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Wstęp

S.H. Przebudzenie jest grą obserwowaną z perspektywy pierwszej osoby. Grając używamy obu
przycisków myszy (zamiennie klawiatury). I tak L.P.M. odpowiada za akcję, przemieszczanie
się, oglądanie i zabieranie przedmiotów (również ich łączenie). Dwuklik L.P.M. powoduje bieg.
P.P.M. otwieramy ekwipunek, dialogi, dokumenty, oraz mapę. Lewy Ctrl pozwala zmienić
pozycję, ze stojącej w kuczną i odwrotnie. To tyle odnośnie mechaniki gry. Poza tym pamiętaj
graczu, że to produkcja z Sherlockiem Holmesem w roli głównej, a więc nie zabraknie w grze
różnego rodzaju śladów, dokumentów, itp. Rozglądaj się zatem bardzo uważnie, wszystko czytaj
i badaj dokładnie. Gdyby jednak mimo wszystko zdarzyło ci się utknąć, to być może poniższa
solucja wybawi cię z opresji.
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Baker Street, księgarnia Barnesa, posiadłość kpt.
Stenwick'a

Nasza przygoda rozpoczyna się na Baker Street, od animacji, w której Watsona męczą senne
koszmary. Następnie akcja przenosi się do przeszłości, do wrześniowego poranka 1894 r.
Wtedy wszystko się zaczęło.
Po rozmowie Watsona z Sherlockiem, Watson wychodzi, a ty jako Holmes podchodzisz do
biurka, zabierasz zapałki i również opuszczasz mieszkanie. Przed domem stoi mały gazeciarz,
porozmawiaj z nim i kup gazetę Strand. Możesz również zamienić parę zdań ze stojącym
niedaleko policjantem, oraz przywitać się z kwiaciarką.
Teraz skieruj się do księgarni Barnesa: w lewo, prawo, za róg, prosto i znowu w lewo.
Wejdź do środka i utnij sobie pogawędkę z księgarzem, który poleci ci dwie nowe książki.
Znajdziesz je na dwóch stolikach, po lewej od lady.
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Możesz później obejrzeć ślad buta na drabince obok schodów i uschnięty kwiatek, stojący na
parapecie okiennym. Potem znowu porozmawiaj z Barnesem i opuść księgarnię.
Skieruj się z powrotem na Baker Street. Po drodze spotkasz Watsona. Po krótkiej z nim
rozmowie, udacie się obaj do posiadłości kpt. Stenwick'a. Porozmawiaj z kapitanem, oraz
znajdującym się tam też policjantem. Dowiesz się o dziwnym zaginięciu maoryskiego
służącego kapitana.
Skieruj się w lewo i na tyły domu. Podejdź do drewnianej szopy - spójrz na zamek w drzwiach i
zabierz skrawek materiału zaczepiony na futrynie, a potem wejdź do środka.

Obejrzyj dziwny rysunek widoczny na ziemi - pośrodku szopy, a ze stojącej nieopodal misy
(użyj lupy), weź kulkę jakiejś substancji.
Opuść szopę i przypatrz się biegnącym wzdłuż niej śladom butów. Zbadaj je przy pomocy
miarki.
Rusz za śladami, aż do murowanego ogrodzenia. Tu użyj lupy i miarki na wyraźniejszych
śladach pod murem. Znajdziesz tam też (pod lupą) rybią łuskę - weź ją. Przyjrzyj się teraz
metalowej balustradzie na szczycie muru. Coś się do niej przyczepiło. Niestety tego nie
dosięgniesz.
Wyjdź więc z posiadłości i kierując się 2 x w lewo, obejdź dookoła ogrodzenie. Pod drewnianym
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płotem leży drabina, weź ją, przystaw do muru i zdejmij zaczepione o metal włókna.

Wróć jeszcze na chwilę do posiadłości. Po krótkiej rozmowie z kpt. Stenwick'iem, obaj z
Watsonem znajdziecie się na Baker Street.
Animacja.
Watson wychodzi, a ty grając dalej Holmesem przystępujesz do badania znalezionych 'fantów'.
W tym celu (klikając na krzesło) usiądź przy stole laboratoryjnym.
Obejrzyj pod mikroskopem - używając pęsety i skalpela: włókna, rybią łuskę, kulkę jakiejś
substancji i strzęp materiału. Holmes będzie komentował co odkrył.
Pora dowiedzieć się czegoś więcej. Weź więc kawałek liny znalezionej we włóknach i umieść ją
w aparaturze po lewej, użyj na linie rozpuszczalnika. Następnie to samo zrób z 'ziarnami'
wydobytymi z rozłupanej kulki. Dolej kwasu i wszystko podgrzej, używając zapałek na palniku.
Analiza zakończona.
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Jako Holmes wyglądnij teraz przez okno. Zaraz potem - już jako dr Watson porozmawiaj z
małym gazeciarzem, a następnie udaj się (korzystając z mapy) do księgarni, po książkę o
Maorysach, dla Holmesa. Po wysłuchaniu pewnych... pretensji Barnesa, podejdź do półek w
głębi, na wprost globusa i ze stolika obok zabierz wspomnianą książkę. Opuść teraz księgarnię
i wróć na Baker Street. Po rozmowie z Holmesem przystępujesz do I - go w grze quizu. By
odpowiedzieć poprawnie przeglądnij dokumenty.

Pytanie - z której części Londynu pochodzi jeden z dwóch porywaczy młodego Maorysa?
Odpowiedź - Tamiza, doki lub port
Po skończonym quizie, znowu grając Holmesem, klikasz na mapę i udajecie się do doków Nabrzeże nr 13 na mapie.

Doki

Tam od razu kierujesz się do pubu. Rozmawiasz z barmanem i nieszczęśliwym człowiekiem, z
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hakiem zamiast ręki. Opuszczasz pub, kierujesz się w lewo, prosto przez most i dalej schodami,
aż do (wspomnianego w rozmowie z barmanem) domu z wymalowaną kotwicą. Niestety
zastajesz zamknięte drzwi. Zabierasz więc tylko linę, leżącą na obok stojących workach i
udajesz się do domu naprzeciwko.

Mieszkają w nim Nepalczycy. Z rozmowy z kobietą dowiadujesz się o jej synu - kolejnym
zaginionym obcokrajowcu. Możesz przejrzeć jego rzeczy - znajdziesz medalion z pelikanem.
Opuść dom i wróć do pubu. Pokaż barmanowi medalion, a ten opowie ci o niejakim Sommersie
- typie ze 'srebrnym okiem' i pozwoli wejść do prywatnego pomieszczenia za zasłoną. Przyjrzyj
się tam dokładnie czterem wyrytym na stole dziwnym symbolom i zapamiętaj je.
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Wyjdź z pubu i wróć w pobliże domu Nepalczyków. Zobaczysz, na wprost stojący, portowy
żuraw i statek w budowie, a obok wyraźnie cierpiącego listonosza. Dowiesz się od niego, że
został napadnięty, zmuszony do wypicia jakiegoś podłego trunku i ograbiony z przesyłki, którą
miał nieopodal dostarczyć. Na koniec dostaniesz od...biedaka butelkę z resztą napitku. Po
skończonej rozmowie, przejdź obok listonosza w prawo, za róg. Dalej schodami w górę i prosto,
aż dojdziesz do wąskiego przejścia ( z wyrwą w ziemi) pomiędzy dwoma budynkami. Wejdź w
podwórko z mnóstwem pustego 'szkła'. Używając butelki będącej w twoim posiadaniu, zapukaj
do drzwi na wprost. Po krótkiej wymianie zdań, odzyskasz paczkę skradzioną listonoszowi.
Rozetnij ją nożem, w środku jest drewniana ręka. Teraz użyj medalionu i zapukaj jeszcze raz.
Dostaniesz 'namiar' na magazyn z nr 12. Zanim się tam udasz, wróć na chwilę do pubu. Daj
drewnianą rękę człowiekowi 'z hakiem' i zabierz z lady ów niepotrzebny już hak. Potem
kolejny raz wróć na nadbrzeże. Przejdź obok statku w budowie i mając na wprost zielone
drzwi, skręć w prawo dwukrotnie. Magazyn nr 12 jest drugi po lewej stronie. Niestety drzwi są
zaryglowane, podejdź więc bardzo blisko i przez szparę nad drzwiami wrzuć linę połączoną z
hakiem.

Teraz jako Watson obejdź budynek i kliknij na małe, zabrudzone okno, a następnie dokładnie je
przetrzyj - kursorem (sic!). Zobaczysz zwisającą linę. Trzymając wciśnięty LPM i wykonując
ruchy w górę i w dół, staraj się zaczepić hakiem o stojącą na ziemi kłódkę, a później kłódką
zahaczyć o rygiel. Gdy ci się to uda, już jako Holmes, wejdź do środka przez otwarte teraz drzwi.
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Rozejrzyj się po magazynie i weź z podłogi żelazny drąg, a przy jego użyciu otwórz drewnianą
skrzynię - po prawej. Kliknij na podłogę obok i zbadaj dokładnie to miejsce. Zdobędziesz
paszport Amosa Colby'ego i szpilkę do kapelusza. Później podejdź dalej i w podobny sposób
otwórz następną skrzynię - w twoim posiadaniu znajdzie się latarnia, przyjrzyj się również
śladom krwi na kolejnej. Teraz idąc 'po śladach' stóp, dojdź do drzwi w podłodze. Niestety nie da
się ich otworzyć jedynie przy pomocy rąk. Złap więc koniec wiszącej obok liny - przesuwającej
się po wielokrążkach (pod sufitem) i przywiąż ją do 'kolucha' drzwi.

Potem wróć w stronę drzwi wejściowych i używając pokrętła zaworu (na rurze, obok czegoś w
rodzaju bojlera) napełnij wodą, wiszący pod sufitem kocioł. Później go przepchnij, aż pod
zwisający drugi koniec liny. Wejdź po deskach na skrzynię i przywiąż linę do kotła, oraz
przetnij nożem kolejną linę - z hakiem, o który zaczepiony jest kocioł. Ten spadnie w dół, a
drzwi w podłodze się otworzą. Użyj latarni i zejdź na dół po schodach.
Idź prosto korytarzem, aż dojdziesz do pomieszczenia z czymś w rodzaju podestu - pośrodku.
Ustaw tam latarnię i przyjrzyj się symbolom na oświetlonej teraz ścianie. Możesz je dokładnie
obejrzeć, klikając kursorem na prostokąt w prawym, dolnym rogu ekranu. Wyraźnie
przypominają te wyryte na stole w pubie. Podejdź więc do dużych metalowych drzwi, z
sześcioma kamiennymi przyciskami. Na każdym z nich również widnieją podobne (częściowo
zatarte) znaki.
Mając za wskazówkę symbole z oświetlonej ściany, wciskaj przyciski kolejno (wg schematu ze
stołu), czyli: z lewej strony drzwi - środkowy i górny, z prawej strony drzwi - górny i dolny.
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Za metalowymi drzwiami skieruj się w lewo (rodzaj nawy), pomiędzy kamienne kolumny. Są
tam dwa stoliki. Przyjrzyj się dokładnie temu co się na nich znajduje, a z jednego z nich zabierz
pudełko z interesującą zawartością i etykietką z kwiatem czarnej szarotki. Teraz przejdź
pomiędzy kolumny z prawej strony. Zdobędziesz sproszkowany węgiel, a idąc dalej, zobaczysz
narysowany w kurzu krzyż, oraz leżącą obok męską koszulę, a w niej reklamową ulotkę.
Podejdź teraz do 'ołtarza' usytuowanego obok kamiennego posągu, na końcu pomieszczenia - w
centrum. Leżą na nim okaleczone zwłoki mężczyzny... brrrr! Przyjrzyj się jego szyi, oraz obu
dłoniom (użyj lupy). Podnieś, leżący na podłodze, rozbity posążek.
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Następnie podejdź do jednej z kamiennych steli - po lewej, lub prawej stronie bóstwa, połóż na
niej reklamową ulotkę i posyp sproszkowanym węglem. Otrzymasz odbitkę wyrytych na niej
symboli. Po krótkiej i dość szokującej animacji znajdziesz się na Baker Street.

Baker Street
Tu przystępujesz do laboratoryjnego badania zdobytego trofeum. Najpierw otwórz pudełko
nożem, a później jego zawartość - biały proszek, zbadaj pod mikroskopem, używając pęsety.
Następnie wydobyte z proszku kulki połóż na urządzeniu po lewej, zapal palnik i je podgrzej. Po
krótkiej, ale jakże owocnej rozmowie z Watsonem, udajecie się znowu do doków.

Doki, magazyn nr 16
Idź do pubu i porozmawiaj z barmanem, a potem skieruj się na nabrzeże. Tam wejdź do 'wiaty'
celnika, obok portowego dźwigu i przywłaszcz sobie przypiętą do skrzyni kartkę. Przeczytaj ją,
a później przestudiuj książkę raportów. Na mapie pojawi się magazyn nr 16. Udaj się tam.

Przyjrzyj się metalowym drzwiom magazynu - są zamknięte, a następnie odbitym w smole
śladom butów. Zbadaj je przy pomocy lupy i miarki. Już kiedyś z podobnymi... butami miałeś
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do czynienia. Podnieś też leżący na bruku klucz. Teraz rusz wzdłuż śladów, aż dojdziesz do
drewnianej bramy. Użyj na niej znalezionego klucza i wejdź do środka. Na podłodze znajdziesz
znaną ci etykietkę z kwiatkiem. Nie masz tu już nic więcej do roboty, wracasz więc na Baker
Street.

Baker Street

Tu, po otrzymaniu listu od Mycrofta przystępujesz do II - go quizu. Przypomnij sobie wszystkie
informacje zawarte w dokumentach i dialogach.

Pytanie - gdzie należy się udać
Odpowiedź - Szwajcaria
Potem graczu obejrzysz szereg animacji, m. in. w pociągu i znajdziesz się właśnie w Szwajcarii.

Szwajcaria, Instytut Czarna Szarotka

Grając teraz Watsonem, stajesz przed drzwiami w/w Instytutu i na początku rozmawiasz z
panią Muller, a następnie z dr Gygaxem. Widząc wchodzącego, nieżyjącego przecież Amosa
Colby'ego - właściciela znalezionego przez ciebie paszportu, mówisz Gygaxowi o swoich
podejrzeniach. Ku twojemu zdziwieniu zostajesz wręcz wyproszony z Instytutu. Tu następuje
dość długa animacja. W jej trakcie, już jako Holmes (przebrany za Amosa Colby'ego), zostajesz
zatrzymany i zaciągnięty do sąsiedniego pomieszczenia. Korzystając z chwili nieuwagi
pielęgniarzy, zwijasz ze stolika obok, środek uspokajający, oraz napełniasz leżącą tam
strzykawkę wodą. Za moment dostajesz nieszkodliwy - z wody, zastrzyk i lądujesz w zamkniętej
na klucz celi. Rozglądasz się dookoła. Z podłogi podnosisz łyżkę oraz menażkę. Przyglądasz się
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twardo śpiącemu i... niemile 'pachnącemu' współlokatorowi. Musisz coś zrobić, aby się stąd
wydostać. Zatem na swojej pryczy kładziesz, podniesiony z podłogi, zwinięty w rulon chodnik. Z
inwentarza bierzesz płaszcz i melonik, i preparujesz kukłę. Gotowe. Musisz jeszcze tylko
otworzyć zamkniętą kratę. Użyj więc na niej łyżki. Zobaczysz ponumerowane krążki zamka.
Twoim zadaniem jest ułożenie ich w kolejności od 1 - 10. Masz do dyspozycji cztery puste
'korytka', gdzie możesz je przekładać. Zatem w pierwszym 'korytku', pod łyżką, kładziesz
krążek z nr 3. W drugim 7, w kolejnym 9 i ostatnim 10. Następnie 10 wkładasz za 9, a 6 za 7.
Przekładasz 2 do ostatniego 'korytka', zaś 5, 4 i 3 ustawiasz za 6. Po 3 wkładasz 2. W ostatnim
'korytku' (albo jakimkolwiek wolnym) umieszczasz 8. Teraz po 1 dajesz kolejno: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i
8. Przekładasz gdzieś 10 i do poukładanych kolejno krążków dodajesz 9, a na koniec również
10. Zamek otwarty i możesz opuścić to nieciekawe miejsce.

Idziesz korytarzem do końca, a potem skręcasz w lewo. Widzisz drzwi do laboratorium (po
lewej), a na ścianie notatkę - czytasz ją i wchodzisz do środka. Musisz unikać pielęgniarza
(jeżeli cię zobaczy, kontynuujesz grę od save'a), włączasz więc kucanie (l. ctrl) i
podchodzisz do stołu laboratoryjnego, na wprost. Zwijasz trzy strzykawki: 12, 15 i 18 mm i
opuszczasz ten... przybytek. Zahacza cię 'wariat' Maurizio. Musisz dostarczyć mu łom, bo
podniesie alarm. Zgodnie więc z jego wskazówkami, idziesz w głąb korytarza, na końcu - po
prawej, masz kolejne drzwi i następną notatkę. Przeczytaj ją i poszukaj klucza w szparze na
ścianie. Znalezionym kluczem otwórz lokum mechanika i oczywiście je spenetruj. Podnieś z
14

podłogi łom, a z kamiennej 'półki' obok, weź cyrkiel. Idź dalej, a zobaczysz cztery metalowe
rurki, leżące na skrzynkach. Zmierz je przy użyciu cyrkla. Napełnij 15 mm strzykawkę
środkiem uspokajającym i połącz ją z rurką o średnicy 16 mm. Otrzymasz dmuchawkę.
Wróć do Maurizia i daj mu łom. Następnie, korzystając z lekkiego zamieszania, udaj się w
pobliże swojej celi. Po prawej jest krótki korytarzyk i schody. Wejdź na górę. Znajdziesz się w
pokoju w którym zostałeś 'potraktowany' zastrzykiem. Na podłodze, przy drzwiach w głębi,
znajdziesz pęk kluczy. Weź je, zejdź na dół po schodach i ponownie udaj się do laboratorium.
Użyj dmuchawki ze środkiem uspokajającym i 'zneutralizuj' pielęgniarza, a następnie go
obszukaj.

Zdobędziesz notatkę Gygaxa. Rozejrzyj się dookoła uważnie. Zauważysz pojemnik z jakimś
specyfikiem zawierającym potas, oraz różowe kryształki, które na razie ci się nie przydadzą.
Weź tylko butelkę z etykietką Czarnej szarotki, oraz - z książki znajdującej się na postumencie,
list traktujący o jakichś dostawach.
Wyjdź z laboratorium i skieruj się znowu na schody (w małym korytarzu). Gdy będziesz już na
górze, po lewej masz szafę. Otwórz ją przy pomocy łyżki i weź znajdujący się tam biały kitel.
Następnie wejdź w drzwi na wprost.
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Znajdziesz się w korytarzu z witrażami. Za trzecim z kolei jest wejście.
Animacja.
Zobaczysz ogród zimowy - pod szklanym dachem i dużą klatkę z ptakami - w centrum. W rogu
usytuowana jest fontanna. Nabierz z niej wody do menażki. Następnie opuść to miejsce i zejdź
po schodach na dół. Idź w stronę laboratorium, a gdy je miniesz, prosto i w lewo. Otwórz kolejne
drzwi (przy pomocy kluczy), potem prosto, a później skręć w drugi - po lewej korytarz.
Porozmawiaj z pensjonariuszem o nazwisku Becker. Poprosi cię o przyniesienie różowych
kryształków. Widziałeś takie w miejscu gdzie 'zneutralizowałeś' pielęgniarza. Wróć po nie. Weź
kryształki, rozpuść je w menażce z wodą i zanieś 'lekarstwo' Beckerowi. Ten karze ci pozbyć się
pielęgniarzy, wtedy udzieli ci pewnych informacji.
Na pytanie o klucz do klatki z ptakami - ptaszarni, wskazuje 'szaloną dziewczynę', która wie
gdzie go szukać. Jednak musisz dla niej zdobyć lalkę. Taką lalkę widziałeś w laboratorium. Udaj
się tam i weź zabawkę. Potem wróć w pobliże swojej celi i przejdź przez drzwi obok.
Drugą celę - po lewej, zajmuje 'szalona dziewczyna' - Gerda. Daj jej lalkę, ma na imię Heidi.
Wdzięczna Gerda powie ci gdzie znajdziesz klucz do ptaszarni, oraz wręczy klucz do pokoju (do
którego zabrał ją 'obrzydliwy brutal'), w którym będzie ten drugi, jakże ci potrzebny.
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Zatem, wg wskazówek Gerdy, skieruj się na górę, do korytarza z witrażami. Drugie drzwi - po
prawej, na wprost wejścia do 'zimowego ogrodu', prowadzą do interesującego cię pokoju.
Otwórz je kluczem, który dostałeś od Gerdy i wejdź do środka. Okazuje się, że to 'przybytek'
pani Muller - recepcjonistki. Podejdź do biurka i zabierz z niego list (traktujący
o'niewłaściwych' okularach), oraz owe okulary. Przyjrzyj się też książce o Macrame i... zwiń
dużą butelkę. Idź dalej, w głąb, do sypialni. Na jej końcu znajduje się duża szafa. Na niej wisi
kitel, a w nim klucz do klatki z ptakami. Weź go, wyjdź z pokoju i niezwłocznie udaj się do
ptaszarni. Otwórz klatkę zdobytym kluczem i wypuść ptaszki na wolność.
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Ponieważ pielęgniarze zajęci są łapaniem ptaków, możesz spokojnie penetrować dalszą część
Instytutu Czarna Szarotka. Udaj się więc do Beckera, przecież obiecał ci pewne informacje.
Dowiesz się od niego o przebywających w Instytucie (okresowo) obcokrajowcach.
Po skończonej rozmowie zabierz stojący obok wózek i idź obejrzeć dwa zakratowane wejścia
(na końcu korytarza), i uruchamiające je dwie dźwignie. Niestety na razie nie jesteś w stanie
otworzyć obu równocześnie. Ponownie więc skorzystaj ze schodów na górę i poszukaj kuchni.
Na ścianie 'namierzysz' kolejną z rzędu notatkę. Aby wejść do kuchni, musisz wykurzyć z niej
kucharkę.
Kolejny raz odwiedź więc laboratorium,...gdzie pielęgniarz dalej słodko śpi. Weź specyfik
zawierający chlor, a potem nabierz potasu do menażki. Następnie pędź do 'zimowego ogrodu' i
nalej z fontanny wody do butelki.
Znowu wróć do laboratorium i zważ butelkę z wodą na wadze - pierwszy stół, później to samo
zrób z potasem. Na koniec zmieszaj wodę z chlorem i potasem. Otrzymasz urządzenie
wytwarzające dym. Pędź do kuchni i użyj go na drzwiach do niej.

Kucharka spanikuje i da drapaka. Możesz się rozejrzeć po pomieszczeniu. Najpierw przeczytaj
pisemko, skierowane od Gretchen do Hildegarde. Później ze stołu weź sznurek do pieczonej
wołowiny. Wyjdź z kuchni i udaj się do schowka mechanika, skąd zabierzesz kowadło.
Następnie wróć do zakratowanych wejść - z dźwigniami. Do drugiej przywiąż uchwyt macrame
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i włóż do niego kowadło. Podstaw pod nią wózek z inwentarza i przywiąż do niego sznurek.
Pociągnij za pierwszą dźwignię (jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś), krata się otworzy, wejdź do
środka i chwyć leżący na podłodze sznurek. Drugie wejście stanie otworem.

Zejdź, po widocznych w głębi krętych schodach. Postaraj się porozmawiać z pacjentem o
nazwisku Wolff. Niestety najwyraźniej zajęty jest wyłącznie... liczeniem, no i poza tym nie
jesteś prof. Schwartzem. Wycofaj się więc, wejdź w korytarz obok jego celi, a potem w lewo i
prawo, do końca. Zobaczysz czerwone ślady stóp, a obok drzwi. Użyj na nich niezawodnej łyżki.
Będziesz mieć (ponownie) do rozpracowania zamek z krążkami.
Włóż zatem w pierwsze 'korytko' od góry 3, a w ostatnie 9. W drugie 7, w trzecie 8.
Potem dodaj do 7, 8 i 9.
Przełóż 1 do ostatniego korytka, a 5 do trzeciego. Dołóż 10 do 9, a do 4, 3 i 2, dodaj 1.
Potem do pierwszego 'korytka' włóż 6.
Następnie układaj w zamku kolejno: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Przełóż 10 do trzeciego 'korytka', dołóż tam 9 i 8. 7 dokooptuj do 6 i dołącz: 8, 9 i 10.
Rozpracowałeś... przy pomocy łyżki kolejny zamek. Ufff...
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Sezam otwarty, pora tam wejść. Uuuuu... niemiły widok! Chyba jakiś rzeźnik tu urzędował.
Obejrzyj co się da (szok cię nie minie) i z kąta przy drzwiach podnieś klucz. Teraz poszukaj
drzwi, do których w/w pasuje.
Opuść więc tę rzeźnię i idź prosto, w lewo i znowu w lewo. Po prawej masz gabinet dr Gygaxa.
Otwórz go znalezionym kluczem i oczywiście spenetruj. Przyjrzyj się głowie i książce - stolik
obok umywalki, a następnie otwórz szafkę zawierającą kartoteki pacjentów i przeczytaj tę
dotyczącą Wolffa. Zdobędziesz również podobiznę prof. Schwartza. Podejdź teraz do biurka,
zabierz z blatu klucz do sali lekcyjnej i list. Następnie skieruj się do kominka i weź pogrzebacz, a
przy jego użyciu włam się do szuflady. Znajdziesz tam dwa listy (jeden z interesującą, tłustą
plamą), oraz telegram.
Obok biurka są tajemnicze drzwi z gęstej siatki i dwa wiszące sznury, ale na razie nic tu nie
zdziałasz. Za to na kolejnych drzwiach (obok stolika z głową) ponownie użyj pogrzebacza. I
znowu zakrwawione pomieszczenie - pokój tortur... brrrr.
Spójrz tam na tablicę z zamazanym tekstem, obejrzyj łóżko i baterię na korbkę. Podejdź teraz
do biurka, przeglądnij notatnik dr Gygaxa i przypatrz się nieżywemu ptakowi.
Następnie z ulgą opuść ten przybytek i gabinet 'krwawego doktorka'.
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Wróć na górę krętymi schodami i użyj dźwigni, która znajduje się na ścianie po prawej. Potem
znowu idź porozmawiać z Beckerem, a wprost od niego udaj się do sali lekcyjnej - korytarzem
prosto, w prawo, pierwsze drzwi. Otwórz je kluczem znalezionym u Gygaxa. Podejdź do biurka i
weź z niego list od prof. Herzoga, dotyczący anonimowego pacjenta. Zwiń też sztuczną brodę z
regału stojącego pod ścianą.
Wróć do gabinetu Gygaxa, ponownie otwórz szafkę z kartotekami pacjentów i weź z niej akta
anonimowego pacjenta. Następnie połącz (w ekwipunku) brodę z okularami i przebrany za
prof. Schwartza, udaj się do Wolffa. Ten udzieli ci informacji, jak za pomocą mechanizmu,
ukrytego za pochodniami oświetlającymi korytarz, otworzyć ukryte pomieszczenie.
Zacznij więc od pochodni przy gabinecie Gygaxa, kolejna będzie naprzeciwko celi Wolffa, a
ostatnia 'za Wolffem', na ścianie obok krwawych śladów stóp. Łał, ściana się rozsunie, wejdź w
widoczny korytarz.
Zaraz po lewej, zobaczysz dziwnie wyglądającego starego człowieka. Podejdź do niego i
zagadnij.
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On jednak nie daje ci dojść do słowa i czeka cię trzeci quiz. Prawidłowo odpowiesz
przeglądając dokumenty - ręcznie napisany list.

Pytanie - jakie jest imię Oświeconego
Odpowiedź - Światło otchłani
Uwaga: zamiast polskich znaków: 'ś' i 'ł', użyj cyfr: 4 i 5 - dotyczy polskiej
wersji gry.
Potem wysłuchasz długiego monologu szalonego starca. Zaraz jednak musisz dać nogę, bo
biegną pielęgniarze, zwabieni jego głosem. Pospiesz zatem do gabinetu dr Gygaxa. Tu
przypomnij sobie (z dokumentów) notatkę dla Hildegarde. Podejdź więc do drzwi z gęstą siatką i
trzykrotnie pociągnij , wiszący obok krótszy sznurek, a potem jeden raz, ten długi. Drzwi się
rozsuną, wejdź do mieszczącej się za nimi windy. Znajdziesz się w pralni. Podejdź od razu - na
wprost, do widocznej celi. Otwórz drzwi przy pomocy łyżki i porozmawiaj z jej mieszkańcem.
Nie do wiary, to prof. Moriaty, który nie powinien juz żyć (sic!). Jednak żyje, tyle, że razem z...
amnezją. Coś tam jednak 'kuma', więc po paru twoich słowach odciągnie cię od nadbiegającego
Gygaxa i pielęgniarzy. Spadaj stąd. Wejdź na górę i odszukaj w magazynie pralni przebrania
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Amosa Colby'ego. Przebrany, opuść to pomieszczenie. Długa animacja. Holmes ujawnia się
Watsonowi i czeka cię następny, czwarty quiz, w pociągu.
Jak zwykle odpowiedź znajdziesz wertując dokumenty.

Pytanie - gdzie [powinniśmy pojechać, aby kontynuować dochodzenie
Odpowiedź - Nowy Orlean
Kolejna animacja, w tym ciekawa scenka (z moim ulubionym, choć 'mało dorosłym'
detektywem). Lądujesz w Nowym Orleanie.

Luizjana, Nowy Orlean, dystrykt portowy

Znajdujesz się w porcie. Musisz poszukać banku aby wymienić weksle na lokalną walutę. Przed
drzwiami stoi nieuprzejmy strażnik. Daj mu trochę kasy, a stanie się zdecydowanie bardziej
przyjazny i rozmowny. Skieruje cię do wszystkowiedzącego Cajuna, zwanego
Szampanem/Champagne.
Odwróć się zatem i idź wzdłuż bramy z napisem Quaj des cajuns. Potem wejdź w tę obok niej.
Na wprost masz duże drzwi do magazynu. Przejdź przez pomieszczenie i wyjdź identycznymi
drzwiami.
Idź prosto, miń dwa wozy nakryte zielonymi płachtami i przejdź przez kolejny magazyn. A
potem, wejdź po schodkach, przejdź przez pomost i mijając kolejno inne pomosty i kilka
domów, dojdź dokąd możesz.
Znajdziesz się przed chatą Szampana. Podejmij rozmowę.
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Taaa. Ten Amerykanin też nie bardzo chce gadać. Zasil go gotówką, a udzieli ci sporo
interesujących cię informacji i skieruje do niejakiego Arnesona - w dystrykcie francuskim.
Skieruj się więc w stronę portu. Niestety po drodze zostajesz obrabowany. Trzeba dopaść
złodzieja. Nie będzie to takie łatwe, bo chociaż 'złoczyńca' zdaje się na ciebie czekać (sic!) spieszyć się zbytnio nie musisz, to jednak... czeka cię też kilka niespodzianek w trakcie pościgu.
Ruszaj zatem w pogoń. Za chwilę zastąpi ci drogę traktor - zamknij jedną połowę drzwi i
biegnij dalej na pokład statku.
Tu przejdź pomiędzy ruszającymi się ładunkami, a potem wejdź na koło młyńskie.
Zejdź z pomostu - po beczkach, potem wejdź na kolejny i użyj dźwigu.
Dalej, przejdź prze magazyn - obok szorującego podłogę marynarza, potem po schodkach i
przez bramę z chińskim napisem.
No i po podeście na górę - zeskocz z drugiej strony, a dalej prosto, do windy (powiedzmy dość
archaicznej).
Zepchnij z niej dwie skrzynki i wjedź na górę.
Przebiegnij obok leżącego na łóżku Chińczyka i zeskocz na dół.
Wejdź po schodach na pomost i zielonym 'łącznikiem' między dachami, wyląduj na dachu domu.
Po lewej masz zielone deski, wdrap się po nich na górę.
Po otwarciu drzwi mijasz kilka 'mieszkań' i znowu na kolejny dach wchodzisz. Użyj drabiny 24

znajdziesz się na następnym.
Teraz prosto przez mostek, przez kamienny plac i dalej kamiennym również podestem?
Potem korytarzem, schodkami w dół i w górę.
W pomieszczeniu z kolumnami (kolejnym remontowanym) - wejdź po drabinie.
Teraz użyj pakunku wiszącego na linie, aby przejechać przez wyrwę w 'mostku'.
Gnaj dalej, kolejna drabina, a potem po deskach na gzyms. Zeskocz na dół.
Wejdź po schodach i unieruchom wiatrak (czy jakieś mieszadło?) - popchnij na niego/nie,
obok stojący... rozdrabniacz.
Idź na wprost, zejdź po schodach i zjedź zsypem na dół. Spotkasz tam Watsona.
Nie pozostaje ci nic innego, niż przez kolejne drzwi wyjść z podwórka. Niestety na nic był twój
wysiłek, bo złodziej odchodzi (razem ze zrabowanym mieniem), a drogę zastępuje ci szeryf z
dwoma osiłkami. Widać uprzedzony o twoim przybyciu, mówi ci że jesteś... persona non grata i
byłoby wskazane gdybyś nazajutrz powrócił do Europy. Zatem, skoro czas cię goni, udaj się do
domu Arnesona (przy pomocy mapy) - w dystrykcie francuskim.

Dystrykt francuski, dom Arnesona

Podejdź do kutej metalowej bramy - z wizerunkiem dwóch bawołów, sprzed której odchodzi,
widocznie zaniepokojona młoda kobieta. Użyj dzwonka, nic się nie dzieje. Za chwilę owa
dziewczyna podchodzi do ciebie, mówi, że ma na imię Eulah i że martwi się o małego braciszka
(służącego Arnesona), który od pięciu dni nie dał znaku życia. Potem 'laska' zaprowadzi cię pod
drzwi stajni Arnesona. Użyj na nich noża i wejdź do środka. Rzuci ci się w oczy umierający z
pragnienia koń. Potem mu pomożesz. Idź dalej. Po lewej na stole... przyuważ gwoździe, wyjdź
przez bramę w podwórze i dalej, do ogrodu. Poszukaj głównego wejścia, niestety tędy się nie
dostaniesz do wnętrza domu. Skieruj się więc w lewo i idź aż do fontanny. Przy okazji weź z
murka obok niej metalowy pręt, a z kwietnika za nim zerwij trzy kwiaty: inkaską lilię, hiacynt i
lilię. Obok werandy przyjrzyj się 'urzędującemu' tam szopowi, a następnie (przy pomocy
lupy) zbadaj odciski butów i ślady krwi - tuż obok schodów prowadzących na werandę.
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Odwróć się i rusz za śladami, w alejkę prowadzącą do wyjścia z posiadłości. Skorzystaj z lupy i
przypatrz się śladom dokładnie. Próbuj iść dalej, ale napadnie cię chmara moskitów, musisz
zawrócić. Nie pozostaje ci nic innego, jak wejść na werandę, a potem do domu. Zaraz za
progiem znajdziesz kolejne ślady krwi. Idź ich tropem.
Obok schodów na górę, krwi jest więcej i wyraźniejsze ślady butów. Oczywiście zbadaj je, a
jakże, przy pomocy lupy. Kawałek dalej, rzucą ci się w oczy odciski małych stóp. Idź do końca
korytarza i oczywiście znowu przyjrzyj się podłodze, a zobaczysz (w pobliżu drzwi do jakiegoś
pokoju) dużą plamę krwi.
Spróbuj wejść do środka pomieszczenia, niestety klamka jest podparta od wewnątrz. Na prośbę
o otwarcie nie dostajesz odpowiedzi. Wrócisz tu później.
Wejdź więc - do otwartego na oścież pokoju naprzeciwko. Już z daleka widzisz tam zwłoki
mężczyzny, leżące w kałuży krwi.
Podejdź i zbadaj ciało, szczególnie zaś prawą jego dłoń. Użyj lupy na jej małym palcu.
Nieszczęśnik okazuje się być ogrodnikiem.
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Obejdź pokój. Po lewej stronie, na ścianie, wisi gobelin - na nim Arneson ze służącym, a potem
rusz do kominka. Dokładnie spalono w nim jakieś papiery. Teraz działając systematycznie,
przyjrzyj się popielniczce z niedopałkami cygar - na stoliku, przewróconemu fotelowi - z plamą
krwi i zabierz z barku butelkę szampana. Potem rusz w głąb pokoju. Tuż przy jego drugich
drzwiach, na listwie przy podłodze, znajdziesz kolejny, wiele mówiący ślad. Wyjdź tymi
drzwiami na korytarz. Tuż za progiem znowu jest krew na podłodze. Skieruj się naprzeciwko,
do kuchni. Weź ze zlewu miednicę. Za chwilę grając jako Watson, wyjdź z domu i biegnij do
fontanny. Po napełnieniu miednicy wodą, migusiem pędź napoić spragnionego konia. Gdy koń
się podniesie, zauważysz leżący koło niego młotek, który sobie oczywiście przywłaszczysz.
Wróć teraz do kuchni. Znowu grając Sherlock'iem, opuść ją i spenetruj pomieszczenie
naprzeciwko schodów na piętro. Najpierw zerknij na ubranie leżące na łóżku. Sądząc po nim (i
wystroju wnętrza), pokój należy do służącego, raczej mizernego wzrostu. Teraz odsuń 'łoże' i
przy pomocy noża otwórz skrytkę w podłodze. Łał, znajdziesz piękny rubin. Spojrzyj jeszcze na
obraz na ścianie i wyjdź z pokoju. Wejdź po schodach na piętro domu. Pierwsze drzwi
prowadzą do sypialni. Weź z sekretarzyka list adresowany do Arnesona, a z biblioteczki książki:
'Opowieści o wspaniałych polowaniach' i 'Fauna i flora Luizjany'. Teraz z drewnianej skrzynki,
stojącej na okrągłym stoliku, zabierz metalową tubę, zaś z drugiego stolika - przy łóżku, weź
wydartą z gazety kartkę z łamigłówką. Za chwilę zawoła cię Watson, który namierzył sejf
schowany za obrazem. Oczywiście by go otworzyć musisz znać szyfr. Wskazówkę do w/w masz
ukrytą w zagadce z zegarem. Wpisane w czterech kwadratach (na czarno i czerwono) cyfry,
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pokazują ile dzielników ma 'stojąca' przy nich godzina.
Idąc tym tropem zaczynasz od godziny 1, bo na niej jest duża wskazówka zegara. I tak 1 dzieli
się tylko przez 1 - jeden dzielnik (1), 2 dzieli się przez 1 i 2 - (2), 3 dzieli się przez 1 i 3 - (2), 4
dzieli się przez 1, 2 i 4 - (3), 5 dzieli się przez 1 i 5 - (2), itd... Na koniec wygląda to tak: 1223
2424 3426. Otwierasz sejf, wpisując kolejno cyfry. Zaczynasz od góry, od lewej. Potem używasz
pokrętła.

Sejf otwarty. W środku znajdujesz klucz i pusty pistolet na sprężone powietrze. Zabierasz klucz i
po wyjściu na korytarz, otwierasz nim drzwi, drugiego na tym piętrze pokoju - z trofeami. Nie
wejdziesz tam na razie jednak, bo alarmuje cię przeraźliwy krzyk kobiety, dobiegający ze stajni.
Biegniesz tam, drzwi są zaryglowane. Użyj jako tarana leżącej w pobliżu belki. W środku
znajdziesz powieszoną Eulah - na szczęście jeszcze żywą, a przy dziewczynie kartkę z groźbą
skierowaną pod twoim adresem. Watson zostaje z niedoszłą zmarłą, a ty wracasz do pokoju z
trofeami, w którym pełno wypchanych/spreparowanych zwierząt. Podchodzisz najpierw do
dużego obrazu wiszącego na ścianie. Interesuje cię oko (a właściwie jego brak) dużego
jaszczura, to część jakiegoś mechanizmu, który rozpracujesz później. Przejdź dalej, a na stoliku
znajdziesz płytę z otworem. Włóż tam metalową tubę, ujrzysz ciekawie brzmiący napis. Idź
jeszcze dalej, odkryjesz, na podłodze (pomiędzy skórą zebry i niedźwiedzia), miejsce, z którego
należy oddać strzał w oko jaszczura - kolejna część mechanizmu. Najpierw jednak trzeba mieć z
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czego strzelić. Musisz sobie poradzić inaczej. Na razie podejdź do wiszącej na ścianie głowy
kozła, z jednym rogiem i przeczytaj napis na tabliczce pod nią. Potem weź z biurka róg i
obejrzyj stojące na nim zdjęcie, Wróć do głowy kozła i umieść na niej brakujący róg. Łeb się
odsunie i ujrzysz fotografię Arnesona z bliską mu raczej kobietą. Pora... uporać się z
mechanizmem. Wyjdź zatem z pokoju na taras i podnieś, znajdujące się tam drzewko
cytrynowe. Wróć i umieść roślinę w miejscu z którego powinieneś oddać strzał. Potem podejdź
do obrazu i w oko jaszczura wsadź metalowy pręt. Odsłoni ci się ukryty pokój. Skieruj się w
stronę biurka, weź z niego list z agencji Northwood i notatki Arnesona, oraz przyjrzyj się
kolejnemu zdjęciu, widzianej już młodej kobiety. Ma na imię Lucy.

Pozostała ci tu jeszcze do spenetrowania szafa z nietypowym zamkiem. Musisz znaleźć do niego
klucz. Na razie zejdź na dół i idź do Watsona (dalej zajmującego się Eulah). Dziewczyna jest już
przytomna. Następuje długa animacja, w czasie której udajecie się do jej brata (bo to on
zabarykadował się w pokoju) i sporo się wyjaśnia. Kolejny krok, to pokonanie moskitów.
Dzięki pewnej książce wiesz jak sobie z nimi poradzić. Biegnij do pokoju z trofeami i zerwij
cytrynę z drzewka cytrynowego. Potem wróć do Watsona i poleć mu żeby pokrył skórę sokiem
cytrynowym. Sam oczywiście zrobiłeś to samo. Tak 'uperfumowanego' moskity nie ruszą.
Zatem możesz wyjść z posiadłości. Trochę dalej znajdziesz na ziemi znowu sporo krwi i ślady
świadczące o tym, że komuś obcięto tu rękę. Idź naprzód, dojdziesz do pomostu gdzie cumowała
wcześniej łódź. Nadeszła pora żeby znowu odwiedzić Szampana. Krótka animacja, ucieczka i
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znajdziesz się przed jego chatą.

Chata Szampana
Zagadaj do jej mieszkańca. Chcesz wynająć łódź, ale gdy podajesz cel i porę... wycieczki,
Szampan cię spławia. Spróbuj go przekonać dając mu ulubiony trunek. Wskórałeś jedynie tyle,
że dał ci parę starych desek i latarnię. Zanim jednak wymyślisz co z tym zrobić, udaj się do portu.

Dystrykt portowy, statek 'La Nymphe de la Louisiane'

Będąc na miejscu, wejdź na statek pełniący rolę burdelu, albo domu uciech - jak kto woli.
Niestety, gdy mówisz, że chcesz tylko porozmawiać z pewną dziewczyną, 'burdel mama' cię
spławia. Ułóż więc (z kwiatów które masz w inwentarzu) bukiet. Podobny widziałeś na
pewnym zdjęciu. Daj go kobiecie. Za chwilę pojawi się Lucy - dziewczyna ze zdjęcia. Po
uzyskaniu od niej ważnych informacji, o sygnecie otwierającym szafę w ukrytym
pomieszczeniu, udaj się znowu do posiadłości Arnesona.

Dystrykt francuski, dom Arnesona
Tu czeka cię kolejny, piąty quiz. Przypomnij sobie informacje z książki o faunie i florze.

Pytanie - kto posiada sygnet Arnesona?
Odpowiedź - szop
Musisz jakoś zwabić zwierzątko. Weź więc z kuchni (zatrącający padliną) plaster szynki, a
następnie umieść przysmak niedaleko werandy, tam gdzie widoczne są ślady zwierzaka. Szop
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zwinie szynkę i pobiegnie do swojej kryjówki na dachu - nad tarasem. Biegnij więc i ty, do stajni,
po gwoździe. Potem połącz deski z gwoździami i młotkiem. Tak skonstruowaną drabinę
przystaw do ściany na tarasie - koło kanapy i wejdź na dach. W kryjówce szopa czeka cię
znowu... szok, fuuuuj, ale sygnet jest twój. Udaj się zatem do pokoju z trofeami, a potem
oczywiście do ukrytego i użyj sygnetu do otwarcia szafy.

W środku znajdziesz pudełko z pieniędzmi i karabin. Masz już za co kupić łódź. Zanim jednak
dokonasz transakcji, czeka cię krótka scenka z szeryfem w... roli głównej. Trzeba uciekać.
Przystaw więc drabinę do balustrady i zejdź po niej na dół. Za chwilę znajdziesz się w porcie.
Udaj się stamtąd do Szampana.

Dystrykt portowy, chata Szampana

Dajesz 'ochlaptusowi' pieniądze i stajesz się dumnym posiadaczem łodzi. Jeszcze tylko
wypytujesz faceta o drogę na bagna, do Rich Parish. Po uzyskaniu informacji - m. in. odnośnie
wraku starego Sama, lądujesz na bagnach.
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Teren bagien
Płyń trzymając się lewej strony brzegu. Najpierw namierzysz łódź starego Sama. Za chwilę
zobaczysz drzewo pełne powieszonych ciał i czyhające stado krokodyli. Zestrzel jednego
wisielca, a będziesz miał gady z głowy.

Płyń dalej, ujrzysz okrwawiony głaz, a za chwilę wylądujesz na wysepce. Widzisz rannego
Arnesona i od razu atakuje cię jakiś 'nawiedzony'. Watson go wyeliminuje skutecznie. Możesz
więc podejść do posągu stojącego w centrum i użyć na nim rozbitego posążka. Zdobędziesz
książkę niejakiego Kgwhmana Kadwluhe.
Pozostaje ci tylko przetransportować rannego do łodzi i spadać stąd.
Kolejna animacja, z Szampanem i Lucy w rolach głównych, a potem Londyn, list od Mycrofta i
kolejny quiz.
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Baker Street, księgarnia Barnes'a
Musisz znaleźć brakujące cyfry w ciągu który podał ci Dave, brat Eulah. Pierwsze dziewięć cyfr:
6,8,7,9,5,4,3,1,2 (oddzielone od pozostałych ukośnikiem) stanowi wskazówkę. Idąc tym tropem,
musisz w każdym z pozostałych przedziałów odnaleźć brakującą cyfrę. A oto i one: 5,6,4,3,6
spacja 6,1,3,4
Szósty quiz.

Pytanie - jakie jest rozwiązanie kodu zapisanego przez młodego Davy'ego?
Odpowiedź - 5,6,4,3,6 6,1,3,4

Po rozwiązaniu quizu, Holmes mówi o trudnościach jakie sprawia mu zrozumienie znalezionej
na wyspie książki. Najpewniej księgarz Barnes będzie w stanie mu pomóc. Udajesz się tam
niezwłocznie i dajesz Barnesowi dzieło Kadwluha. Księgarz, 'cały w skowronkach', obiecuje, ze
spróbuje przetłumaczyć tekst. Wracasz na Baker Street, a po drodze kupujesz od małego
gazeciarza Strand. Informacja o sztormie i zaginionych statkach (u wybrzeży Szkocji) daje ci do
myślenia. Trzeba zdobyć mapę tych okolic. Barnes zajęty, idziesz się więc do doków.
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Doki, nabrzeże nr 13, księgarnia Barnesa

Automatycznie wylądujesz w pubie. Po krótkiej rozmowie, dostaniesz od barmana klucz do
pokoju przy barze. Będzie tam fotografia młodego Rochestera, oraz poszukiwana mapa Szkocji.
Czeka cię zagadka. Przesuwaj mapę, trzymając wściśnięty L.P.M.
Posłuż się kodem Davy'ego: 5,6,4,3,6 to 56 stopni, 43 minuty i sześć sekund - szerokość
geograficzna, 6,1,3,4 to 6 stopni, 13 minut i 4 sekundy - długość geograficzna. Szukaj tych
współrzędnych na mapie. To cypel Ardnamurcham, na wybrzeżu Szkocji.

Idź teraz zamienić jeszcze słówko z barmanem. Dowiadujesz się, że na Ardnamurcham jest
latarnia morska - bardzo nietypowa i dziwne wieści o niej krążą. Musisz to zobaczyć na własne
oczy.
Póki co, na razie idź ponownie odwiedzić Barnesa. Ten przetłumaczył już księgę Kadwluha i
opowie ci o Lewiatanie, tajemnym rytuale i... końcu świata. Potem czeka cię tylko jeszcze krótka
rozmowa (na Baker Street) z Watsonem i znowu automatycznie, znajdziesz się w Szkocji, u
stóp latarni morskiej.
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Szkocja, latarnia morska na Ardnamurcham
Widzisz skaczących do morza ludzi. Koniecznie musisz przerwać ten krwawy rytuał. Podejdź do
schodów prowadzących do latarni. Przyrzyj się posągom Sfinksa - bez twarzy. Przy tym z prawej
strony znajdziesz żelazny pręt. Spróbuj otworzyć drzwi wejściowe, ale zamknięte są od środka i
nawet pręt nie pomoże. Tędy nie wejdziesz.
Skorzystaj zatem ze wskazówek, z książki o zdesperowanych piratach. Szczególnie kieruj się
tym fragmentem, 'troje plujących ust, trzydzieści kroków do Barana'. Troje ust to trzy gejzery.
Rusz w ich stronę i stań pośrodku, a potem idź prosto, w stronę skały przypominającej barana.

Gdy będziesz we właściwym miejscu, Holmes cię zatrzyma i każe zbadać otoczenie. Zatem, przy
pomocy żelaznego pręta, przesuń skałę która tam leży, a odsłonisz wejście 'w głąb ziemi'.
Musisz się tam jakoś dostać. Wróć więc w stronę latarni i poszukaj liny. Znajdziesz ją nieopodal,
w zdewastowanym, drewnianym baraku. Zauważysz tam również beczkę z wodą - być może
przyda się później. Na razie wróć do dziury w ziemi i obwiąż zdobytą liną leżący niedaleko niej
głaz. Schodzisz w dół, niestety lina się zrywa. Nie było tak źle, jesteś cały, ale nie ma odwrotu.
Musisz sam penetrować podziemie, podczas gdy Watson zostaje na górze. Rusz więc naprzód
(zapal lampę), znajdziesz ludzki szkielet. Podnieś, leżący obok niego stary sztylet i przy jego
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pomocy odsuń ruchomą ścianę - drzwi. Sztylet się złamie, a ty ujrzysz przed sobą korytarz. Idź
nim, aż dojdziesz do dużej jaskini, z mnóstwem starych beczek i skrzynek. Kolejny (wiszący)
szkielet. Gdy go poruszysz, spadnie i zdobędziesz pustą baryłkę - butelkę, którą miał przy
sobie. Pewnie kiedyś był w niej rum. Ruszaj dalej, trzymając się prawej strony. Zauważysz na
ścianie jakąś dźwignię - później z niej skorzystasz. Po paru kolejnych krokach znajdziesz się w
mniejszej jaskini. Weź z niej: piersiówkę z rumem, lejek i fragment bramy. Wróć skąd
przyszedłeś, a potem przejdź przez parę beczek do dźwigarów - dwóch opartych o duży
kamień desek. Wejdź po nich wyżej i spojrzyj do góry. Coś tam jest, ale nie możesz dostrzec co
to takiego. Powieś zatem, na haku na którym wisiał szkielet, lampę. Potem użyj dźwigni
(wcześniej zauważonej na ścianie) i ponownie skorzystaj z dźwigarów. Teraz widzisz, że na
skalnej półce leży beczka w całkiem dobrym stanie. Przystaw do skały, w charakterze drabiny,
fragment bramy i użyj na beczce (jak się okazuje pełnej prochu) pustej beczułki. Potem zejdź
na dół, przestaw dźwignię i zabierz lampę. Zbadaj teraz lewą stronę jaskini. Obok rusztowania
stoi nietknięta, szczelnie zamknięta skrzynka. Otwórz ją przy pomocy złamanego sztyletu. W
środku znajdziesz żagle które na pewno ci się przydadzą. Idź dalej, a natkniesz się na
zwałowisko kamieni.

Przejdź przez nie, a dojdziesz do dziurawej kładki. Ta załamie się pod tobą i stracisz lampę. Idź
naprzód, dojdziesz do miejsca gdzie z góry leje się woda. Spróbuj zawołać Watsona. Niestety
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sztorm zagłusza twój głos. Użyj lejka, zawołaj go powtórnie i poproś o zapałki. Następnie
zawróć i przed zawaloną kładką skręć w prawo. Znajdziesz się przez chwilę w zupełnych
ciemnościach - proponuję maksymalnie rozjaśnić monitor. Za moment dotrzesz do bardzo
malutkiej jaskini, a w niej znajdziesz ludzkie kości - przywłaszcz sobie parę. Potem jedną z nich
połącz w inwentarzu z kawałkami żagli - szmatami i rumem, a później podpal 'dzieło' zapałką.
Otrzymasz pochodnię i zrobi się zdecydowanie jaśniej. Wyjdź z jaskini i znowu idź w prawo.
Przed tobą głęboka rozpadlina, najeżona ostrymi skałami. Nie zdołasz jej pokonać. Weź więc
baryłkę z prochem, połącz ją ze szmatami i tak skonstruowaną bombę połóż na występie
skalnym, po lewej. Wybuch zwali część skał i spowoduje, że będziesz mógł przetransportować
się na drugą stronę. Ruszaj naprzód. Znajdziesz kolejny szkielet i zwiniesz mu skórzany pas. Idź
jeszcze dalej. Przed tobą zamknięta krata, a po lewej jakiś mechanizm. Załóż na urządzenie
skórzany pas. Czeka cię zagadka.
Widzisz cztery koła, a na każdym z nich po cztery różne symbole. Musisz kręcąc kołami,
właściwie je ułożyć. Po każdym ruchu naciśnij przycisk - lewy górny róg. Jeżeli ruch był
właściwy zapali się lampka - pod przyciskiem. Zapalenie się wszystkich czterech lampek...
wieńczy dzieło.

Teraz podnieś kamień leżący na ziemi i uderz nim starą kłódkę blokującą dźwignię
mechanizmu. Potem pociągnij dźwignię. Krata obok się podniesie, a za nią zobaczysz grotę z
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otworami prowadzącymi do podziemnej rzeki. Wrzucaj po kolei do otworów pochodnie.
Jeżeli nie trafiłeś, pochodnia zgaśnie, zrób więc następną i próbuj aż do skutku. Gdy
trafisz na właściwy otwór, wróć po skórzany pas, a następnie obwiąż nim duży kamień leżący
obok. Automatycznie opuścisz się po nim na dół. Znowu zrób pochodnię i przejdź kawałek
płytką wodą - znajdziesz drewnianą nogę. Rozejrzyj się, a zobaczysz wejście do następnej groty.
Tu czekać cię będzie kolejna zamknięta (oczywiście) krata, a u jej podnóża dwa symbole: stopy i
drewnianej nogi. Stań na pierwszym, a na drugim użyj 'protezy'. Krata się podniesie, znajdziesz
się w skarbcu pełnym... dóbr wszelakich.

Na nic ci jednak skarby, interesuje cię tylko szabla. Bierzesz ją i wchodzisz do tunelu, po lewej.
Dochodzisz nim do kolejnej rozpadliny. Teraz będzie ci potrzebna pomoc Watsona. Przywołaj
więc przyjaciela. Ten się zjawia i obiecuje pomoc. W zw. z tym, jako Watson, musisz zdobyć
maszt, który posłuży Holmesowi za most. Niedaleko, na wzgórzu, znajdziesz odpowiednią
belkę. Zrzuć ją Holmesowi. Ponownie przejmujesz kotrolę nad Sherlock'iem i przechodzisz po
prowizorycznym moście. Idziesz jakiś czas naprzód, aż do miejsca gdzie wbite są w skałę
metalowe pręty - jakby drabina. Wejdź po nich na górę. Znajdziesz się na dole w latarni
morskiej. W pomieszczeniu, które przedstawia makabryczny widok, jest pełno gryzącego
dymu, wydobywającego się z wiader w których pali się jakieś świństwo. Otwórz drzwi
wejściowe - przy okazji zdobywając metalowy pręt i wpuść Watsona. Musisz pozbyć się dymu.
Biegnij więc do baraku, weź wiadro, które stoi obok i napełnij je wodą z beczki, a potem pędem
do latarni. Gdy zaczniesz gaszenie, pojawi się jakiś uzbrojony wyznawca kultu i zacznie strzelać.
Watson dotrzyma mu kroku, a ty przejdź w lewo i kryjąc się za sprzętami - i przy okazji gasząc
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wiadra, dojdź do dwóch dźwigni na kolumnie i użyj tej po lewej stronie.

Spadnie skrzynka i przestraszy szaleńca, który pobiegnie po schodach na górę. Tam znowu
zacznie wymachiwać bronią. Biegnij za nim. Ponieważ jednak Watsonowi kończą się naboje,
musisz użyć fortelu. Podnieś z podłogi białą płytę - deskę i umocz ją w kałuży krwi - u szczytu
schodów. Masz do rozwiązania kolejną zagadkę.
Z czerwonych znaków, po lewej stronie ekranu, trzeba ułożyć na płycie symbol Wielkich
Prastarych (druga strona Tekstu przeklętej księgi), czyli pentagram z okiem w środku.
Ponieważ znaki są dość małe, najlepiej umieścić wszystkie na płycie - automatycznie się
powiększą i wskoczą we właściwe miejsca. Potem pozbywaj się (klikając) tych naprawdę
zbędnych. Później dopasuj resztę, aż powstanie prawidłowy symbol.
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Pokazujesz Hindusowi płytę z pentagramem (wydając przy tym nieartykułowane dźwięki), ten
traci kontenans, Watson strzela i masz faceta z głowy. Wejdź wyżej, po kolejnych schodach. Na
górze wyważ - przy pomocy metalowego pręta drzwi i wejdź do środka. Tam czeka następny ...
wyznawca, tym razem z łańcuchem. Holmes posługuje się szablą - animacja i pyta o klucz na
szczyt latarni. Facet z łańcuchem mówi, że jest on w... kimś głęboko ukryty i że ten ktoś pewnie
już zabił Watsona. Jednak Watson się pojawia i po napastniku. Znowu czekają cię schody, stolik
na podeście, a na stoliku Dyrektywa sekty. Idź jeszcze wyżej, staniesz przed oczywiście
zamkniętymi drzwiami. Nie dasz rady ich wyważyć. Czeka cię ostatni już, siódmy quiz.
Przypomnij sobie słowa 'człowieka z łańcuchem' o ukrytym kluczu.

Pytanie - gdzie Hindus ukrył klucz?
Odpowiedź - brzuch
Watson oferuje wydobycie klucza z... wnętrza Hindusa. Za chwilę masz go w ręce. Idź na górę i
go użyj. Gdy wejdziesz do środka, czeka tam na ciebie lord Rochester i... tłum idący na stracenie.
Animacja.
Ostatnie zadanie, musisz powstrzymać to szaleństwo i sprawić by zaczęło działać światło
latarni. Przy mechanizmie na środku widzisz dwa pojemniki z płynami: niebieskim i zielonym.
Obok znajdziesz pustą butelkę.
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Wstaw ją w uchwyt pod pojemnikiem z niebieskim płynem i przekręć zawór. Potem
wypełnioną niebieskim płynem butelkę, wstaw pod pojemnik z płynem zielonym i również
użyj zaworu. Stanie się... światło.

Animacja. I to już wszystko w tej grze. Czeka cię jeszcze tylko zakończenie tej krwawej historii
z Sherlock'iem Holmesem w roli głównej.

KONIEC
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Gra na stronie Przygodomanii
Jeśli zainteresowała Cię gra, zajrzyj do działu Sherlock Holmes: przebudzenie
na naszym forum. PrzygodoMania.pl zaprasza!
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