby. Potem wykonać działanie: pierwsza minus druga, potem razy trzecia, odejmij
jeszcze czwartą.
Obraz, na którym jest Wenus i Mars, znajdziesz w galerii włoskiej - wisi tu od 1874 roku.
Obraz "Biały koń przy śpiącym mężczyźnie", znajdziesz w galerii flamandzkiej - powstał
w 1652 roku.
Obraz przedstawiający łyżwiarzy - "Rozrywki zimowe" (1585 - 1634), znajdziesz w
galerii holenderskiej.
Obraz "Tobiasz i Archanioł Rafael", znajdziesz w galerii niemieckiej - zakupiony w 1874
roku.
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Teraz oblicz: (1874 - 1652) x 49 (długość życia malarza) - 1874 = 8984

W ten sposób poznałeś kod do kłódki. Wróć do drzwi wejściowych (mapa), podejdź do
skrzyni, ustaw na zamku 8984 i wciśnij przycisk z prawej strony. Po otwarciu skrzyni,
znajdziesz w niej butelkę szampana, przebranie (Lupina za Velmonta) i portret
Napoleona, namalowany przez twojego francuskiego przodka. Do portretu przypięta jest
karteczka z następną wskazówką, kierującą ciebie do galerii francuskiej. Udaj się tam
(mapa), podejdź do portretu Velmonta i przyjrzyj mu się - dojdziesz do wniosku, że jest pokryty
rozcieńczoną farbą.
W jaki sposób ją usunąć, zapewne będzie wiedział dyrektor, więc idź do jego gabinetu i zapytaj
- będziesz potrzebował wodę, pędzel i gąbkę.
Wszystko to znajdziesz w warsztacie renowacyjnym (mapa). Zabierz dzban z wodą ze
stolika po prawej oraz gąbkę i pędzel ze stolika po lewej, po czym wróć do obrazu i postępuj
zgodnie z instrukcją dyrektora.
Najpierw zwilż pędzel wodą z dzbana i (przy wciśniętym LPM) pokrywaj nim dokładnie
cały zaciemniony środkowy pas obrazu. Odłóż pędzel, weź gąbkę i (przy wciśniętym
LPM) usuń nią mokrą warstwę farby.
Gdy już się z tym uporasz, zobaczysz portret Lupina, a w butonierce wizytówkę.

Weź ją - to kolejna wskazówka z literą "C" i wierszykiem "Mgliste niebo". Idź do drugiej
części galerii angielskiej, tej ośmiokątnej, i poparz na okrągły zielony obraz w czerwonej
ramie, przedstawiający zamgloną twarz, a następnie obejrzyj go przez lupę. W górnej części
ramy z prawej strony znajdziesz karteczkę z literą "O" i kolejną wskazówkę.
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Z rymowanki i szkicu ośmiokątnej galerii wynika, że poczynając od ściany północnej (na
prawo od owej twarzy), masz odliczyć sześć stron. W ten sposób dotrzesz do wnęki z lewej
strony zielonego obrazu.

Przesuń lampę, tę z lewej strony i wyjmij karteczkę z literą "R". Jest na niej kolejna
rymowana wskazówka, kierująca ciebie do posępnego kąta, gdzie pod białą szmatką będzie
coś czerwonego.
Takim posępnym kątem jest niewątpliwie ciemna komórka, przed wejściem do warsztatu
renowacyjnego, więc udaj się tam, ale po drodze wstąp do gabinetu dyrektora i pożycz od niego
lampę stojącą na biurku.

Wejdź do komórki, postaw lampę na komodzie na wprost wejścia, oświetlając w ten sposób
wnętrze, po czym podejdź do wiadra z czerwoną obwódką.
Gdy zdejmiesz z niego białą szmatkę, zobaczysz kartkę z literą "O" i wierszem "Śpiący
dyrektor", w którym jest mowa o śpiącym pod liliami, młodszym o kwadrans dyrektorze.
Weź lampę, idź do galerii flamandzkiej (mapa) i poszukaj takiego obrazu.
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Podejdź do niego i przesuń w lewo o wspomniany kwadrans, a wypadnie spod niego
karteczka.
Podnieś ją z podłogi. Jest na niej litera "N" i wierszyk "Dziadek", traktujący o jego przodkach i
obrazach malarzy o nazwisku Vernet, a ty masz zdecydować, który obraz zbadać. Idź do galerii
francuskiej i podejdź do obrazów pędzla Verneta, które wiszą naprzeciwko portretu Lupina.
Sprawdź lewy obraz, potem prawy i jeszcze raz lewy - są identyczne (pojawia się zbliżenie).
Popatrz przez lupę na balkon w lewej części obrazu, a zobaczysz Lupina trzymającego palący
się obraz, i już wiesz co zrobić.

Po prostu wyjmij z ekwipunku lampę i podpal obraz, ten z lewej strony. Zobaczysz literę
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"I", a pod nią kolejną wskazówkę.
Tym razem musisz znaleźć dziewięć podobnych płócien w barwach brązu, czerwieni, żółci,
zieleni i błękitu, a potem połączyć je ze sobą tak, by powstała litera.
Obrazy znajdziesz we wszystkich galeriach: w angielskiej dwa (po jednym w każdej części),
w holenderskiej jeden, francuskiej jeden, flamandzkiej dwa, hiszpańskiej jeden, włoskiej
jeden i w niemieckiej jeden. Teraz udaj się do galerii włoskiej, podejdź do kwadratu
wymalowanego na podłodze czerwoną farbą i połóż na nim wszystkie obrazy. Przenoś
obrazy (LPM) na prawą stronę i obracaj (PPM) - musisz ułożyć literę "S". To już ostatnia
litera.
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Udaj się do dyrektora i zapytaj o słowo, powstałe z połączenia wszystkich odkrytych liter.
Na pytanie: Jakie słowo odnalazł Sherlock Holmes? Odpowiedz - CORONIS
Dyrektorowi, któremu to słowo skojarzyło sie z obrazem "Apollo uśmiercający Coronis",
prosi Palinora o podanie tego płótna i zaczyna o nim opowiadać, ale już za chwilę pojawia się
Watson. Podaje ci karteczkę od inspektora Lestrade'a, która jest faktycznie wiadomością od
Lupina i zapowiedzią następnej kradzieży.

Dyrektor sugeruje, że będzie ona miała miejsce w Tower, bo właśnie symbolem tej twierdzy
jest sześć kruków chroniących Imperium, a wspomnianych w notatce Lupina. W tej sytuacji
prosisz Watsona o zlokalizowanie tego miejsca na mapie.
Grasz jako Watson. Otwórz mapę Londynu - wskaż Wschód - Londyńska Tower (prawy,
dolny róg mapy). Jedziemy.

Noc z 15 na 16 lipca 1895

Tower
Grasz jako Sherlock. Porozmawiaj ze strażnikiem, a gdy ten pójdzie po naczelnika straży,
obejrzyj przez lupę mur z prawej strony bramy, o którym ten wspomniał na odchodnym.
Są na nim wyryte nazwiska i daty. Za chwilę zjawia się naczelnik Smith, wpuszcza was do
środka i prowadzi na plac Green Tower, opowiadając po drodze o kradzieży kruków i zamianie
ich na inne ptaki. Daje też tobie kopertę, którą znalazł na polanie, na której to kruki
zazwyczaj przesiadywały.
W środku znajdziesz wiersz "Sześć". To oczywiście wiadomość od Lupina, z której wynika, że
musisz znaleźć sześć ptaków, a to co przy nich znajdziesz, złożyć w całość. Pożycza ci również
lampę i plan Tower. Niestety, lokacje na niej będą pojawiać się dopiero, po dotarciu do nich na
piechotę.
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Wejdź na trawnik i idź prosto do czegoś, co połyskuje w oddali. Okazuje się, że to łupiny
ziaren, którymi Lupin zwabił kruki. Zbliżając się do drzewa usłyszysz śpiew ptaka, a gdy
podejdziesz bliżej i spojrzysz w górę, zobaczysz go wśród gałęzi (kliknij na niego). Spłoszony,
odlatuje na następne drzewo, pod które i ty podejdź. Ptak znowu odlatuje gubiąc pióro, które
oczywiści podnieś - jest zafarbowane na czarno.
Idź dalej prosto, a przy White Tower skręć w lewo, przejdź przez trawnik i jeszcze raz w
lewo do ceglanych budynków. Podejdź do niebieskich drzwi z napisem ,,Dormitory" dormitorium i wejdź do środka. Są tu trzy łóżka. Zabierz niebieską skarpetkę ze środkowego
łóżka, przejdź do następnego i spójrz na aparat fotograficzny z lampa błyskową, znajdujący
się na stoliku. Skieruj się teraz do regału na końcu pokoju i sięgnij z najwyższej półki książkę
"Niezwykłe ptaki z pięciu kontynentów" - przeczytaj o cudowronce błękitnej i kuropatwie
skalnej. Wyjdź i idź dalej wzdłuż budynku, aż do brązowych drzwi na napisem "Storeroom" magazyn. Przyjrzyj się śladom butów odciśniętych w mące przed drzwiami i zbadaj je przy
pomocy lupy, i taśmy mierniczej - pozostawił je Lupin!
Za chwilę zjawia się naczelnik Smith i mówi, że wewnątrz magazynu jest drugi, zamknięty
kratą z zamkiem szyfrowym, a szyfr zna tylko kucharz, którego teraz akurat nie ma. Wie
tylko tyle, że ów szyfr ma związek z jednym z przodków kucharza, po czym daje tobie klucz
do jego pokoju, bo być może znajdziesz w nim jakieś wskazówki. Przejdź w prawo do
niebieskich drzwi z napisem "Private Lodgings", wejdź do środka i otrzymanym od
naczelnika kluczem, otwórz drzwi z prawej strony.
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Na stole znajdziesz menu kucharza Pitta i list od jego babki, z którego wynika, że przodek,
były więzień Tower, pozostawił na murze przed bramą, ślad swojej tu bytności. Jest tu
jeszcze fotografia rodzinna, a na niej nazwisko Mac Adams - już je gdzieś widziałeś. Udaj się
zatem przed bramę główną (mapa) i przy pomocy lupy poszukaj tego nazwiska na murze, a
potem zapisz sobie wydrapaną pod nim datę 21.8.1632 - już znasz szyfr!
Wróć i wejdź do magazynu. Zabierz płócienny worek i sznurek z regału po prawej. Popatrz
jeszcze na słój z pomidorami, a zobaczysz krople czerwonego wosku, a potem podejdź do
kredensu i zabierz niebieski talerz. Rzuć jeszcze okiem na kosz i pakunki - wszystkie są
ostemplowane herbem królewskim. Skieruj się teraz w lewo, gdzie między regałami znajdziesz
wiadro z ziarnem słonecznika. Weź trochę, wycofaj się i podejdź do kraty. Wprowadź szyfr
2181632 i zatwierdź przyciskiem po lewej - otwarte.
Przejdź za zwisającymi, obskubanymi kurczakami z prawej strony, zsuń pokrywkę z okrągłego
naczynia i zajrzyj do środka. Jest w nim kurczak pomalowany na czarno - to pierwszy
odnaleziony ptak, a na nim nieczytelny fragment wiadomości.
Wyjdź z magazynu i idź w lewo - w pewnym momencie usłyszysz śpiew ptaka. Podejdź do
krzaka i spójrz na ślady ptasich nóżek na ziemi. W tym momencie podchodzi strażnik i
opowiada, jak to jakiś czarny ptak wyleciał z tych krzaków i zwędził mu niebieską paczkę z
tytoniem. Popatrz jeszcze raz na ślady przez lupę - to nóżki cudowronki. Idź dalej prosto,
zejdź po szerokich schodach i pod sklepionym przejściem dojdź do budynku po drugiej stronie.
Wejdź schodami po prawej stronie wieży do zbrojowni. Obejrzyj kolekcję broni, ze stołu po
lewej zabierz niebieskie pudełko po amunicji, a z kominka węgiel. Podejdź do skrzyni
pośrodku sali i obejrzyj kolekcję gwizdków myśliwskich.
Na ścianie na końcu sali wisi duża sieć, a obok, na stoliku leży luneta, która oczywiście zabierz.
Wracaj do krzaczka, w którym ukrywa się ptaszek i aby go zwabić (lubi kolor niebieski),
połóż na ziemi pudełko, skarpetki i talerz, i odejdź. Gdy pojawi się ptaszyna, przykucnij i
zarzuć na niego worek - to drugi odnaleziony ptak i kolejny fragment nieczytelnej
wiadomości.
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Teraz podejdź do drzewa, na którym siedzi ów płochliwy ptaszek i popatrz na niego przez
lunetę - to kuropatwa leśna.

Skocz do zbrojowni i z kolekcji gwizdków myśliwskich zabierz wabik kuropatwy leśnej, po
czym wróć pod drzewo i zwab ją owym wabikiem - to trzeci odnaleziony ptak i kolejny
fragment nieczytelnej wiadomość.
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Idź dalej prosto w kierunku okrągłej wieży, a gdy będziesz już blisko niej, usłyszysz świergot
ptaszka. Otwórz brązowe drzwi z prawej strony, idź schodami na samą górę i wyjdź na wał
obronny. Zobaczysz ptaka, który coś do ciebie mówi, ale póki co, nie możesz go zrozumieć.
Wróć do schodów. Zejdź na sam dół, do piwnicy i podejdź do drzwi, zza których dobiegają jakieś
popiskiwania. Zaintrygowany, wysyłasz Watsona po naczelnika. Gdy przyjdzie, prosisz o
otwarcie drzwi, po czym słuchasz krótkiego wykładu, na temat znajdującej się za nimi krypty.
Po wejściu do środka, przyjrzyj się wytartym herbom namalowanym na ścianach i spójrz na
wnęki pod nimi. Popatrz także na tablicę, znajdującą się pomiędzy herbami z inskrypcją po
łacinie. Gdy potraktujesz ją węglem, napis będzie wyraźniejszy i zobaczysz u góry herb.
Naczelnik zauważa, że podobny herb widział w zbrojowni, a coś więcej o nim dowiesz się od
strażnika Metcalfe'a. Udaj się do zbrojowni (mapa), zabierz niebieski herb z trzema
koronami - wisi na ścianie po lewej i idź do dormitorium. Pokaż herb strażnikowi, a dowiesz
się, że to herb Okrągłego Stołu. Wróć do krypty i wyślij Watsona do księgarni, by tam
poszukał informacji o Rycerzach Okrągłego Stołu.
Grasz jako Watson. Księgarnia jest niestety zamknięta, wołasz więc Barnesa, ale zamiast niego
zjawia się Piers. Informuje, że Barnes nie mieszka już nad sklepem, tyko w pubie Golden Lion i
zaraz ciebie tam prowadzi.
Spróbuj porozmawiać z barmanem i pijaczkiem przy ladzie - niestety, bezskutecznie. Podejdź
do drzwi z prawej strony lady, jednak barman nie pozwala ci wejść do środka. Gdy będziesz od
nich odchodził, zobaczysz, jak zza drzwi z lewej strony lady wychodzi zapłakana "panienka".
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Porozmawiaj z nią - udzieli ci informacji dotyczących zamkniętych drzwi, jeśli dostarczysz jej
"działkę". Dobrze wiesz gdzie ją znaleźć.
Idź do mieszkania na Baker Street (mapa), wejdź do sypialni Holmesa i podejdź do łóżka.
Odkręć prawą gałkę w oparciu łóżka i zabierz fiolkę ze specyfikiem.
Wróć do pubu (mapa), daj "lekarstwo" panience, a wstawi się za tobą u barmana. Już możesz
wejść drzwiami po prawej do pokoju, gdzie właśnie odbywają się wyścigi żółwi, a bierze w nich
udział również Barnes. Niestety, źle mu się wiedzie i potrzebuje pieniędzy, by spłacić
zaciągnięty dług. Gotówki nie masz, ale przecież znajdziesz coś cennego w mieszkaniu na
Baker Street.
Udaj się tam (mapa) i podejdź do stolika pod oknem w pokoju Sherlocka. Otwórz szkatułkę,
podnieś fotografię Irene Adler, ukochanej Sherlocka i weź leżący pod nią Order Legii
Honorowej. Wróć do pubu (mapa), wykup Barnesa i już razem idziecie do księgarni. Będąc na
miejscu, zapytaj go o książkę o rycerzach Okrągłego Stołu - znajdziesz ją w środkowym regale,
na półce z prawej strony. Obejrzyj herby i upewniwszy się u księgarza, że to ta książka:
"Duchowa strona rycerstwa", wracaj do Tower (mapa Londynu - Wschód - Londyńska
Tower).
Rozmawiasz z Holmesem, który w międzyczasie przetłumaczył łacińską inskrypcję. Są na niej
imiona rycerzy oraz nazwy broni.
Grasz jako Sherlock. Twoje zadanie polega na dopasowaniu, do namalowanego na ścianie
herbu, odpowiedniej broni. Idź do zbrojowni (mapa) i porozmawiaj ze strażnikiem, który
chętnie służy pomocą i zabieraj się do pracy - jednorazowo możesz przenieść tylko dwie sztuki.
I tak według inskrypcji:
pierwszy rycerz to Lamorak, broń - gwiazda poranna - przy pierwszej zbroi
drugi rycerz to Bors, broń - glewia - 8. na stojaku
trzeci rycerz to Percival, broń - nadziak - 7. na stojaku
czwarty rycerz to Bedivere, broń - berdysz - 6. na stojaku
piąty rycerz to Kay, broń - partyzana - 5. na stojaku
szósty rycerz to Lancelot, broń - miecz - przy trzeciej zbroi
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W krypcie umieść broń kolejno:
berdysz - pod 1. herbem (1 str. książki), glewia - pod 2.herbem (1 str. książki), nadziak pod 3. herbem (2 str. książki), partyzana - pod 4. herbem (2 str. książki), miecz - pod 5.
herbem (1 str. książki), gwiazda poranna - pod 6. herbem (2 str. książki).
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Otwierają się sekretne drzwi, wchodzisz do środka i widzisz fruwającego nietoperza.
Ponieważ nie możesz go złapać, wpadasz na pomysł oślepienia go jasnym światłem. Skocz do
dormitorium (mapa) i zabierz ze stolika przy środkowym łóżku aparat z lampą błyskową.
Wróć do krypty i zrób zwierzątku zdjęcie. Oślepiony nietoperz pada, a ty zabierz z jego łapek
fragment nieczytelnej wiadomość - czwarty ptaszek odnaleziony.
Wycofaj się z piwnicy, wejdź schodami na samą górę i wyjdź na wał obronny. Ziarnem
słonecznika nakarm ptaszka siedzącego na dachu, a sfrunie na dół i pogada z tobą. Gdy zada
pytanie:
Jakie jest imię papugi? Odpowiedz, przypominając sobie imię ukochanej Sherlocka IRENE ADLER.
Piąty ptaszek odnaleziony i kolejny fragment nieczytelnej wiadomości.

Na ostatniego, szóstego ptaszka, przyjdzie ci poczekać do świtu.
Rankiem stoisz już pod White Tower. Wyjmij lunetę, aby zlokalizować i rozpoznać ptaszysko to orłosęp brodaty.
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Do zwabienia tego ptaszka potrzebny będzie żółw. Watson wie gdzie go znaleźć, ale potrzebuje
na ten cel pewnych funduszy. Masz w mieszkaniu, ukrytych (tak dla treningu), co najmniej
10 suwerenów i wysyłasz po nie, i po żółwia przyjaciela, a sam w tym czasie poszukasz jakiejś
pułapki.
Grasz jako Watson. Udaj się na Baker Street (mapa Londynu - Zachód - Baker Street), wejdź
do mieszkania i rozpocznij poszukiwania suwerenów. Znajdziesz je, gdy przetrząśniesz:
W pokoju:
Wieszak przy drzwiach - pod hakiem, sekretarzyk - w szufladzie z prawej strony
(przykucnij), sekretarzyk - w szufladzie z lewej strony, wąska komódka - w szufladzie po
prawej, stolik laboratoryjny - pod mikroskopem, półka nad kominkiem - pod
pojemnikiem z lewej strony, stolik z lewej strony kominka - pod listem.
W sypialni:
Stolik z prawej strony łóżka - pod gałką, stolik z lewej strony łóżka - w szufladzie,
toaletka - w szufladce komódki, regal obok toaletki - pod książką.
Z pieniędzmi udaj się do pubu Golden Lion, wejdź do pokoju hazardu, kup żółwia i wracaj do
Tower (mapa Londynu - Wschód - Londyńska Tower).
Grasz jako Sherlock. Musisz znaleźć coś, w co mógłbyś złapać ptaszysko - najlepsza będzie
sieć, którą widziałeś na ścianie w zbrojowni, więc idź po nią (mapa). Niestety, jest w
opłakanym stanie i musisz ją naprawić. Wyjmij z ekwipunku sznurek i przeciągaj go od
węzła do węzła, klikając w miejscu związania.
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Możesz to zrobić między innymi tak:

Z żółwiem, którego przyniósł Watson, idź pod White Tower (mapa). Połóż go na kamiennej
ścieżce przy gałązce, a gdy orłosęp sfrunie, zarzuć na niego sieć - ostatni ptaszek
odnaleziony, a wraz z nim ostatni fragment nieczytelnej wiadomości.

Wracasz do mieszkania na Baker Street, by ze spokojem rozszyfrować posiadane wiadomości.
Podejdź do stolika laboratoryjnego, wyjmij kartki z ekwipunku i połóż je na lampie gotowe.
Jest na nich wiersz "Sześć ptaków" - kolejna wskazówka od Lupina. Z treści wiersza wynika, że
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musisz odnaleźć nazwę traktatu, który ma jakiś związek ze świętą Katarzyną,
uwiecznioną na kilku obrazach. Ponieważ Watson jest zmęczony, zabierasz się do tego sam.
Idź do Galerii (mapa Londynu - Centrum - Narodowa Galeria Malarstwa).
Trzy obrazy znajdziesz w galerii włoskiej, a są to:
"Św. Katarzyna z Aleksandrii", Rafaela oraz dwa obrazy o tym samym tytule pędzla
Solario i Crivelliego. Ostatni obraz - Lochnera, znajdziesz w galerii niemieckiej.

Możesz już wracać na Baker Street (mapa Londynu - Zachód - Baker Street).
Grasz jako Watson. Musisz koniecznie udać się do pubu Golden Lion, aby wykupić Order Legii
Honorowej, zanim Holmes zauważy jego brak (mapa). Niestety, drzwi do pokoju hazardu są
zamknięte, a barman i pijaczek znowu nie chcą z tobą rozmawiać. Wyjdź z pubu i porozmawiaj
z Piersem, który za obietnicę przysługi obiecuje pomoc. Wracasz na Baker Street.
Grasz jako Sherlock. Opowiadasz Watsonowi o swoim odkryciu i zadajesz pytanie:
Jaki traktat został opisany w wierszu "Sześć ptaków"? Odpowiedz - ALEKSANDRYJSKI.
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Ponieważ chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź do księgarni (mapa) i zapytaj
Barnesa o odpowiednią książkę - znajdziesz ją obok drzwi na zaplecze, na regale przy drabinie.
Przeczytaj o słynnym Kamieniu z Rosetty, wystawionym obecnie w Muzeum Brytyjskim.
Wróć na Baker Street (mapa), gdzie już czeka na ciebie policjant z wiadomością od Lastrade'a,
że premier chce z tobą rozmawiać. Wejdź do mieszkania, obudź Watsona i w drogę do Muzeum,
które jest kolejnym celem poszukiwań (mapa Londynu - Centrum - Muzeum Brytyjskie).

16 lipca 1895

Muzeum Brytyjskie
Grasz jako Sherlock. Przed wejściem czeka już na ciebie premier. Rozmawiasz z nim, a potem z
inspektorem, od którego dostajesz mapę muzeum. Podobnie jak na mapie Tower,
poszczególne miejsca będą się uaktywniać, po dojściu do nich na piechotę.

Wejdź do budynku i porozmawiaj ze stróżem, który podśpiewując sobie, zaprowadzi ciebie do
sali, gdzie jest wystawiony Kamieniem z Rosetty. Popatrz na niego - tekst na nim jest wyryty w
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trzech językach. Odwróć się i drzwiami na wprost, wyjdź na dziedziniec wewnętrzny. Skręć w
prawo i podejdź do inspektora, stojącego przy następnych drzwiach. Zapytany, zapewni, że
muzeum jest chronione jak forteca i na pewno nie ma w nim Lupina. Nagle Watsonowi
oznajmia, że jest głodny i idzie poszukać czegoś do zjedzenia.
Grasz jako Watson. Idź prosto, przejdź przez hol, otwórz drzwi i wyjdź na zewnątrz. Zapytaj
policjanta o prowiant, a ten skieruję ciebie do plecaka, pozostawionego przy bramie - może
w nim znajdziesz jakąś bułkę. Po dojściu na miejsce, sięgnij po niego - leży z lewej strony bramy,
przy kuble. Nagle za bramą zjawia się dziennikarz Piers i przekonuje, żebyś w ramach długu
wdzięczności, pomógł mu wejść do środka. Musisz tylko znaleźć klucz i odwrócić uwagę
policjantów.
Ponieważ nie masz innego wyboru, wróć do muzeum (mapa), przejdź przez hol na
dziedziniec wewnętrzny i prosto, do okrągłego budynku - to czytelnia. Podejdź do Barncowa i
zapytaj o klucz do bramy. Dowiesz się, że jest w sejfie w gabinecie dyrektora. Idź tam drugie drzwi po prawej od wejścia głównego. Podpowiedź odnośnie otwarcia sejfu,
znajdziesz na kartce leżącej na biurku. Są na niej narysowane dwie strzałki: czerwona,
skierowana w prawo i niebieska, skierowana w lewo oraz liczba 15. Podejdź do sejfu i
ustaw środkowe pokrętło tak, by czerwona strzałka znalazła się na liczbie 15 (2xLPP) strzałki zielone wskazują liczby: 75, 45, 30, 30. Teraz każdą z tych liczb ustaw na małych
pokrętłach.
Pokrętło I - 75 (5xPPM), pokrętło II - 45 (3xLPM), pokrętło III - 30 (2xPPM), pokrętło IV
- 30 (2LPM).
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Wyjmij z otwartego sejfu klucz i... właśnie w tym momencie do gabinetu wchodzi architekt i
biadoli, że cokół jednego z kamiennych lwów przy schodach jest uszkodzony .
Idź prosto do schodów i popatrz na cokół z prawej strony - faktycznie popękany. Poszukaj
warsztatu - to te drzwi obok gabinetu dyrektora i zabierz ze stołu młotek. Wróć, uderz nim w
cokół, a gdy się rozpadnie, podejdź do policjantów stojących przed głównym wejściem i poproś
o pomoc w uprzątnięciu gruzu. Policjanci odchodzą, a ty biegnij do bramy, daj klucz Piersowi
i wróć do muzeum.

Noc z 16 na 17 lipca 1895

Grasz jako Sherlock. Podchodzi do ciebie architekt i pyta, czy wiesz coś o metalowych prętach,
które podobno pożyczyli policjanci. Idziesz za nim do warsztatu, a ponieważ nie ma czasu, sam
musisz ustalić, jakie jeszcze przedmioty zniknęły. Podejdź do bloczków linowych wiszących na
ścianie, na wprost ciebie - jednego brakuje. Na stole został tylko ślad po zwiniętym sznurze, a
w skrzyni brakuje jednej kostki mydła.

Wyjdź z warsztatu, przejdź na dziedziniec wewnętrzny i idź w prawo. Popatrz na sterty cegieł z tej pośrodku zniknął brezent. Idąc dalej, dojdziesz do szopki. Wejdź i spójrz na worki z
cementem - jeden zniknął. Wróć do gabinetu dyrektora i zapytaj architekta, co można zrobić z
tych zaginionych przedmiotów. W tym momencie wchodzi Barncow z informacją, że gruz po
zawalonym cokole został usunięty. Udaj się tam i zbadaj, używając taśmy mierniczej i lupy,
ślady butów na podsadzce - to ślady Lupina!
Pojawia się Architekt i oznajmia, że już wie do czego mogą posłużyć skradzione przedmioty,
gdy nagle rozlega się donośne wołanie Watsona. Nie zastanawiaj się długo, tylko biegnij na
dziedziniec, do policjantów wyważających drzwi.
Jesteś świadkiem brawurowej kradzieży Kamienia z Rosetty przez Lupina. Na ziemię spada
kartka, a na niej "Krótki wierszyk". Wskazówka w nim zawarta, kieruje ciebie przed główne
wejście do muzeum. Idź tam i zabierz karteczkę wetkniętą w kamienny lwi pysk z lewej
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strony drzwi. Jest na niej wiersz "Kochankowie z Werony".
Udaj się do czytelni i zapytaj Barncowa, jak znaleźć konkretną książkę, a skieruje ciebie do
katalogów przy wejściu. Podejdź do jednego z nich (wybór należy do ciebie), wpisz na
klawiaturze ROMEO I JULIA i zakręć korbą.

Już wiesz gdzie masz szukać: G-8-4, czyli część G, ósma półka, czwarty regał. Ponieważ na
każdym poziomie jest sześć półek, zatem ósma półka to: pierwsze piętro, druga półka od
dołu. Wejdź więc na pierwsze piętro, przejdź do części G i z czwartego regału po prawej
stronie, z drugiej półki od dołu, weź książkę "Romeo i Julia". Jest w niej kartka z
wierszem "Brązowe drzwi".
Takie właśnie drzwi znajdziesz w prawej części galerii egipskiej i babilońskiej, na ścianie na
samym końcu (mapa). Zgodnie z tym, co napisane jest w wierszu, popatrz na piąte okucie, a
następnie policz wszystkie (bez wyjątku) znajdujące się tu postacie - jest ich 41. Teraz
popatrz na siódme okucie i policz końskie nogi, znajdujące się po lewej jego stronie - jest
ich 36, po czym pomnóż 41x36 =1476. Wróć do czytelni, podejdź do katalogu i wpisz na
klawiaturze 1476, a wyświetli się tytuł książki "Hinduskie uroki" i lokalizacja: D-14-7.
Wejdź zatem na drugie piętro, przejdź do części D, gdzie w siódmym regale, na drugiej półce
od dołu, znajdziesz potrzebną książkę. Otwórz ją (kliknij na zakładkę z prawej strony na
samym dole) na stronie 36 - na górze jest wyraz "znajdź". Potem otwórz na stronie 41 - na
górze jest wyraz "Kali".
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Aby znaleźć ową Kali, udaj się do galerii ze stałą ekspozycją (mapa), skieruj się w lewo do
szafki z figurkami i przesuń pierwszą z nich, a znajdziesz karteczkę z wierszem "Trzej
bracia". Płaskorzeźbę przedstawiającą takie trzy postacie, znajdziesz w prawej części galerii
egipskiej i babilońskiej, na ścianie po lewej. Obejrzyj je przez lupę, a zobaczysz za uchem
tego trzeciego karteczkę, a na niej tekst "Pić czy biec" z zaznaczonym wyrazem PIJ.

Wróć więc do czytelni (mapa) i w katalogu wpisz PICIE - wyświetli się lokalizacja E-12-3,
czyli część E, szósta półka na pierwszym piętrze, trzeci regał. W odszukanej książce jest
zagięta strona, a na niej "Pij lub się upij" - traktat o dzbanach wina, opisujący wysoki dzban o
charakterystycznych uchwytach w kształcie gęsi.

Taki dzban znajduje się w galerii ze stałą ekspozycją (mapa), na samym końcu. Spójrz na jego
lewe ucho i wyjmij karteczkę z wierszykiem "Dwie małpy". Pierwsza zwrotka opisuje
dwóch mężczyzn, z których jeden trzyma dwie małpy.

Idź do galerii egipskiej i babilońskiej, gdzie w prawej jej części, na ścianie po prawej (na końcu),
znajdziesz płaskorzeźbę odpowiadającą opisowi. Podejdź do niej i postępuj zgodnie z
wierszykiem, czyli, od kciuka lewej ręki odmierz trzy pozycje w dół i pięć pozycji w prawo
(kliknij)
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Pojawi się tekst napisany pismem klinowym, który musisz przetłumaczyć, dopasowując
znaczek do litery (kliknij na literę, a potem na wytypowany znaczek na planszy).
Przetłumaczone litery, będą zamieniały się automatycznie, tworząc taki tekst:
WTENCZAS MORZE NIECH OBMYJE PRZEMĘCZONE SKAŁY, A Z ŻYWIOŁÓW PŁODNOŚCI
LAS NIECHAJ POWSTANIE. OTOM WZGÓRZE OBJĄŁ - ZMIERZ JE I IDŹ DALEJ.

Wróć do czytelni (mapa) i w katalogu wpisz słowa klucze: MORZE, SKAŁY, LAS - wyświetli się
tytuł tryptyku: "Koszmar w lasach, morzach i pośród skał" i lokalizacja C-4-5, czyli część C,
czwarta półka od dołu, piaty regał. Podejdź tam i wybierz trzy książki, które w tytule mają:
morze, skały i las, po czym zmierz taśmą mierniczą ich wysokość - mają 17,2 cm.
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Druga zwrotki wierszyka mówi o talerzu, na którym jest drzewo oliwne i piękne dziewczęta.
Znajdziesz go w galerii ze stała ekspozycją, na regale z talerzami z prawej strony. Zmierz go
taśmą - średnica wynosi 52 cm.
Teraz, jak sugerował Lupin w wierszyku (pierwszy przez sto mnóżmy)17,2 x 100 = 1720 (a
drugi odejmę, mnożąc go przez dziesięć) 52x10= 520. 1720 - 520= 1200.
Liczbę tę wpisz do katalogu w czytelni, a wyświetli się tytuł książki "Kuchnia francuska:
gastronomiczna egzotyka" i lokalizacja J-9-3, czyli część J, trzecia półka od dołu na
pierwszym piętrze, regał trzeci.
Książka otwiera się na stronie z ilustracją, którą obejrzyj przez lupę, a u dołu zobaczysz
Lupina, trzymającego misia koalę.

Takie wypchane zwierzątko znajdziesz w galerii ze stałą ekspozycją (mapa), na regale z
prawej strony. Podejdź i wyjmij z jego łapek karteczkę z rymowanką "Koala".
Wynika z niej, że musisz znaleźć i rozbić fałszywy dzban, w kolorach czerni, brązu i żółci.
Podejdź do regału z dzbanami (naprzeciwko talerzy), gdzie na piątej półce od dołu, z lewej
strony, jest właśnie taki talerz. Zrzuć go, po czym pozbieraj leżące na podłodze kawałki i ułóż
z nich obrazek (przekładanie LPM, odwracanie PPM)
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Nowa wiadomość jest zawarta w wierszyku "Shedu". Posągi demonów o których mowa, stoją
w galerii egipskiej i babilońskiej, zaraz na wprost wejścia. Podejdź do tego z prawej strony i
wyjmij karteczkę wetkniętą pod lewą łapą. Jest na niej wiersz "Królewska wiadomość".
Wróć do galerii ze stałą ekspozycją (mapa) i podejdź do gabloty pośrodku sali, w której
znajdują się królewskie medale.
Twoje zadanie polega na zamianie konkretnych medali, w kolejności podanej przez
Lupina w wierszyku.
Najpierw zamień
 medal Edwarda IV z medalem Ryszarda III,
 potem medal Henryka VI zamień z medalem Karola II
 następnie medal Ryszarda I zamień z medalem Wilhelma I, Ryszarda II z Wilhelma
II i Ryszarda III z Wilhelma III
 zamień medale z kolumny czwartej z medalami z kolumny szóstej, a więc: Stefana
z Wilhelmem I, Wilhelma II z Henrykiem V, Henryka VII z Jane Grey, Jakuba II z
Ryszardem III
 Na końcu określ, który medal znajduje się na przecięciu linii prowadzącej od
medalu Wilhelma I do medalu Jerzego II i Ryszarda I do Anny - to lekko
uszkodzony medal Jane Grey, który musisz otworzyć.
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Zapytaj architekta, który przebywa w gabinecie dyrektora, czy ma coś do cięcia metalu
- miał piłkę z diamentowym ostrzem, ale ją zgubił. Udaj się zatem do warsztatu, gdzie
dostaniesz od Watsona młotek i rozbij nim medal. Wewnątrz jest karteczka z kolejną
wskazówką - wierszykiem "Egipska stela", mówiący o fałszywym hieroglifie na
steli, z której masz odczytać położenie książki. Owa stela znajduje się z lewej strony
galerii egipskiej i babilońskiej, na końcu, po prawej stronie. Podejdź do niej i obejrzyj
przez lupę, a znajdziesz literę E - 8 rząd od dołu i 9 kolumna z lewej strony.

Z tego wynika, że lokalizacja książki to: E-8-9, a więc przejdź do czytelni, wejdź na
pierwsze piętro do części E, a na drugiej półce od dołu w dziewiątym regale,
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znajdziesz kartkę "Nuty" z zapisem nutowym jakiejś melodii. Niestety, nie znasz jej,
ale powinien znać Barncow, który przecież bez przerwy sobie podśpiewuje. Zejdź na
dół i zapytaj go - zna wiele piosenek, ale nie zna nut. Zatem idź do galerii ze stałą
ekspozycją (mapa) i z gabloty po prawej stronie pożycz skrzypce, a potem wróć do
stróża i zagraj. Barncow natychmiast ją rozpozna - to piosenka zespołu
"Skarabeusze".
Duża rzeźba skarabeusza, znajduje się w lewej części galerii egipskiej i babilońskiej, na
samym końcu. Jak dobrze się jej przyjrzysz, znajdziesz z lewej strony karteczkę z
wierszem "Słońce". Jest w nim mowa o słońcu i planetach. Masz policzyć ilość
obiegów planet wokół słońca, a potem wykonać działanie matematyczne opisane
w wierszu.
Model Układu Słonecznego znajdziesz w galerii ze stałą ekspozycją, na szafce na
wprost. Podejdź do niego i uruchom mechanizm, naciskając prawy dolny przycisk, a
wszystkie planety po obiegnięciu słońca, ustawią się w jednej linii. Teraz naciskaj
kolejno wszystkie planety, za każdym razem naciskając lewy dolny przycisk.

Urządzenie samo zliczy ilość obiegów planet: Merkury - 6, Wenus - 5, Ziemia - 3,
Księżyc - 13, Mars - 4, Jowisz - 2, Saturn - 1, plus dodatkowe 3 obiegi Księżyca
wokół Ziemi, czyli w sumie 37.
Teraz wykonaj działanie opisane w wierszu, czyli Ilość obiegów Ziemi do kwadratu
razy dwa, a uzyskany wynik pomnóż, przez sumę wszystkich obiegów i dodaj tysiąc.
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(3x3)x2=18. 18x37 = 666 + 1000 = 1666.
I tę właśnie liczbę - 1666 - wpisz w katalogu w czytelni, a wyświetli się:
Necronomicon, przekład grecki z oryginalnej księgi "Al Azif" i lokalizacja I-13-12.
Wejdź na drugie piętro do części I, gdzie na pierwszej półce od dołu (musisz
przykucnąć) w dwunastym regale, znajdziesz list od Lupina "Czego nie można
kupić". Podejdź do Barncowa i zapytaj, kto jest najdroższą osobą, a otrzymasz
fotografię królowej Victorii.

17 lipca 1895

Baker Street
Grasz jako Sherlock. Watson opowiada o niedawnych kontaktach z pewnym dziennikarzem i
daje ci jego wizytówkę. Anagram z liter na niej wypisanych, utworzy prawdziwe imię i
nazwisko właściciela, tak więc gdy padnie pytanie: Jaką wskazówkę zawiera wizytówka
Piersa? Odpowiedz - ARSENE LUPIN.
Aby wytropić Lupina, musisz zasięgnąć języka w Golden Lion, ale, by chcieli tam z tobą
rozmawiać, przebierasz się za ulicznika. Poproś Watsona o napisanie kilku listów, po czym
wyjdź z domu i zagadaj do znajomego policjanta - świetnie, nie poznał ciebie, więc możesz
spokojnie iść do pubu.
Spróbuj porozmawiać z barmanem Edim, a potem z "panienką", od której dowiesz się, że Piers
mieszka u pani Flemmings na Melcombe Street (po obu stronach drzwi są kwiaty). Po
wyjściu z pubu, skręć w prawo i idź prosto, a zaraz za wózkiem z pakunkami znajdziesz owe
drzwi. Wejdź do korytarza i zbadaj ślady na podłodze pod każdymi drzwiami, aby znaleźć te,
które prowadzą do mieszkania Piersa. Najpierw pod pierwszymi z prawej strony - ślady butów
dziewczyny, rozmiar 5, potem pod pierwszymi po lewej - buty robocze, rozmiar 9,5.
Następnie pod drugimi po prawej stronie - buty pracownika rzeźni, rozmiar 8. Na końcu pod
drugimi drzwiami po lewej stronie - niewyraźnie ślady, jednak nie butów roboczych, rozmiar
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9 - to na pewno tu!
Chwyć za klamkę, a gdy drzwi otworzy złodziejaszek Rumpkin, spróbuj go przekonać, by
wpuścił ciebie do środka - nic z tego, za to opowiada o jakimś wielkim skoku. Masz powiedzieć
o tym barmanowi z Golden Lion.
Udaj się tam i przekaż tę informację, a przy okazji porozmawiaj z Eddim. Dowiesz się, że ów
złodziejaszek boi się jak ognia szalika w kratę, który w połączeniu z długim nożem, jest
znakiem rozpoznawczym wrogiego gangu Luigiego.
Gdy barman wyjdzie organizować ekipę, zabierz z lady długi nóż i butelkę wina, i podejdź do
pijaczka śpiącego na stole. Potrzebujesz jego przesiąkniętego winem, kraciastego szalika, lecz
by się nie zorientował, musisz go na coś zamienić. Świetnie się do tego nadaje kraciasta
szmatka, leżącą na ladzie obok "panienki". Polej ją winem (w ekwipunku), wróć do pijaczka i
podmień na szalik, po czym połącz z długim nożem.
Udaj się do mieszkania Piersa i pokaż ten znak gangu Rumpkinowi. Przerażony ucieka,
wpadając prosto w ręce policji, a ty już możesz rozejrzeć się po pokoju. Podnieś leżącą przy
drzwiach kartkę, którą zgubił złodziejaszek - jest na niej dziwne nazwisko. Zerknij na worki
z łupem (zapewne z ostatniego włamania) z lewej strony okna, weź kawałki drewna, leżące
na podłodze z prawej strony kominka i już możesz wracać na Baker Street.
Ponieważ Watson uporał się z listami, wysyłasz go do Scotland Yardu z informacją o
znalezionych łupach, a sam zabierasz się do zbadania znalezionych drewienek.
Połóż je na stole laboratoryjnym i połącz ze sobą, tworząc siatkę. Łącznikami są metalowe
rurki. Na dole połóż patyczki z łącznikami skierowanymi w górę, po bokach z łącznikami
skierowanymi do środka, a w środku z łącznikami skierowanymi w każdą stronę.
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Ułożyłeś klatkę, ale ta konstrukcja nic ci nie mówi. W tym momencie wchodzi Watson z
zaproszeniem na jutro do pałacu Buckingham.

18 lipca 1895

Pałac Buckingham
Grasz jako Sherlock. Na miejscu dowiadujesz się, że premier oczekuje w Białym Salonie - białe
drzwi po prawej. Z rozmowy dowiesz się o podłym nastroju królowej, która nikomu nie udziela
audiencji, nawet jemu, a także o kapryśnym piesku lady Leomundy, który poplamił jego
spodnie. Wysyłasz Watsona z listami, a sam postanawiasz poprawić humor Jej Wysokości.
Pożycz od premiera okulary leżące na stole, po czym wyjdź z gabinetu i udaj się naprzeciwko,
do kuchni. Zastaniesz tam lokaja, którego zapytaj o przyczynę złego humoru królowej. Okazuje
się, że powodem jest kłótnia z damą dworu, lady Leomundą o prezent, który jej podarowała domek dla lalek. Za chwilę wchodzi pokojówka i mówi, że Lord, piesek Leomundy nie chce
jeść, czym owa dama jest bardzo zmartwiona i też nie chce z nikim rozmawiać. Niestety, resztki
jedzenia zostały wyrzucone i nie wiadomo czym go nakarmić. Zapytaj lokaja co jada ów pupilek,
a dowiesz się tylko tyle, że lubi czekoladę. Postanawiasz sam przygotować śniadanie dla Lorda.
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Czekoladę znajdziesz na szafce obok brązowych drzwi, na tacy. Leży na niej również kartka z
przepisem na posiłek Lorda. Wynika z niego, że podstawą posiłku jest sos, przyrządzany w
odpowiednich proporcjach. I tak: 10% stanowi dżem truskawkowy, 40% sardele i 50%
musztarda. Sos należy dodać do pozostałych składników.
Dżem truskawkowy i musztardę znajdziesz w oszklonej szafce wiszącej na ścianie, a sardele
na szafce pod nią. Weź także szczypce do ogórków z pojemnika obok. Pozostałe składniki
poznasz, gdy pogrzebiesz w kuble z odpadkami, z lewej strony szafki. Wzmocnij lupę
okularami i do dzieła - znajdziesz tu banany i kiełbaski, i już wiesz czego masz szukać.

Banany znajdziesz na stole, a kiełbaski na stoliku z prawej strony zlewu, w miseczce.
Zgromadziłeś już wszystko co trzeba i możesz zabrać się do robienia sosu.
Podejdź do wagi stojącej na stole, a ponieważ nie ma odważników, porównaj ciężar
poszczególnych składników, aby ustalić ich wzajemne proporcje.
Wynika z tego, że:
4 sardele = 3 porcje musztardy = 6 truskawek
Sos składa się z 40% sardeli, a więc 4 x 40% : 50% = 3,2
Truskawek ma być 10%, a więc 6 x 10% : 50% = 1,2
Musztardy jest 50% =3
Aby zlikwidować ułamki, pomnóż wszystkie wartości przez 5, a otrzymasz: 16 sardeli, 15
porcji musztardy i 6 truskawek.
Połóż odmierzone składniki na talerzu z prawej strony - sos zrobiony.

38

Teraz wystarczy dodać do sosu czekoladę, banany i kiełbaski (w ekwipunku), i posiłek dla
Lorda jest gotowy. Udaj się do pokoju lady Leomundy, który znajduje się zaraz obok Białego
Salonu, wyjmij z ekwipunku talerz i wejdź do środka. Gdy Lord spałaszuje śniadanie, a
zadowolona Leomunda zechce z tobą rozmawiać, zapytaj o przyczynę złego humoru królowej.
Dowiesz się, że zginęły cztery cenne lalki z domku, który dostała od Jej Wysokości, a także, że
z tego powodu zostali zwolnieni służący. Doda jeszcze, że te lalki to chłopcy. Oczywiście
obiecujesz pomoc w odnalezieniu lalek i zaczynasz śledztwo.
Najpierw idź do kuchni i porozmawiaj z Deirdre o zaginionych lalkach, a dowiesz się, że mają
rude włosy. Udaj się teraz do Białego Salonu i porozmawiaj z premierem o Lordzie. Powie ci, że
był grzeczny, dopóki nie zjawił się siostrzeniec lady Leomundy, któremu poświęcała cały czas,
zaniedbując psiaka. A gdy dodał, że siostrzeniec miał rude włosy, już wiedziałeś, że to
zazdrosny o swoją panią Lord, odpowiada za zniknięcie lalek.
Wróć do kuchni i zapytaj Deirdre o zachowanie Lorda w ostatnich dniach. Powie ci, że wczoraj
rano pies grzebał w kominku w Białym Salonie, choć zwykle trzyma się od kominków z
daleka. Idź do Salonu i zajrzyj do niego, a zobaczysz wystającą małą dłoń. Szczypcami do
ogórków wyciągnij lalkę, a ponieważ jest brudna, poproś Deirdre (jest w kuchni) o jej
umycie. Teraz idź do lady Leomundy i zapytaj, czy Lord zachowywał się ostatnio jakoś
nietypowo. Dama powie, że szperał w skrzyni z sukniami, ale zamek w niej jest tak
skomplikowany, że tylko służąca potrafi go otworzyć, a ta została zwolniona. Doda jeszcze, że to
cenna skrzynia, pochodząca z czasów króla Henryka VIII - skrzynia stoi za parawanem w rogu
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pokoju. Oczywiście obiecasz, że skrzyni nie uszkodzisz w trakcie otwierania, po czym spójrz na
nią - aby odblokować mechanizm, musisz pośrodku ułożyć gwiazdę z trójkątów.
Portret wspomnianego przez Leomundę króla, wisi na ścianie na wprost drzwi. Zabierz z jego
głowy koronę, która składa się z potrzebnych trójkątów, podejdź do skrzyni, wyjmij je z
ekwipunku i połóż na wieku.
Twoje zadanie polega na wybraniu trójkątów, które potrzebne są do ułożenia gwiazdy.
Układają się one automatycznie (LPM)

Z otwartej skrzyni zabierz lalkę - to już druga.
Udaj się do strażników stojących przy drzwiach i również zapytaj o dziwne zachowanie psa.
Dowiesz się, że ostatnio kręcił się koło zbroi, tej z prawej strony. Weź pikę stojącą przy zbroi, a
potem obejrzyj postument na którym stoi. Z prawej strony zobaczysz ciemną, głęboką dziurę
i musisz ja oświetlić, by zobaczyć co jest w środku. Skocz do pokoju Leomundy, otwórz domek
dla lalek, zabierz z niego świeczkę, po czym postaw ją przed dziurą w postumencie i popchnij
piką. Na końcu dziury zobaczysz lalkę. Mógłbyś ją wyciągnąć, zaginając koniec piki, ale nie
masz czym tego zrobić. Po pomoc udaj się do Białego Salonu, do lokaja. Chauncey, opowie ci
przy okazji o kłopotach, z zatkaną wanną w pokoju lady i o bąbelkach w zlewie kuchennym wygląda na to, że wanna i zlew są połączone ze sobą rurami. Wspomni też, że niedawno w
pustej wannie przebywał Lord, a na koniec dostaniesz od niego zacisk. Wygnij nim pikę (w
ekwipunku) i tak zrobionym hakiem, wyciągnij lalkę z dziury - to już trzecia.
Teraz idź do kuchni, zabierz wiadro i wybierz nim wodę z wanny, w pokoju Leomundy.
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Spójrz do odpływu - coś w nim tkwi. Wróć do kuchni i wlej wodę do beczki stojącej obok
zlewu, a potem spróbuj ją podnieść - nic z tego. Poproś więc o pomoc strażnika. Gdy cała woda
z beczki będzie wylana, pobiegnij do pokoju lady i weź z wanny, wypchniętą przez wodę
czwartą lalkę.
Oddaj lalki lady Leomundzie i poproś o wstawiennictwo u Jej Wysokości. Lady zapewnia, że
zaraz pójdzie do królowej wyjaśnić to całe nieporozumienie i załatwi audiencję na wieczór.
Nieco później zjawia się Watson, a za moment zostajesz poinformowany, że premier czeka w
Białym Salonie, więc natychmiast się tam udaj.
Premier dziękuje za załagodzenie konfliktu, a zapytany o bezpieczeństwo królowej, odpowiada,
że wszystko jest pod kontrolą. Uspokojony tym zapewnieniom opuszczasz Biały Salon. Na
korytarzu spójrz na dywan, na którym są mokre plamy - natychmiast wróć do Salonu i zapytaj
lokaja o przyczynę. Dowiesz się, że z przenoszonego korytarzem prezentu, który był
podarunkiem dla królowej od lady Leomundy, kapała woda. Szczęśliwie Lady stoi obok, więc
zapytaj, co to był za prezent. Dowiesz się, że to stojący zegar, który w trakcie transportu
nieszczęśliwie wpadł do fosy, dlatego był mokry i na dodatek ciężki. Zegar ów nabyła u
przypadkowo spotkanego antykwariusza, a jest to rzadki francuski antyk, wykonany przez
braci Payet.
Podobne nazwisko widnieje na kartce zgubionej przez Rumpkina, więc na pytanie: O jakim
nazwisku myśli Sherlock? Odpowiedz: MAYET.
Już wiesz, że to Lupin był w tym zegarze! Wszczynasz alarm i biegniesz do apartamentu Jej
Wysokości. Tymczasem w apartamencie, Lupin wychodzi z zegara i po słowach uwielbienia dla
królowej, i namiętnym pocałunku, znika w sekretnym przejściu, otwartym przez Jej Wysokość.
Po wyważeniu drzwi wchodzicie do komnaty i dostajecie od królowej burę, po czym ona sama
zarządza natychmiastowy wyjazd do Windsoru z lady Leomundą.
Spójrz na mokry dywan przed zegarem - no tak, Arsen był mokry, a potem na mokre odciski
stóp przed dużą szafą - to tędy wyszedł. Spróbuj ją otworzyć, ale nic z tego, więc podejdź do
świecznika z lewej strony szafy i przesuń go w dół - tajne przejście otwarte. Wejdź do środka znajdujesz się w piwnicach Pałacu Buckingham.
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Popatrz na drzwi po lewej - to tedy uciekł Lupin. Spójrz na pochyłą posadzkę i na dużego
drewnianego słonia - już wiesz co masz zrobić! Z organów zabierz metalowe tuby (z prawej i
lewej strony) i połóż je na posadzce między słoniem a drzwiami. Teraz tylko wystarczy
popchnąć słonia, który z impetem wpadnie na drzwi i je wyważy. Gdy przejdziesz dalej,
zobaczysz Lupina uciekającego przez kolejne drzwi. Niestety, tak mocno nimi trzasnął, że
zepsuł zamek. Podejdź bliżej, przypatrz się zamkowi, a potem pozbieraj z podłogi sztabki,
które z niego wypadły. Aby naprawić zamek w drzwiach, musisz, korzystając z tych sztabek,
ułożyć takie cyfry rzymskie, aby suma górnych, była równa sumie dolnych (LPM
przeciąganie, LPM obrót).

Droga wolna. Idź dalej do kraty i podnieś ją, pociągając za wajchę z lewej strony - wejdź do
następnego pomieszczenia.
Przed tobą zamknięta klapa w podłodze, a dalej drewniana, ciężka głowa drakkara.
Zwróć uwagę na łańcuchy z fragmentami desek, wiszące na ścianie, po czym zerwij je i
połącz w ekwipunku. Jeden koniec łańcucha zaczep o kły drakkara, potem łańcuch
przerzuć przez pętlę w suficie nad klapą. Drugi koniec łańcucha zaczep o kratę i
pociągnij za wajchę z prawej strony, opuszczając ją. Na koniec odczep łańcuch od kraty.
Głowa spadnie, rozwalając klapę, a ty zejdź po drabinie do kolejnego pomieszczenia.
Zabierz kobzę ze szkockiego kostiumu po prawej i rzutki z kostiumu ze skórą lamparcią,
przy słupie, a potem przejdź do drugiej części pomieszczenia. Popatrz na ślady butów Lupina
na podłodze i na klapę w suficie, przez którą uciekł - musisz się do niej dostać. Pozbieraj części
indiańskiego totemu - trzy są na widoku, czwarta za tarczą obok konia. Stań pod klapą i złóż
42

totem, kładąc kolejno jedną część na drugiej.

Wespnij się na górę, podejdź do teatrzyku kukiełkowego z lewej strony i przesuń go. Wejdź do
kolejnego pomieszczenia i zwróć uwagę, że jedyne wyjście prowadzi przez zakratowane
okienko w suficie. Weź więc skrzynię stojącą przy wejściu i lustro z jego prawej strony, a
potem ozdobny kuferek, który od razu wsuń pod ruchome zwierciadło pośrodku, by je
unieruchomić. Na zwierciadło połóż skrzynię, wdrap się na górę i wsuń lustro za kratę. Dzięki
temu możesz zobaczyć, że krata jest zablokowana przez sznur, przywiązany do uchwytu w
ścianie. W ekwipunku połącz strzałki z kobzą, ustaw odpowiednio lustro, wyceluj w sznur
i strzel.
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Otwórz kratę, wejdź do środka i podejdź do stołu. Zabierz leżącą na nim kartkę - to list od
Lupina, w którym oznajmia, że dzisiejszej nocy dokona ostatniej kradzieży.
Wracacie na Baker Street.
Grasz jako Watson. Z listu, który zostawił Lupin wnioskujesz, że następnym jego celem jest
Tower, więc wskaż go na mapie Wschód - Tower. Jednak po chwili zmieniasz zdanie i wybierasz
Big Bena, po czym udajesz się tam wraz z premierem, by zastawić na Arsena pułapkę.
Ale Holmes wybiera Tower.

Noc z 17 na 18 lipca 1895

Tower
Grasz jako Sherlock. Wejdź na teren Tower, podejdź do leżącego strażnika i dokładnie mu się
przyjrzyj. Ma wąsy, a z naszywki na kołnierzu munduru wynika, że nazywa się Shick. Z tyłu
leży przemoczona, więc bezużyteczna strzelba. Zabierz tylko opakowanie z nabojami i idź
dalej, aż zobaczysz linę rozciągniętą pomiędzy oknem komnaty z Klejnotami Królewskimi a
wałem obronnym - musisz znaleźć sposób, by uszkodzić tę linę i tym samym uniemożliwić
Arsenowi ucieczkę.
Udaj się do magazynu, który niestety jest zamknięty. Odwróć się i podejdź do kapelusza
leżącego na trawniku - należy do naczelnika Smitha. Popatrz jeszcze na pogniecioną trawę i
ślady na bruku. Wynika z tego, że ktoś tu upadł, a potem był ciągnięty w stronę magazynu. Gdy
spojrzysz w prawo, zobaczysz leżącego nieopodal kolejnego strażnika. Podejdź do niego - to
uśpiony Kirkpatrick. Ukucnij i przez lupę przyjrzyj się jego dłoni - na palcach zobaczysz
zieloną farbę.
Teraz idź do dormitorium (mapa). Ze stolika przy pierwszym łóżku weź ulotkę "Lot
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balonem" i list od Moore'a. Zerknij jeszcze na wrotki w skrzyni i na niewielki mundur
leżący na drugim łóżku. Zabierz abażur z lampy na stoliku i przejdź do trzeciego łóżka. Jest
zakurzone i chyba nikt w nim dawno nie spał. Podejdź jeszcze do biurka i weź książkę
"Zgodność ładunków i kalibrów dział, system metryczny", a wychodząc, zabierz ze stołu
klucz do szatni.
Na zewnątrz, z prawej strony zobaczysz leżącego na bruku kolejnego strażnika - to Hickman.
Ponieważ jeszcze na dobre nie usnął, możesz z nim porozmawiać. Dowiesz się, że naczelnik
straży, poszedł z doktorem do magazynu, a także, że klucz do magazynu dorobił sobie niejaki
Johnson i trzyma go w swojej szafce.
Udaj się do szatni, to te niebieskie drzwi obok dormitorium z napisem Cloakrom. Otwórz je
kluczem i wejdź do środka. Z tablicy ogłoszeń (po lewej) zabierz grafik straży, a potem
rozejrzyj się dokładnie po wnętrzu. Do drzwiczek szafki nr 1 jest przypięty list od Shicka weź go i przeczytaj. Przed szafką nr 6 leżą włosy, popatrz na nie przez lupę - to włosy z
wąsów. Z szafki nr 9 śmierdzi, a drzwiczki szafki nr 12, poplamione są zieloną farbą. W
drzwiach szafki nr 15 tkwi kawałek kiltu, a przed szafką nr 16 stoi stołek. Wyjdź i jeszcze
raz porozmawiaj z Hickmanem o szafce Johnsona. Nie wie która to, ale podaje ważne
informacje dotyczące innych strażników.
Zdobyłeś już wszystkie potrzebne dane, zatem wracaj do szatni, otwórz (mapa - szatnia) i
przypnij nazwiska strażników do konkretnych szafek.
Szafka 1. O'Shea - kartka do niego od Shicka i list Moore'a
Szafka 2. Willoughby - blisko drzwi, a pozostałe szafki są zajęte
Szafka 3. Moore - informacje od Hickmana i list Moore'a
Szafka 4. Hickman - informacje od niego samego
Szafka 5. Bell - kartka od Shicka
Szafka 6. Shick - ma wąsy
Szafka 8. Summerbee - kartka od Shicka i zajęta szafka 4
Szafka 9. Flint - brudas, informacja od Hitmana
Szafka 10. Ludlow - list Moore'a, szafka obok przyjaciela March'a
Szafka 11. March - list Moore'a, szafka obok przyjaciela Ludlow'a
Szafka 12. Kirkpatrick - zielona farba na palcach i szafce
Szafka 13. Shiles - informacja od Hickmana i grafik straży
Szafka 14. Mortensen - list Moore'a i usytuowanie szafki
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Szafka 15. Law - list Moore'a, wystający kilt i grafik straży
Szafka 16. Jones - list Moore'a i niski wzrost
Jedyna wolna szafka, to ta z numerem 7 i tam właśnie umieść nazwisko Johnson - łatwizna!

Jedynym sposobem otwarcia szafki, jest jej wysadzenie, więc musisz zdobyć coś, co się do tego
celu nada. Skocz do prywatnych pomieszczeń obok magazynu i wejdź do pokoju kucharza. Ze
stołu zabierz dziadka do orzechów i foremkę, z krzesła sznurek. Ze stolika z lewej strony
łóżka weź jeszcze podkładkę i wróć do szatni. W ekwipunku dziadkiem do orzechów
rozgnieć naboje, a uzyskany proch połącz ze sznurkiem. Tak skonstruowaną bombę,
umieść w kłódce szafki nr 7 i podpal.
Z otwartej szafki zabierz haggis i klucz do magazynu, do którego od razu się udaj.
Podejdź do zakratowanego wejścia w jego drugiej części i popatrz na leżącego tam naczelnika
straży, Smitha. Niestety, zamek jest wymieniony, a klucza nie masz. Aby ocucić Smitha,
podnieś stojące z lewej strony wiadro z wodą, którą zaraz na niego wylej. Gdy już dojdzie do
siebie, okaże się, że zabrano mu klucze, a potem opowie, jak to po wczorajszym posiłku,
którego on nie jadł, wszystkich strażników rozbolały brzuchy. Posłał więc po doktora Sernine,
który zaaplikował im zastrzyki, a potem coś uderzyło go w głowę.
Domyśliłeś się już pewnie, że anagram nazwiska tego lekarza, to przecież... więc na pytanie:
Kim naprawdę jest dr Paul Sernine? Odpowiedz - ARSENE LUPIN
Smith daje ci pustą fiolkę po "lekarstwie" i klucz do zbrojowni. Ponieważ lokalizacja ta nie
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jest na mapie aktywna, przenieś się do Tower Green (mapa), przejdź w lewo przez trawnik,
przez wyłom w murze, po czym skręć w lewo i w prawo, i schodami na górę.
Otwórz kluczem drzwi do zbrojowni, przejdź do końca sali i wejdź przez drzwi po lewej. Za nimi
leży uśpiony strażnik. Przyjrzyj mu się z bliska - z identyfikatora wynika, że to Summerbee.
Zabierz leżący obok niego klucz, a potem wejdź wyżej, do drzwi prowadzących do komnaty z
Klejnotami Koronnymi. Zza nich dochodzi dźwięk piłowania - to Lupin, przygotowuje się do
ucieczki, więc musisz się spieszyć!
Zejdź do zbrojowni i popatrz na działo - lufa ma średnicę 60 milimetrów. Podnieś leżącą
obok torbę na proch, po czym podejdź do środkowej zbroi i zabierz podstawę pod hełm. Ze
stołu obok, zabierz metalowy talerz i butelkę z olejem, a kluczykiem otwórz skrzynkę.
Znajdziesz w środku pilnik i śrubokręt. Podejdź jeszcze do kominka i weź leżące z lewej strony
kawałki drewna.
Wróć do magazynu i daj pilnik naczelnikowi. Umawiacie się, że gdy się upora z przepiłowaniem
kraty, ma odnaleźć klucz do arsenału i otworzyć drzwi. Tam do niego dołączysz, jak załatwisz
sprawę z liną. Na odchodnym, poprosisz go jeszcze o szalik.
Idź do Tower Green (mapa), przejdź pod arkadą, skręć w prawo i podejdź do wiszącej liny. W
ekwipunku połącz sznurek z foremką i sznurek z talerzem. Następnie podstawę do hełmu
połącz z haggisem i dodaj do foremki ze sznurkiem - to pierwszy balon z gorącym
powietrzem.
Abażur połącz z podkładką i dodaj talerz ze sznurkiem - to drugi balon. Do talerza i foremki
włóż kawałki drewna i wlej oliwę. Teraz do każdego balonu przywiąż szalik, a następnie
połącz je ze sobą. Uaktywnij ten wynalazek w ekwipunku i klikając na linę wypuść płonące balony uszkodzą linę.
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Możesz już spokojnie iść do White Tower (mapa) i wspiąć się po drewnianych schodach, gdzie
czeka na ciebie Smith. Po krótkiej rozmowie, każesz mu udać się do Big Bena i zaalarmować
policję, a sam wejdź do arsenału.
Ze skrzyni stojącej po prawej zabierz wieko i podejdź do stołu, z którego weź termos i
szklankę. Na końcu sali leżą ułożone w stosy kule armatnie - zabierz tę o średnicy 60 mm,
bo taki kaliber ma lufa armatki, którą wcześniej oglądałeś. Podejdź jeszcze do beczek stojących
po lewej i zabierz tę najmniejszą.
Ponieważ armatka jest zbyt ciężka, a musisz ją przemieścić, skocz do dormitorium i
śrubokrętem odkręć kółka od wrotek, które widziałeś w skrzyni przed łóżkiem. Wróć do
zbrojowni, przykręć kółka do wieka skrzyni i na taką deskę z kółkami połóż armatkę, a
następnie popchnij w stronę schodów. Aby armatkę wciągnąć na schody, odkręć śrubokrętem
górny i dolny zawias w drzwiach, drzwi połóż na schodach (kliknij na drzwi, a potem na
schody), po czym wtocz na nie armatkę. Teraz musisz ją tylko załadować odpowiednia ilością
prochu. Zerknij do książki o zgodności ładunków, a dowiesz się, że do armaty tego kalibru
potrzeba 487 cm sześciennych prochu. Masz do dyspozycji: termos - 250 ml, szklankę 80 ml i fiolkę - 12 ml.
Nasyp z beczki (kliknij na korek) prochu do termosu (250) i wsyp do torby, potem dwa
razy do szklanki (160) i wsyp do torby. Brakuje jeszcze 68 ml, więc nasyp prochu do
szklanki (80) i odsyp do fiolki 12 ml, a pozostałe 68 ml wsyp do torby.
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Teraz proch z torby wsyp do armaty, włóż kulę i podpal lont - drzwi wylatują z hukiem, a
ty widzisz przygotowanego do ucieczki Lupina.
Po krótkiej wymianie zdań z Arsenem Lupinem, powracasz z Watsonem na Baker Street.
I w ten oto sposób, zapobiegłeś kradzieży Klejnotów Królewskich i uratowałeś honor
Anglii.

Koniec.
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