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Prolog

• Idź w głąb korytarz – poruszasz się, używając klawiszy WSAD.

• Sprawdź godzinę na zegarku – klawisz T.

• Sprawdź sztylet – klawiszem 1 wyjmujesz i chowasz broń.

• Otwórz drzwi z krwawymi śladami dłoni.

• Zaatakuj, wciskając LPM.

Początek rozprawy

• Wysłuchaj przemówień.

• Gdy adwokat spyta, czy podczas zeznań chcesz jego pomocy, wciśnij klawisz T lub
N.

• Klawiszem T włączysz system podpowiedzi w grze. To sugestie adwokata, które
będą widoczne na planszach z linią wydarzeń (klawisz Q) po przytrzymaniu spa-
cji.

• Jeśli wciśniesz klawisz N, system podpowiedzi w tej rozgrywce nie będzie dostęp-
ny.

• Po dokonaniu tego wyboru przeniesiesz się na uliczkę przed kamienicą oskarżo-
nego.

Dowody

• Wciśnij klawisz tab – otwiera i zamyka plansze z dowodami.

• Po wciśnięciu klawisza 1 odsłonisz dowody oskarżenia – są kompletne.

• Pod klawiszem 2 znajdziesz dowody obrony – te trzeba zebrać.

• Wciśnięcie klawisza 3 ujawni komplet dowodów wspierających.

• Plansze z dowodami przesuwasz klawiszami A / D.

Gdzie szukać dowodów?

Dowód nr 1

• Ekspertyza grafologiczna.

• Rejestr gości hotelowych dostępny początkowo po wywabieniu recepcjonisty na
zaplecze. Po 22.45 recepcjonista go już nie pilnuje.
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Dowód nr 2

• List z Ministerstwa Sprawiedliwości.

• Skrzynki na listy na parterze kamienicy Ethona.

Dowód nr 3

• Dziennik Alfreda Ethona.

• Na biurku w tajnej pracowni Ethona.

Dowód nr 4

• Prawa rękawiczka Marie Capet.

• Korytarz przed drzwiami apartamentu Ethona po kradzieży dokumentów.

Dowód nr 5

• Lewa rękawiczka Marie Capet.

• Na kartonach w pokoju służącej w mieszkaniu Brissota.

• Przedmiot staje się aktywny po wzięciu prawej rękawiczki (dowód nr 4).

Dowód nr 6

• Książka Karola Marksa.

• Blat nocnej szafki w pokoju służącej w mieszkaniu Brissota.

Dowód nr 7

• Wycinki prasowe z pokoju Marie Capet.

• Na ścianie w pokoju służącej w mieszkaniu Brissota.

Dowód nr 8

• List do Marie Capet.

• W nocnej szafce w pokoju służącej w mieszkaniu Brissota.

Dowód nr 9

• Walizka z pieniędzmi.

• Początkowo pod biurkiem w pokoju hotelowym. Jeśli zostanie stamtąd zabrana,
w spisie dowodów pojawi się po przedstawieniu listu do Marie (dowód nr 8).

• Jeśli wcześniej nie została zabrana, po 22.05 leży w pokoju hotelowym na biurku.
Żeby ją zdobyć, trzeba dokonać zabójstwa.

Dowód nr 10

• List do Alberta Brissot.

• Na biurku w salonie mieszkania Brissota.

Dowód nr 11

• Pismo z kancelarii prawnej, które pojawia się automatycznie podczas animacji.

• Żeby odblokować scenkę, należy po 22.05 wejść do hotelu.
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Dowód nr 12

• Zeznanie Hugo Argenta #3.

• Pojawia się automatycznie podczas animacji.

• Żeby odblokować scenkę, należy po 22.05 wejść do hotelu.

Dowód nr 13

• Zeznanie Antoine Ethona.

• Pojawia się automatycznie podczas animacji pod warunkiem, że mamy eksperty-
zę grafologiczną (dowód nr 1).

• Scenkę odblokowuje wejście po 22.05 do hotelu.

Linia wydarzeń

• Klawisz Q – otwiera i zamyka plansze ze sporządzonym przez śledczych przebie-
giem zdarzeń.

• Od jednej do drugiej planszy przechodzisz klawiszami A / D.

• Jeśli w grze jest włączony system podpowiedzi, możesz na każdej planszy wci-
snąć klawisz tab, żeby zapoznać się z sugestiami obrońcy.

• Linia czasu uwzględnia sześć wydarzeń. Dla rozgrywki nie ma znaczenia pierw-
sze z nich. Pozostałych powinniśmy przestrzegać, to znaczy o wyznaczonej porze
stawić się w określonym miejscu i spróbować odtworzyć to, co się działo. 

• Ignorowanie linii wydarzeń ma wymiar praktyczny – nie odblokowujemy zdarze-
nia i nie mamy możliwości zdobycia nowych dowodów. Ponadto skutkuje tym, że
bohater zostaje posądzony o kłamstwo, na przykład w przypadku, gdy porozma-
wiamy z recepcjonistą w hotelu o 21.00 lub 21. 40, a nie o 21.25.

• W trakcie rozgrywki kieruj krokami bohatera zgodnie z linią wydarzeń (klawisz
Q) i wskazaniami zegarka Ethona (klawisz T).

Czas w grze

• Czas w grze płynie tak, jak w rzeczywistości. Oznacza to, że piętnaście minut spę-
dzonych na czytaniu dokumentów i oglądaniu lokacji przesunie wskazówki ze-
garka Ethona o ów kwadrans, mimo że nie wykonaliśmy żadnej akcji istotnej dla
fabuły. 

• Nie ma jednak konieczności prowadzenia rozgrywki zgodnie z czasem rzeczywi-
stym – wystarczy odpowiednio przesuwać wskazówki zegarka Ethona.  W grze
jest kilka „przyspieszaczy czasu”. Hotelowa łazienka jest dostępna na początku
rozgrywki. Stale można korzystać z takich punktów w apartamencie Ethona.
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Przyspieszacze czasu w apartamencie Ethona

• gotowanie +10 minut (kuchnia)

• kąpiel +15 minut (zmywa krew) / golenie +5 minut (bohater się zakrwawia) – na
pierwszym poziomie apartamentu

• praca nad wynalazkiem +30 minut (drugi poziom apartamentu)

• telefon +5 minut (drugi poziom apartamentu)

• czytanie książki o torturach +15 minut (tajna pracownia).

Zeznania – przykładowe scenariusze rozgrywki

• Poniżej jest kilka przykładowych scenariuszy rozgrywek, które doprowadzą do
określonego zakończenia, ale na pewno nie są to wszystkie możliwości. 

• W grze chodzi nie tylko o odnalezienie dowodów, ale również trzymanie się wy-
znaczonej linii czasu. Nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich kombinacji, wy-
nikających z różnego łączenia tych elementów.

• Podane warunki osiągnięcia konkretnego zakończenia (szczególnie liczba dowo-
dów) to głównie moje przypuszczenia, wysnute na podstawie kilkudziesięciu roz-
grywek. Nie wiem, na ile są trafne, więc w opisach przejścia dla zakończeń 1 – 5
oraz 8 podaję sposób na zdobycie kompletu dowodów i zakładam, że gracz trzy-
ma się linii wydarzeń.

• Opis przejścia dla zakończenia 1 jest obszerniejszy niż pozostałe, bo służy także
prezentacji możliwości gry.

• W przypadku zakończenia 6 (dożywocie) i 7 (kara śmierci) nie podaję opisów
przejścia. By je osiągnąć, na pewno trzeba ograniczyć lub drastycznie ograniczyć
liczbę znalezionych dowodów, ale i tu mogą się zdarzyć niespodzianki.

Z  akończenie 1/8

Warunki

• Uniewinnienie. Ethonowi udaje się przekonać sąd, że sprawcą jest ktoś inny.

• Żeby włączyć zakończenie, w pierwszej fazie gry (jeszcze przed kradzieżą doku-
mentacji) należy zabrać z pokoju hotelowego walizkę. W tym samym pokoju o
23.16 nie należy używać na Capet  sztyletu (to różni  zakończenie pierwsze od
drugiego).

• Przypuszczam, że trzeba zebrać co najmniej 11 dowodów. Musi się wśród nich
znaleźć ekspertyza grafologiczna podpisu z hotelowej księgi gości (brak tego do-
wodu jest charakterystyczny dla zakończenia ósmego). Jeśli dowodów będzie za
mało, bohater dostanie dożywocie albo karę śmierci.
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Uwagi na temat opisu przejścia

• Ten scenariusz uwzględnia wiele lokacji i czynności niekoniecznych dla rozwoju
fabuły, bo służy także prezentacji gry. To, co niezbędne lub ma wpływ na zakoń-
czenie, jest zaznaczone kolorowym drukiem.

• Scenariusz jest nastawiony na wiarygodność i  wzbudzenie w sędzim zaufania,
więc znajdują się w nim również uwagi o tym, co może podważyć wiarygodność
Ethona.  Omijanie  elementów  źle  świadczących  o  bohaterze  da  podwyższoną
punktację na planszy z wynikami, ale zuboży grę, bo nie dowiemy się, co Ethon
myśli o niektórych sprawach. Na szczęście wynikające z takich sytuacji obniżenie
zaufania sędziego nie ma wpływu na wysokość kary, więc możemy śmiało oglą-
dać wszystko.

Zakończenie 1 – opis przejścia

Ulica – godzina 21.00

• Zapoznaj się z dokumentacją dostępną pod klawiszami Tab oraz Q.

• Spójrz w oświetlone okna sąsiada, na napisy na murze i  ogłoszenia na słupie.
Spróbuj odpalić samochód. Przeczytaj menu przy wejściu do baru.

• Jeśli chcesz, możesz wejść do baru.

Bar

• Skosztuj szampana, jeśli masz ochotę – efekt zamazanej planszy minie po chwili.

• Jeśli podejdziesz bardzo blisko do któregoś z mężczyzn, sprowokujesz bójkę. Po
wyjściu  z  baru,  Ethon  wygłosi  kilka  uwag,  które  nie  spodobają  się  sędziemu
(ujemny punkt zaufania).

• Po bójce bohater będzie zakrwawiony i plansza się zaplami. Możesz się tego po-
zbyć później. (Kąpiel w apartamencie Ethona lub w hotelu dodatkowo przesuwa
wskazówki zegarka o 15 minut. Przebranie się – komoda w sypialni Ethona – nie
ma wpływu na czas w grze).

• Po bójce zasłona w drzwiach baru opada, ale lokacja będzie znów dostępna, gdy
wejdziesz do kamienicy lub hotelu, a potem wrócisz.

Korytarz kamienicy

• Wejdź w drzwi naprzeciwko wejścia do baru – znajdziesz się w budynku, w któ-
rym Ethon ma apartament.

• Na parterze sprawdź pocztę w skrzynkach na listy – zdobędziesz dowód nr 2 – list
z Ministerstwa Sprawiedliwości.
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• Obejrzyj rower i śmieci leżące na podłodze pod skrzynkami na pocztę. Komen-
tarz Ethona nie spodoba się sędziemu (ujemny punkt zaufania).

• Wejdź w głąb korytarza. Zajrzyj w kąt przy windzie.

Automat zakupowy

• Na parterze kamienicy, w kącie przy windzie, znajdziesz automat zakupowy wy-
naleziony przez Ethona.
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• Kliknij automat. Wybranym klawiszem na własnej klawiaturze (1 – 6) wybierz
produkt. Enterem zatwierdź wybór.

Na drugie piętro kamienicy

• Wjedź windą na drugie piętro.

• Na drugim pietrze wybierz drzwi w głębi korytarza.

Apartament Ethona

• Na  pierwszym  poziomie  apartamentu,  tuż  przy  kracie  windy  towarowej,  jest
łazienka. 

• Wykąp się w łazience – przesuniesz wskazówki zegarka o 15 minut. (Jeśli chcesz
usunąć krwawe plamy z planszy, a nie masz już do 21.25 czasu, kliknij komodę w
sypialni na drugim poziomie).

• Jeśli masz zakupy z automatu, możesz je schować do szafki w kuchni.
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• Jeśli do 21.25 masz za dużo czasu, pogotuj (kliknięcie kuchenki daje +10 minut).

• Gdy wkrótce po godzinie dziewiątej dostaniesz komunikat o ważnym wydarze-
niu, idź do hotelu.

Hotel – godzina 21.25

• Hotelowa brama znajduje się naprzeciwko ulicznego słupa ogłoszeniowego.

• O 21.25 porozmawiaj z recepcjonistą o wynajęciu pokoju. Ethon sensownie wyja-
śni, dlaczego próbował to zrobić, co się spodoba sędziemu (dodatni punkt zaufa  -
nia).

• Uwaga! Jeśli porozmawiasz z recepcjonistą wcześniej (np. o dziewiątej) zostanie
to uznane za kłamstwo.

• Ponieważ recepcjonista nie zechce powiedzieć, kto już wcześniej wynajął pokój
jako A. Ethon, musisz go wywabić na zaplecze.

• Cofnij się ku drzwiom wyjściowym z hotelu. W ich pobliżu jest wejście do pokoju
telefonicznego.

Pokój telefoniczny w hotelu

• Użyj któregoś z telefonów, żeby zadzwonić do recepcji.

• Wróć do recepcji.

• Uwaga! W celu wywabienia recepcjonisty na zaplecze możesz skorzystać z telefo-
nu w pokoju hotelowym.
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Recepcja hotelu

• Recepcjonisty nie ma – sprawdź księgę gości leżąca na ladzie. Zdobędziesz dowód
nr 1 – ekspertyzę grafologiczną podpisu.

• Uwaga! Ten dowód zdobędziesz również bez żadnych zabiegów, gdy przybędziesz
do hotelu już po kradzieży dokumentów. O 22.45 recepcjonista zajmie się rato-
waniem Marie i nie będzie go na stanowisku.

• Wjedź windą na drugie piętro hotelu.

Hotelowy korytarz na drugim piętrze

• W korytarzu prowadzącym do pokoju sprawdź któreś ze skrajnych drzwi – taki
brak orientacji wyda się sędziemu prawdopodobny (dodatni punkt zaufania).

• Wejdź do pokoju.

Pokój hotelowy

• Spod biurka zabierz walizkę z pieniędzmi. (Walizka to dowód nr 9 i w tym scena-
riuszu pojawi się w dokumentacji po ujawnieniu dowodu nr 8).
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• Uwaga! Tu możesz również skorzystać z telefonu, jeśli chcesz wywabić na zaple-
cze recepcjonistę, a nie zostało to wcześniej zrobione.

• Opuść hotel.

Kamienica

• W kamienicy idź schodami na pierwsze piętro. Sprawdź włącznik światła. Zastu-
kaj do jednych i do drugich drzwi.

• Drzwiami przy schodach prowadzących w górę wejdziesz do mieszkania pana
Brissota.

Mieszkanie Brissota

• Na początku korytarza po prawej są drzwi do kuchni. Zajrzyj tam przez szybkę –
Ethon zauważy jakąś kobietę, która wyda mu się znajoma (dodatni punkt zaufa  -
nia).
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• W salonie porozmawiaj  z panem Brissot  – Ethon przyzna się do znajomości z
ofiarą (dodatni punkt zaufania).

• Z biurka w salonie (koło kominka) zabierz dowód nr 10 – list do Alberta Brissot.

• Opuść mieszkanie Brissota.

• Idź na drugie piętro.

Apartament Ethona

• Teraz masz czas do 22.05. Jeśli masz ochotę, obejrzyj mieszkanie.

• Na pierwszym poziomie apartamentu, oprócz znanej już kuchni, jest przydatna
łazienka. Kąpiel to +15 minut, jeśli Ethon jest zakrwawiony. Golenie się (+5 mi-
nut) jest możliwe, jeśli bohater jest czysty. (Kąpiąc się i goląc na przemian, też
możesz przesuwać wskazówki zegara).

• Na pierwszym poziomie apartamentu, blisko schodów wewnętrznych, znajdziesz
windę towarową. Możesz nią zjechać do piwnicy, gdzie bohater trzyma części do
swoich wynalazków. Pomieszczenie działa na wyobraźnię,  ale niestety nic tam
nie ma. Wróć windą na górę.

• Po wewnętrznych schodach wejdź na drugi poziom apartamentu.

• W pracowni w głębi możesz popracować nad wynalazkiem (+30 minut) lub za-
dzwonić (+5 minut). Telefon daje ujemny punkt zaufania, bo Ethon nie chce zdra-
dzić, do kogo dzwonił. 

• Naprzeciwko blatu roboczego możesz obejrzeć maszynę sprzątającą – wynala-
zek, nad którym Ethon pracuje oficjalnie. Jednak to, co go naprawdę interesuje,
znajdziesz gdzie indziej. Wejdź do sypialni.
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• Po kliknięciu komody w sypialni bohater się przebierze. W praktyce oznacza to
oczyszczenie planszy z krwawych plam. Akcja ta nie wpływa na czas w grze.

• W sypialni kliknij biblioteczkę pod ścianą z lustrem – otworzysz wejście do tajnej
pracowni.

• W tajnej pracowni uruchom, jeśli chcesz, prototyp maszyny przesłuchującej. Mo-
żesz też zajrzeć do sejfu (to  ujemny punkt zaufania, bo Ethon nie będzie chciał
rozmawiać z sędzią o jego zawartości).

• Z blatu biurka w tajnej pracowni zabierz dowód nr 3 – dziennik Alfreda Ethona.
Możesz też podnieść sztylet, ale w tym scenariuszu nie będzie przydatny. Książka
o torturach – przyspieszacz czasu o 15 minut – daje ujemny punkt zaufania.
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Zestawienie przyspieszaczy czasu w apartamencie Ethona

• gotowanie +10 minut

• kąpiel +15 minut (zmywa krew) / golenie +5 minut (zakrwawia się)

• praca nad wynalazkiem +30 minut

• telefon +5 minut (utrata zaufania sędziego)

• czytanie książki o torturach +15 minut (utrata zaufania sędziego).

Apartament Ethona – godzina 22.05

• Gdy przed godziną dwudziestą drugą otrzymasz komunikat o ważnym wydarze-
niu, bądź w apartamencie i nadsłuchuj pukania do drzwi.

• Otwórz drzwi i zaproś Marie Capet do mieszkania.

• Dalej akcja potoczy się automatycznie i bohaterowie przeniosą się do tajnej pra-
cowni.

Inna wersja tego wydarzenia

• Około dwudziestej drugiej bądź gdziekolwiek, tylko nie w apartamencie Ethona.
Możesz na przykład iść do mieszkania Brissota i co jakiś czas spoglądać przez
szybkę w drzwiach do kuchni.

• Gdy Capet zniknie z kuchni (powinno to nastąpić o 22.05), idź na drugie piętro do
apartamentu Ethona.

• W apartamencie idź do sypialni. Stamtąd wejdź do tajnej pracowni. (Nawet jeśli
wcześniej przejście do niej nie było otwierane, teraz biblioteczka będzie odsunię-
ta).
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Apartament Ethona po kradzieży dokumentów

• W tajnej pracowni zajrzyj do otwartego sejfu.

• Uwaga! Jeśli wcześniej tajna pracownia nie była otwierana, teraz zabierz z biurka
dziennik bohatera i ewentualnie sztylet.

• Jeśli plansza z krwawymi plamami jest uciążliwa, przebierz się w sypialni (bez
straty czasu) lub wykąp w łazience na pierwszym poziomie apartamentu (+15
minut).

• Wyjdź na korytarz przed apartamentem.

Korytarz drugiego piętra

• Tuż za drzwiami apartamentu spójrz pod nogi.

• Podnieś z posadzki korytarza dowód nr 3 – prawą rękawiczkę Marie Capet.

• Zejdź do mieszkania pana Brissota.

Mieszkanie Brissota

• W salonie porozmawiaj z gospodarzem. Gdy pozwoli, wejdź do pokoju służącej
(drzwi jak na obrazku poniżej).
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Pokój służącej w mieszkaniu Brissota

• Z kartonu podnieś dowód nr 5 – lewą rękawiczkę Marie Capet. (Przedmiot będzie
aktywny, jeśli masz już rękawiczkę z korytarza).

• Ze ściany zerwij dowód nr 7 – wycinki prasowe dotyczące Ethona.

• Z  blatu  nocnej  szafki  podnieś  dowód  nr  6  –  książkę  Karola  Marksa.  Otwórz
drzwiczki szafki.
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• Przykucnij (lewy ctrl) i z wnętrza szafki zabierz dowód nr 8 – list do Marie Capet.

• Wyjdź do salonu. Jeśli jeszcze nie masz listu z biurka koło kominka, nie zapomnij
go zabrać.

Przesunąć wskazówki zegara

• Następne wydarzenie, na które czekasz, będzie miało miejsce o 23.16.

• Jeśli masz za dużo czasu, idź do apartamentu Ethona i skorzystaj z któregoś z
przyspieszaczy:

• gotowanie +10 minut

• kąpiel +15 minut (zmywa krew) / golenie +5 minut (zakrwawia się)

• praca nad wynalazkiem +30 minut

• telefon +5 minut (utrata zaufania sędziego)

• czytanie książki o torturach +15 minut (utrata zaufania sędziego).

Hotel – godzina 23.16

• Po dwudziestej trzeciej otrzymasz komunikat o ważnym wydarzeniu.

• O 23.16 wejdź do hotelu – włączysz scenkę z sali sądowej i nastąpi odroczenie
procesu do następnego dnia.

Cela

• Możesz obejrzeć dowód nr 11 – pismo z kancelarii prawnej, który pojawia się au-
tomatycznie po animacji.

• W celi jest też kilka listów – jeśli chcesz, przeczytaj je.
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Sala sądowa

• Sędzia poinformuje o wpłynięciu dowodu nr 12 – zeznaniach Hugo Argenta #3.

• Pojawi się automatycznie również dowód nr 13 – zeznania Antoine Ethona (jest
uzależniony od ekspertyzy grafologicznej z księgi gości w hotelu i w tym scena-
riuszu konieczny).

• Potem wrócisz do zeznań.

Hotel – godzina 23.16

• Wjedź windą na drugie piętro. Idź do wynajętego pokoju.

• Jeśli masz broń, po wejściu do pokoju Ethon ją wyjmie automatycznie – nie uży-
waj sztyletu, ale schowaj klawiszem 1.

• Jeśli nie masz broni, po prostu wysłuchaj wyjaśnień Ethona.

• Wyjdź z pokoju, zostawiając Marie Capet żywą.

• Opuść hotel. Na ulicy wejdź do baru.

Bar

• Podejdź do któregoś z mężczyzn, żeby sprowokować bójkę.

Przesunąć wskazówki zegara

• Następne wydarzenie, na które czekasz, będzie miało miejsce o 23.30.

• Jeśli masz za dużo czasu, idź do apartamentu Ethona i skorzystaj z któregoś z
przyspieszaczy (np. gotowanie).
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Ulica – godzina 23.30

• Ostatnim z wydarzeń z linii czasu jest spotkanie w korytarzu kamienicy. Gdy do-
staniesz komunikat przypominający o nim, wyjdź na ulicę, jeśli trzeba.

• Pamiętaj, że na spotkanie z sąsiadem Ethon musi się stawić zakrwawiony, inaczej
jego zeznanie będzie kłamstwem.

• O 23.30 wejdź do kamienicy – w korytarzu na parterze Ethon minie się z sąsia-
dem.

• Idź na drugie piętro.

Apartament Ethona

• W sypialni idź spać.

Wynik opisanej rozgrywki na obrazku poniżej

• Zaliczałam ujemne punkty zaufania, ale nie używałam „negatywnych” przyspie-
szaczy czasu. Dwa razy się dałam pobić. Raz użyłam alkoholu.
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Zakończenie 2/8

Warunki

• Uniewinnienie – Ethon udowadnia, że zabił w obronie koniecznej.

• Żeby je włączyć, w pierwszej fazie gry (jeszcze przed kradzieżą dokumentacji)
należy zabrać z pokoju hotelowego walizkę. W tym samym pokoju o 23.16 należy
użyć na Capet sztyletu (i to jest jedyna różnica między tym zakończeniem, a za-
kończeniem pierwszym).

• Trzeba zebrać co najmniej 11 dowodów. Jeśli dowodów będzie za mało, bohater
dostanie dożywocie albo karę śmierci.

Zakończenie 2 - krótki opis przejścia

• Recepcja hotelu – o 21.25 porozmawiaj z recepcjonistą.

• Pokój hotelowy – użyj telefonu na biurku do wywabienia recepcjonisty na zaple-
cze. Spod biurka zabierz walizkę.

• Recepcja hotelu – sprawdź księgę gości na ladzie recepcji.

• Parter kamienicy Ethona – sprawdź pocztę w skrzynkach na listy.

• Mieszkanie Brissota – spójrz w drzwi kuchni. W salonie porozmawiaj z gospoda-
rzem o służącej. Z biurka w salonie weź list.
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• Apartament Ethona – o 22.05 czekaj na pukanie do drzwi i zaproś Marie Capet do
mieszkania. (Albo sprowokuj włamanie i poszukaj dziewczyny w tajnej pracowni
na drugim poziomie apartamentu).

• Tajna pracownia w apartamencie – po kradzieży projektów zajrzyj do otwartego
sejfu. Z biurka weź dziennik i sztylet.

• Apartament Ethona – jeśli nie masz czasu, przebierz się (komoda w sypialni). Je-
śli masz czas, wykąp się w łazience na pierwszym poziomie apartamentu (+15
minut). W ten sposób oczyścisz planszę.

• Korytarz przed wejściem do apartamentu – z posadzki podnieś prawą rękawicz-
kę.

• Mieszkanie Brissota – drugi raz porozmawiaj z gospodarzem. Gdy pozwoli, wejdź
do pokoju służącej.

• Pokój służącej w mieszkaniu Brissota – z kartonów weź lewą rękawiczkę (będzie
aktywna, jeśli masz już prawą). Ze ściany zerwij wycinki prasowe. Podnieś książ-
kę z blatu nocnej szafki. Otwórz jej drzwiczki. Przykucnij (lewy ctrl) i z wnętrza
zabierz list.

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegarka bliżej 23.16.

• Pokój w hotelu – o 23. 16 użyj sztyletu na Marie (polecenie widoczne po najecha-
niu kursorem na postać kobiety). Klawiszem 1 schowaj broń. Po śmierci kobiety
zabierz projekty (polecenie widoczne po najechaniu kursorem na ciało).

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegara na 23.30, ale nie
kąp się i nie przebieraj. Wyjdź na ulicę.

• Ulica – o 23.30 wejdź do kamienicy Ethona – na parterze miniesz się z sąsiadem.

• Apartament Ethona – jeśli  chcesz,  schowaj odzyskane dokumenty w sejfie.  Idź
spać.

Inne możliwości

• Po śmierci Marie nie musisz podnosić projektów.

Zakończenie 3/8

Warunki

• To kara 10 lat więzienia, bo sąd uznaje, że Ethon działał pod wpływem środków
odurzających (alkoholu), więc miał ograniczone możliwości oceny sytuacji.

• Zakończenie włącza się wtedy, gdy bohater nie zabiera walizki spod biurka na
początku gry – mamy więc na końcu scenę, gdy Marie Capet liczy pieniądze.

• Ethon musi przyznać się do zabójstwa (konieczne jest użycie sztyletu na Capet) i
musi się to stać około 22.45. Tuż przed zabójstwem należy użyć szampana, który
jest w pokoju hotelowym (to różni zakończenie trzecie od piątego).
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Zakończenie 3 – krótki opis przejścia

• Recepcja hotelu – o 21.25 porozmawiaj z recepcjonistą.

• Pokój telefoniczny w hotelu – użyj któregoś z telefonów do wywabienia recepcjo-
nisty na zaplecze.

• Recepcja hotelu – sprawdź księgę gości na ladzie recepcji.

• Parter kamienicy Ethona – sprawdź pocztę w skrzynkach na listy.

• Mieszkanie Brissota – spójrz w drzwi kuchni. W salonie porozmawiaj z gospoda-
rzem o służącej. Z biurka w salonie weź list.

• Apartament Ethona – o 22.05 czekaj na pukanie do drzwi i zaproś Marie Capet do
mieszkania. (Albo sprowokuj włamanie i poszukaj dziewczyny w tajnej pracowni
na drugim poziomie apartamentu).

• Tajna pracownia w apartamencie – po kradzieży projektów zajrzyj do otwartego
sejfu. Z biurka weź dziennik i sztylet.

• Apartament Ethona – jeśli nie masz czasu, przebierz się (komoda w sypialni). Je-
śli masz czas, wykąp się w łazience na pierwszym poziomie apartamentu (+15
minut). W ten sposób oczyścisz planszę.

• Korytarz przed wejściem do apartamentu – z posadzki podnieś prawą rękawicz-
kę.

• Mieszkanie Brissota – drugi raz porozmawiaj z gospodarzem. Gdy pozwoli, wejdź
do pokoju służącej.

• Pokój służącej w mieszkaniu Brissota – z kartonów weź lewą rękawiczkę (będzie
aktywna, jeśli masz już prawą). Ze ściany zerwij wycinki prasowe. Podnieś książ-
kę z blatu nocnej szafki. Otwórz jej drzwiczki. Przykucnij (lewy ctrl) i z wnętrza
zabierz list.

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegarka bliżej 22.45.

• Pokój w hotelu – około 22.45 zażądaj od Marie Capet zwrotu skradzionych doku-
mentów (polecenie widoczne po najechaniu kursorem na postać kobiety). Napij
się szampana z butelki na stoliku pod ścianą. Potem klawiszem 1 wyjmij sztylet.
Użyj go na Marie (polecenie widoczne po najechaniu kursorem na postać kobie-
ty). Klawiszem 1 schowaj broń. Po śmierci kobiety zabierz walizkę z pieniędzmi. 

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegara na 23.30, ale nie
kąp się i nie przebieraj. Wyjdź na ulicę.

• Ulica – o 23.30 wejdź do kamienicy Ethona – na parterze miniesz się z sąsiadem.

• Apartament Ethona – jeśli  chcesz,  schowaj odzyskane dokumenty w sejfie.  Idź
spać.

Inne możliwości

• Gdy na postaci Marie pojawi się polecenie „Zażądaj zwrotu dokumentów”, możesz
je zignorować, od razu wyjąć sztylet i zaatakować. Dokumenty możesz podnieść
po śmierci Marie (polecenia będzie widoczne po najechaniu kursorem na ciało)
albo zostawić je w pokoju.
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Zakończenie 4/8

Warunki

• To kara 10 lat więzienia, bo sąd uznaje, że morderstwo zostało popełnione w sta-
nie silnego wzburzenia.

• Zakończenie włącza się wtedy, gdy bohater nie zabiera walizki spod biurka na
początku gry – na końcu Marie Capet liczy w hotelu pieniądze.

• Ethon musi przyznać się do zabójstwa (konieczne jest użycie sztyletu na Capet) i
musi się to stać o 23.16. 

• Nie wiem, czy zakończenia 4 i  5 się nie przestawiły,  bo dokładnie za to samo
przestępstwo popełnione około 22.45, więc bezpośrednio po włamaniu, bohater
dostaje 25 lat.

Zakończenie 4 – krótki opis przejścia

• Recepcja hotelu – o 21.25 porozmawiaj z recepcjonistą.

• Pokój telefoniczny w hotelu – użyj któregoś z telefonów do wywabienia recepcjo-
nisty na zaplecze.

• Recepcja hotelu – sprawdź księgę gości na ladzie recepcji.

• Parter kamienicy Ethona – sprawdź pocztę w skrzynkach na listy.

• Mieszkanie Brissota – spójrz w drzwi kuchni. W salonie porozmawiaj z gospoda-
rzem o służącej. Z biurka koło kominka weź list.
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• Apartament Ethona – o 22.05 czekaj na pukanie do drzwi i zaproś Marie Capet do
mieszkania. (Albo sprowokuj włamanie i poszukaj dziewczyny w tajnej pracowni
na drugim poziomie apartamentu).

• Tajna pracownia w apartamencie – po kradzieży projektów zajrzyj do otwartego
sejfu. Z biurka weź dziennik i sztylet.

• Apartament Ethona – jeśli nie masz czasu, przebierz się (komoda w sypialni). Je-
śli masz czas, wykąp się w łazience na pierwszym poziomie apartamentu (+15
minut). W ten sposób oczyścisz planszę.

• Korytarz przed wejściem do apartamentu – z posadzki podnieś prawą rękawicz-
kę.

• Mieszkanie Brissota – drugi raz porozmawiaj z gospodarzem. Gdy pozwoli, wejdź
do pokoju służącej.

• Pokój służącej w mieszkaniu Brissota – z kartonów weź lewą rękawiczkę (będzie
aktywna, jeśli masz już prawą). Ze ściany zerwij wycinki prasowe. Podnieś książ-
kę z blatu nocnej szafki. Otwórz jej drzwiczki. Przykucnij (lewy ctrl) i z wnętrza
zabierz list.

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegarka bliżej 23.16.

• Pokój w hotelu – o 23. 16 zażądaj od Marie Capet zwrotu skradzionych dokumen-
tów (polecenie widoczne po najechaniu na postać). Potem klawiszem 1 wyjmij
sztylet.  Użyj  go  na  Marie  (polecenie  widoczne  po  najechaniu  na  postać
bohaterki). Klawiszem 1 schowaj broń. Po śmierci kobiety zabierz walizkę z pie-
niędzmi.

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegara na 23.30, ale nie
kąp się i nie przebieraj. Wyjdź na ulicę.

• Ulica – o 23.30 wejdź do kamienicy Ethona – na parterze miniesz się z sąsiadem.

• Apartament Ethona – jeśli  chcesz,  schowaj odzyskane dokumenty w sejfie.  Idź
spać.

Inne możliwości

• Dokumenty możesz odebrać od Marie tuż po włamaniu, na przykład o 22.45, kie-
dy,  jak  twierdzi  recepcjonista,  kobieta  pojawiła  się  hotelu.  Jednak  zabójstwa
Ethon musi dokonać o 23.16.

• Gdy na postaci Marie pojawi się polecenie „Zażądaj zwrotu dokumentów”, możesz
je zignorować, od razu wyjąć sztylet i zaatakować.

Zakończenie 5/8

Warunki

• To kara 25 lat pozbawienia wolności, bo sąd uznaje nadzwyczajne okoliczności
łagodzące. 

• Zakończenie włącza się wtedy, gdy bohater nie zabiera walizki spod biurka na
początku gry – na końcu Marie Capet musi liczyć pieniądze.
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• Ethon musi przyznać się do zabójstwa (konieczne jest użycie sztyletu na Capet) i
musi się to stać około 22.45. 

• To budzi pewne wątpliwości, bo za to samo przestępstwo popełnione o 23.16 bo-
hater dostaje 10 lat. Być może zakończenie 4 i 5 są przestawione.

Zakończenie 5 – krótki opis przejścia

• Recepcja hotelu – o 21.25 porozmawiaj z recepcjonistą.

• Pokój telefoniczny w hotelu – użyj któregoś z telefonów do wywabienia recepcjo-
nisty na zaplecze.

• Recepcja hotelu – sprawdź księgę gości na ladzie recepcji.

• Parter kamienicy Ethona – sprawdź pocztę w skrzynkach na listy.

• Mieszkanie Brissota – spójrz w drzwi kuchni. W salonie porozmawiaj z gospoda-
rzem o służącej. Z biurka w salonie weź list.

• Apartament Ethona – o 22.05 czekaj na pukanie do drzwi i zaproś Marie Capet do
mieszkania. (Albo sprowokuj włamanie i poszukaj dziewczyny w tajnej pracowni
na drugim poziomie apartamentu).

• Tajna pracownia w apartamencie – po kradzieży projektów zajrzyj do otwartego
sejfu. Z biurka weź dziennik i sztylet.

• Apartament Ethona – jeśli nie masz czasu, przebierz się (komoda w sypialni). Je-
śli masz czas, wykąp się w łazience na pierwszym poziomie apartamentu (+15
minut). W ten sposób oczyścisz planszę.

• Korytarz przed wejściem do apartamentu – z posadzki podnieś prawą rękawicz-
kę.
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• Mieszkanie Brissota – drugi raz porozmawiaj z gospodarzem. Gdy pozwoli, wejdź
do pokoju służącej.

• Pokój służącej w mieszkaniu Brissota – z kartonów weź lewą rękawiczkę (będzie
aktywna, jeśli masz już prawą). Ze ściany zerwij wycinki prasowe. Podnieś książ-
kę z blatu nocnej szafki. Otwórz jej drzwiczki. Przykucnij (lewy ctrl) i z wnętrza
zabierz list.

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegarka bliżej 22.45.

• Pokój w hotelu – około 22.45 zażądaj od Marie Capet zwrotu skradzionych doku-
mentów. Potem klawiszem 1 wyjmij sztylet. Użyj go na Marie (polecenie widocz-
ne po najechaniu na postać bohaterki). Klawiszem 1 schowaj broń. Po śmierci ko-
biety zabierz walizkę z pieniędzmi. 

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegara na 23.30, ale nie
kąp się i nie przebieraj. Wyjdź na ulicę.

• Ulica – o 23.30 wejdź do kamienicy Ethona – na parterze miniesz się z sąsiadem.

• Apartament Ethona – jeśli  chcesz,  schowaj odzyskane dokumenty w sejfie.  Idź
spać.

Inne możliwości

• Gdy na postaci Marie pojawi się polecenie „Zażądaj zwrotu dokumentów”, możesz
je zignorować, od razu wyjąć sztylet i zaatakować. Potem nie podnoś dokumen-
tów (polecenia będzie widoczne po najechaniu kursorem na ciało), a po wyjściu z
pokoju usłyszysz wyjaśnienie Ethona.

Zakończenie 6/8

• To kara dożywotniego więzienia dla Ethona, w którego zeznaniach sąd dopatrzył
się okoliczności łagodzących.

• Jest  wiele  scenariuszy,  które  włączą  to  zakończenie,  dlatego nie  podaję  opisu
przejścia. Możesz na przykład:

• O  21.25  porozmawiać  z  recepcjonistą,  wziąć  walizkę,  ale  nie  badać
księgi gości.

• Zabrać listy ze skrzynek pocztowych, list z salonu Brissota, dziennik z
tajnej pracowni.

• O 22.05 odblokować scenkę kradzieży dokumentów.

• Po rozmowie z Brissotem z pokoju służącej wziąć książkę i wycinki pra-
sowe.

• O  23.16  iść  do  hotelu  (automatycznie  dostajesz  2  dowody).  Wejść  i
wyjść z pokoju.

• W barze sprowokować bójkę.

• O 23.30 wejść z ulicy do kamienicy Ethona.
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• Takie  zeznania  jak  wyżej  są  zgodne  z  linią  wydarzeń,  ale  masz  tylko  siedem
dowodów, więc za mało, by przekonać sędziego o cudzej winie.

Zakończenie 7/8

• Kara śmierci wobec braku okoliczności łagodzących.

• Włącza się, gdy Ethon nie przedstawia żadnych dowodów lub tylko 3 – 5 z trzyna-
stu możliwych.

• Jeśli chcesz obejrzeć scenkę z gilotyną, wystarczy bezpośrednio po rozpoczęciu
rozgrywki położyć się spać w hotelu lub apartamencie Ethona - zakończenie włą-
czy się na pewno.

Zakończenie 8/8

Warunki

• Uniewinnienie – Ethonowi udaje się udowodnić, że zabił ktoś inny.

• Żeby włączyć to zakończenie, w pierwszej fazie gry (jeszcze przed kradzieżą do-
kumentacji) należy zabrać z pokoju hotelowego walizkę. W tym samym pokoju o
23.16 nie należy używać na Capet sztyletu.

• Nie należy badać rejestru gości hotelowych. Wśród dowodów zabraknie więc eks-
pertyzy grafologicznej i zeznania Antoine (to różni zakończenie ósme od zakoń-
czenia pierwszego).

Zakończenie 8 – krótki opis przejścia

• Recepcja hotelu – o 21.25 porozmawiaj z recepcjonistą.

• Parter kamienicy Ethona – sprawdź pocztę w skrzynkach na listy.

• Mieszkanie Brissota – spójrz w drzwi kuchni. W salonie porozmawiaj z gospoda-
rzem o służącej. Z biurka w salonie weź list.

• Apartament Ethona – o 22.05 czekaj na pukanie do drzwi i zaproś Marie Capet do
mieszkania. (Albo sprowokuj włamanie i poszukaj dziewczyny w tajnej pracowni
na drugim poziomie apartamentu).

• Tajna pracownia w apartamencie – po kradzieży projektów zajrzyj do otwartego
sejfu. Z biurka weź dziennik. (Obok leży też sztylet, ale w tym scenariuszu się nie
przyda).

• Apartament Ethona – jeśli nie masz czasu, przebierz się (komoda w sypialni). Je-
śli masz czas, wykąp się w łazience na pierwszym poziomie apartamentu (+15
minut). W ten sposób oczyścisz planszę.
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• Korytarz przed wejściem do apartamentu – z posadzki podnieś prawą rękawicz-
kę.

• Mieszkanie Brissota – drugi raz porozmawiaj z gospodarzem. Gdy pozwoli, wejdź
do pokoju służącej.

• Pokój służącej w mieszkaniu Brissota – z kartonów weź lewą rękawiczkę (będzie
aktywna, jeśli masz już prawą). Ze ściany zerwij wycinki prasowe. Podnieś książ-
kę z blatu nocnej szafki. Otwórz jej drzwiczki. Przykucnij (lewy ctrl) i z wnętrza
zabierz list.

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegarka bliżej 23.16.

• Pokój w hotelu – o 23. 16 wejdź do pokoju. Jeśli masz sztylet, Ethon wyjmie broń
automatycznie. W takim przypadku schowaj ją klawiszem 1. Ucieknij na kory-
tarz.

• Bar – sprowokuj bójkę.

• Apartament Ethona – jeśli trzeba, przesuń wskazówki zegara na 23.30, ale nie
kąp się i nie przebieraj. Wyjdź na ulicę.

• Ulica – o 23.30 wejdź do kamienicy Ethona – na parterze miniesz się z sąsiadem.

• Apartament Ethona – idź spać.

Zakończenie 9 – ucieczka

Cela

• Idź w kąt pod oknem. Połóż kursor na ścianie, na której jest zlew. Mimo braku
oznak, miejsce jest aktywne.

• Wybierz którąś z cegieł u dołu ściany. Szybko klikaj ją LPM. Jeśli trzeba, przykuc-
nij przy pracy (wciśnięty lewy ctrl).

• Gdy otwór będzie gotowy, przejdź na drugą stronę.
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Za ścianą celi

• Przejdź po mostku i zeskocz w dół.

• Wejdź w otwarty kanał wentylacyjny.

Kanały wentylacyjne

• Idź przed siebie, póki prostopadła ściana kanału nie zagrodzi drogi – tu spad-
niesz poziom niżej.

• To niekonieczne, ale po upadku najpierw obróć się o 90 stopni w prawo. Czołgaj
się przed siebie – po chwili usłyszysz krzyki.

• Podpełznij do kratki wentylacyjnej – Ethon przekona się, jak wykorzystano pro-
totyp jego maszyny.
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• Po komentarzu bohatera zawróć. Teraz idź przed siebie do następnej prostopa-
dłej ściany. (Korytarz jest dość długi i ma rozgałęzienia, jednak je ignoruj. Musisz
trafić wprost na prostopadłą ścianę kanału).

• Pod ścianą skręć w lewo. Czołgaj się na wprost i  wypatruj uszkodzonej kratki
wentylacyjnej.

• LPM wyłam kratę. Idź przed siebie, a wkrótce trafisz na miejsce, z którego można
zajrzeć do pomieszczeń poniżej.

• Przeczołgaj się po kratach do końca korytarza. Tam pod prostopadłą ścianą znów
spadniesz poziom niżej, tym razem do jakiegoś pomieszczenia.
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Sala tortur

• Z blatu zabierz piłę.

• Przepiłuj zamek w ciemniejszych drzwiach (tych naprzeciwko blatu z piłą).

• Otwórz drzwi i wyjdź na zewnątrz.

KONIEC

Zapisy gry

• Jeśli szukasz materiałów do gry, zajrzyj do  działu  Bohemian Killing na naszym
forum. PrzygodoMania zaprasza!
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