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Zapisy z gry 
 

Wstęp 
 Wyczerpuj wszystkie tematy w trakcie rozmowy. 

 Wszystko, co można obejrzyj w ekwipunku LPM. 

 Klikając na znak zapytania, widoczny w prawym dolnym rogu ekranu, będziesz miał 

podświetlone wszystkie aktywne obiekty. 

 Dodatkowe wskazówki zapisywane są w notatniku, ukrytym na pasku (góra ekranu), tam też 

znajdziesz znalezione dokumenty. 

  Wprawdzie ta gra nie należy do trudnych, ale być może ten poradnik się komuś przyda. 

 Powodzenia!!! 

 

http://forum.przygodomania.pl/viewtopic.php?f=73&t=357&p=872#1
http://forum.przygodomania.pl/viewtopic.php?f=35&t=918
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Dzień pierwszy  

Paryż, Mieszkanie Sylvie 

Młoda kobieta archeolog o imieniu Sylwia dostaje telefon od stryjka. Ten prosi ją, aby przyjechała na 

Maltę zbadać ruiny starej świątyni, i to ty graczu wcielasz się w tę rolę.  

 

 

 

• Zabierz z szuflady biurka: kartę kredytową, dowód osobisty i zdjęcie, z blatu biurka bilet lotniczy, a z 

podłogi walizkę.  

 

 

http://forum.przygodomania.pl/viewtopic.php?f=73&t=357&p=872#1
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• Przykręć kominek, wyłącz lampę i wyjdź z pokoju. 

 

 

Dzień drugi 

 

Mieszkanie wujka 

• Podejdź do biurka (po prawej) otwórz szufladę i zabierz: wkład od długopisu, latarkę, buteleczkę z 

podeschniętym klejem oraz zdjęcie stryja. 

• Buteleczkę, obejrzyj w ekwipunku. 

 

 

 

• Przy małym stoliku w boazerii jest ukryty schowek, nie możesz go otworzyć. 

• Spójrz na stolik, na którym stoi szkatułka. 

• Zaglądnij do środka szkatułki, i zabierz maltańską walutę. 

• Opuść pokój. 
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• Przejdź do urny stojącej w holu. 

• Przyglądnij się napisom, są źle ustawione. 

• Przekręcając poszczególnymi częściami urny, ustaw napisy tak by były widoczne. 

• Po ich ustawieniu usłyszysz dźwięk odblokowujący zamek. 

• Wróć do pokoju i podejdź do skrytki. 

• Użyj na skrytce kluczyków od skutera, wyjmij ze środka listy oraz księgę. 

• Przeczytaj listy klikając na nie w ekwipunku. 

 

 

 

• Po ich przeczytaniu, będziesz mieć wizję. 
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• Opuść gabinet i w holu podejdź do skrzynki na listy – jest pusta. 

• Idź schodami na piętro do sypialni. 

• Ze stolika zabierz tabletki nasenne. 

• Opuść mieszkanie. 

 

 

 

Ulica 

• Porozmawiaj z inspektorem stojącym koło budynku. 

• Inspektor ma podejrzenia wobec wuja i oczekuje współpracy. 
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• Podnieś drut leżący na ziemi. 

• Idź w dół ekranu do warsztatu. 

• Porozmawiaj z właścicielem warsztatu na wszystkie tematy. 

• Poproś o naprawienie kluczyka, który się wygiął przy otwieraniu skrytki. 

• Udaj się do portu, by przekazać wiadomość „dzisiaj wieczorem - nie” 

 

 

 

• Zanim odejdziesz przy pomocy kombinerek, potnij znaleziony drut. 

• Idź na plac i porozmawiaj z siedzącym na ławce staruszkiem. 

• Idź w górny lewy róg ekran prowadzący do zaułka. 

 

Podwórko 

• Na podwórzu, podnieś starą gazetę.  

• Przy drzwiach leży podbierak, jego również zabierz. 

• Obejrzyj w ekwipunku – jest uszkodzony. 
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• Idź miedzy budynki w górę ekranu. 

• Podejdź do siedzącego mężczyzny. 

• Przekaż wiadomość od właściciela warsztatu.  

• Wróć na plac, podejdź do pomnika i zabierz konewkę, używając podbieraka. 

 

 

 

• Konewkę możesz również zabrać używając kija leżącego pod ławką. 

• Obejrzyj konewkę w ekwipunku – odpadnie z niej sitko. 

• Wróć do właściciela warsztatu i odbierz swój kluczyk. 

• Połącz sitko z drutem i zamocuj na podbieraku. 
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• Wróć do portu i użyj podbieraka na śniętej rybie. 

• Zawiń rybę w starą gazetę. 

• Wróć na podwórko, odłóż podbierak na miejsce. 

• Wróć do portu i kliknij na papugę – musimy jej dać rybę. 

• Kliknij rybą na papugę, a zdobędziesz adres lingwisty. 

• Wróć do zaułka i podejdź do domofonu. 

 

 

 

• Wciśnij przycisk 5-R, niestety nie ma nikogo w domu. 

• Czas wyruszyć na Gozo. 

 

 

Gozo 

• Podejdź do skutera, kliknij na niego kluczykami. 

• Znajdziesz się na wyspie. 

• Oderwij kawałek kaktusa. 

• Sok z kaktusa wyciśnij do buteleczki z klejem. 
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• Użyj kleju na legitymacji i przyklej zdjęcie – masz legitymację prasową. 

• Idź do obozu. 

• Podejdź do przyczepy i porozmawiaj z archeologiem. 

• Żeby wejść do świątyni musisz dostać pozwolenie od policji. 

• Skieruj się do ruin. 

• Po drodze trafisz na źródło czystej wody, napełnij konewkę wodą. 

• Podejdź do policjantki i porozmawiaj z nią. 

• Dowiesz się, że było włamanie do świątyni, dokonane przez profesjonalistów.  
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• Rozglądnij się po terenie - niczego nie możesz ruszyć. 

• Ponownie zgadaj policjantkę, za kawę będziesz mógł wejść do środka. 

• Wróć do przyczepy. 

• Popatrz na skrzynie stojące obok i zabierz kanister z benzyną. 

 

 

 

• Użyj wkładu do długopisu na drzwiach przyczepy. 

• Wejdź do środka, po lewe koło łóżka zabierz pędzel i szpachelkę. 

 

 

 

• Podejdź do biurka, spójrz na ścianę nad laptopem 
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• Powieś na wystającym haczyku latarkę. 

 

 

 

 

 

 

• Otwórz szufladę biurka i zabierz ze środka: zdjęcia czterech skradzionych kamiennych rzeźb oraz 

tablicę z pismem. 

• Włącz laptopa i wydrukuj zdjęcia kamiennych symboli znajdujących się w świątyni. 

• Zabierz latarkę i opuść przyczepę.  

• Przy wejściu zabierz termos i oglądnij go w ekwipunku. 

• Dodaj do kawy tabletki nasenne. 
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• Wróć do ruin i policjantki. 

• Poczęstuj policjantkę kawą – możesz wejść do środka. 

• W świątyni jest zbyt ciemno trzeba uruchomić generator. 

 

 

 

• Podejdź do generatora, ale nie działa. 

• Zaglądnij do baku po odkręceniu korka - jest pusty. 

• Nalej z kanistra paliwa. 

• Nadal jest problem z uruchomieniem, ponieważ nie ma chłodzenia. 

• Nalej z konewki wody, by działał wiatrak chłodzący. 

 

Świątynia 

• Wróć do świątyni. 

• Na środku świątyni na posadzce jest wyrysowany skorpion. 

• Otoczony jest czterema kolumienkami z wyrysowanymi symbolami.  

• Na szczycie kolumienek brakuje kamieni. 

• Idzi w głąb świątyni podejdź do dziwnej ściany/portalu.  

• Masz wizję. 

• Wróć na środek świątyni, a potem szybko ją opuść. 

• Idź do świeżej odkrywki i użyj na niej wykrywacza metalu. 

• Przy pomocy szpachelki odsuń ziemię i oczyść to miejsce przy pomocy pędzla. 

• Znajdziesz stary sygnet ze znakiem templariuszy. 
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• Wróć do domu stryja i odpocznij. 

 

 Dzień trzeci  

 

• Na drugi dzień, idź ponownie do budynku w zaułku. 

• Użyj domofonu. 

• Daj list do przetłumaczenia, potrzebna jest jeszcze książka. 

• Wróć do domu i wyjmij ją ze skrytki. 

• Daj książkę oraz zdjęcia, zabrane z przyczepy archeologa. 

• Musisz porozmawiać z archeologiem na temat stryja. 

• Wróć na Gozo. 

• Przejdź na teren wykopalisk, tam spotkasz archeologa. 

• Porozmawiaj z nim na wszystkie tematy. 

• W trakcie rozmowy odbierzesz telefon od tłumacza i zdobędziesz informacje o galerii w Istambule, 

która interesuje się kamieniami. 

• Musisz się udać do Istambułu. 

 

 Dzień czwarty 
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Istambuł 

• Podejdź do rykszarza i porozmawiaj z nim na wszystkie tematy. 

• Przejdź w prawo na ulicę. 

• Spójrz na ciężarówkę tarasującą przejście między budynkami. 

• Wejdź na podwórko między budynkami. 

• Porozmawiaj z ochroniarzem i zabierz pogrzebacz (leży na ziemi). 

• Wróć na ulicę. 

• Podejdź do sklepu tytoniowego i porozmawiaj z właścicielem. 

• Przejdź do galerii. 

• Porozmawiaj z ochroniarzem i właścicielką. 

• Wyjdź z galerii i podejdź do samochodu zaparkowanego koło galerii. 

• Zaglądnij do samochodu, w środku siedzi kot. 

• Rzuć na siedzenie śniętą rybę, kot ucieknie. 

• Wróć na podwórko, podejdź do kubła (po prawej) i wyjmij ze środka piłkę. 

 

 

 

• Spróbuj wejść do śmietników, ale ochroniarz nie pozwoli. 

• Wróć do samochodu, pod koło połóż piłkę. 

• Przestaw bieg w samochodzie i przedziuraw pogrzebaczem piłkę. 

• Wróć szybko na podwórko, tym razem na teren śmietników możesz wejść. 

• Ze skrzynek zbuduj wejście by dostać się na daszek. 

• Przez okno będzie się można dostać na zaplecze galerii. 

• Ustaw więc kubeł, a potem skrzynkę, wejdź na daszek. 
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Zaplecze galerii 

• W środku popatrz na biurko, zabierz apaszkę oraz z torebki wizytówkę i puderniczkę. 

 

 

 

• Wizytówkę obejrzyj z drugiej strony, potrzebny jest James, bo napis jest po hebrajsku. 

• Przejdź do ściany koło szafy: zabierz łańcuch do roweru i pompkę. 

• W magazynie jest ciemno, trzeba zapalić światło. 

• Spójrz na puderniczkę, a potem połącz z apaszką. 

• Zawieś apaszkę z puderniczką na trzecim haku na ścianie.  
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• Kliknij na puderniczkę, a zmienisz jej kąt. 

• Światło padające na puderniczkę wytyczy promień światła. 

• Kierując się promieniem dojdziesz do włącznika. 

• Użyj włącznika. 

• W świetle spójrz na skrzynie. 

 

 

 

• Wieko skrzyni podważ pogrzebaczem. 

• Znajdziesz w środku skradzione kamienie – zabierz je. 

• Drugą skrzynię również otwórz, a znajdziesz kamienną tablicę. 
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• Zanim pomyślisz, co zrobić z tablicą, zostaniesz wywalony na ulicę. 

• Odbierz telefon od Jamesa – musisz wrócić do domu stryja. 

• Podejdź do rikszarza, daj mu łańcuch i pompkę, pojedziesz na lotnisko. 

 

Dzień piąty 

 

Dom stryja 

• Jesteś w gabinecie, zobacz, że ktoś przeszukał pomieszczenie. 

• Wyjdź z budynku porozmawiaj z policjantem. 

• Idź do Jamesa i porozmawiaj na wszystkie tematy. 

• Opuść mieszkanie i kieruj się w stronę portu. 

• Ktoś cię śledzi, wróć do Jamesa i powiedz mu o tym.  

• Jedź na Gozo. 

 

Gozo 

• Podejdź do przyczepy podsłuchaj rozmowę archeologa przez telefon. 

• Spójrz na walizkę stojącą koło przyczepy i leżące na walizce kluczki. 

• Zabierz kluczki i przejdź do furgonetki stojącej na parkingu.  

• Wejdź do środka i ze skrzynki z narzędziami zabierz dłuto i młotek. 

• Ze skrzynki obok usuń gwoździe, a potem dłutem podważ wieko. 
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• W środku znajdziesz cztery kamienie, zabierz je. 

• W ten sam sposób otwórz większą skrzynię, a znajdziesz kamienną tablicę.  

• Spróbuj wyjść z furgonetki, w twoim kierunku idzie archeolog. 

• Archeolog zamknie cię w furgonetce i wywiezie z Gozo.  

• Rano dłutem otwórz drzwi furgonetki i wyjdź na zewnątrz jesteś na terenie starego klasztoru.  

 

 Dzień szósty 

Stary klasztor 

• Przejdź do bramy, jest zamknięta. 

• Spójrz na kawał kolumny leżącej przy fontannie. 

 

 

 

• Musisz rozejrzeć się po terenie. 

• Podejdź do okna zabitego dechami. 

• Użyj na deskach młotka i zabierz jedną z desek. 

• Obok stoi miotła, zabierz ją również. 

• Obejrzyj gazon i zabierz troszkę ziemi. 

• Wróć do fontanny. 

• Podłącz do kranu szlauch i odkręć wodę. 

• Na kałużę przed kolumną wysp ziemię. 

• Użyj na kolumnie deski, jeszcze czegoś brakuje. 
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• Podejdź do otwartych okien i podsłuchaj rozmowę. 

• Poczekaj chwilę, aż sala będzie pusta. 

• Wejdź do środka podejdź do zasłoniętych eksponatów, zabierz leżącą nitkę. 

 

 

 

• Podejdź do kominka. 

• Oczyść kominek przy pomocy miotły. 

• Spójrz na ziemię – widać jakieś symbole. 

• Spójrz na gzyms kominka, znajdziesz takie same wzory, jak na ziemi. 

• Zauważ, że jeden symbol jest zabrudzony. 

• Niewiele na razie zdziałasz wróć do kolumny. 

• Użyj miotły, by nasiąknięty piach rozmazać przed kolumną. 

• Jeszcze raz użyj deski tym razem kolumna się potoczy i rozwali drzwi. 

• Wyjdź z klasztoru 

 

Ulica 

• Skieruj się na prawo do kawiarenki. 

• Podejdź do stolików, na jednym z nich znajdziesz wilgotną serwetkę, zabierz ją. 

• Znów ktoś cię śledzi, idź w przeciwnym kierunku. 

• Podejdź do taksówkarza, porozmawiaj z nim i zerwij gałąź. 

• Wróć na teren klasztoru, a potem do kominka. 
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Watykan 

• Połącz w ekwipunku kij z mokrą serwetką i nitką. 

• Przy pomocy kija oczyść symbol nad kominkiem.  

• Jeszcze raz spójrz na symbole wyrysowane na ziemi i w takiej kolejności wciśnij je łopatką nad 

kominkiem. 

• Przy pomocy łopatki w odpowiedniej kolejności przyciśnij symbole na gzymsie.  

• Zacznij od lewej do prawej w kolejności:  symbol 7 4, 9, 6, 2, 5. 

 

 

 

• Gdy ściana za kominkiem się rozsunie, natychmiast zablokuj ją łopatką.  

• Wejdź do środka - przed tobą korytarz i poruszające się kamienne bloki w podłodze.  

• Po lewej zabierz dwa kamienie, gdy blok będzie podjeżdżał do góry, wrzuć kamień w szczelinę – 

zablokujesz go.  

• Podejdź do drugiego kamienia i potwórz czynność. 

• Wejdź do pomieszczenia, spójrz pod nogi – zabierz nakrętkę. 

• Podejdź do szafy, wyjmij ze środka papier pakunkowy oraz strój zakonnicy. 

• Ze ściany zabierz miotełkę do kurzu. 
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• Za parawanem nałóż strój zakonnicy i opuść pomieszczenie. 

• Podejdź do stolika, zabierz świeczkę.  

• Wosk ze świeczki wlej do znalezionej zakrętki. 

• Podejdź do wózka z pocztą papieską, musisz wysłać kamienie.  

• Zapakuj kamienie w papier i oklej taśmą.  

• Musisz zdobyć pióro by paczkę zaadresować. 

 

 

 

• Przejdź do ogrodu. 

• Podejdź do fontanny i zabierz sekator. 
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• Wzdłuż murku (po prawej), leżą kamienne bloki, idź do ogrodu wzdłuż tego muru.  

 

 

 

• Dojdziesz do pięknego krzaka róż, użyj na nim sekatora.  

• Odsłonisz otwory w murze – wiesz już, czym są kamienne elementy.  

• Musisz je powkładać na miejsce, zaczynając od dołu.  

• Zbudujesz sobie drogę ucieczki, wróć więc po kamienie.  

• Po ułożeniu wepnij się po nich do góry i sprawdź drogę ucieczki - na dole stoi taksówkarz. 

• Wróć do budynku, sprawdź czy możesz się dostać do pokoju kardynała.  

• Porozmawiaj ze strażnikiem - pozwali ci wejść do środka i posprzątać.  

• Wejdź do środka, porozglądaj się po pomieszczeniu i porozmawiaj z kardynałem.  

• Udaj, że sprzątasz, używając miotełki do kurzu w kominie - telefon do kardynała zmusi cię do 

opuszczenia pokoju.  

• Idź na chwilę do ogrodu - w tym czasie dzwoni do ciebie James. 

• Ponownie wróć do pokoju kardynała - jest pusty.  

• Podejdź do biurka i piórem należącym do kardynała zaadresuj paczkę.  

• Zabierz karteczkę, na której widać odcisk zapisu poprzedniej strony.  

• Przystaw drabinę do kominka i miotełką omieć ramę obrazu (u góry} – spadnie klucz.  

• Po lewej stronie obrazu znajdziesz zameczek, włóż do niego kluczyk – w obrazie jest ukryty sejf.  

• Na kartce zabranej z biurka, użyj miotełki.  

• Oderwij kawałek piórka z miotełki i usuń z kartki nadmiar popiołu.  

• Oglądnij kartkę w ekwipunku – masz kod 1565. 
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• Wejdź po drabinie, przy pomocy kodu otwórz sejf.  

• Ze środka zabierz sygnet, który użyj na wosku. 

 

 

 

• Przejrzyj wszystkie dokumenty znajdujące się w sejfie.  

• Wyjdź z pokoju i zaadresowaną paczkę połóż na stoliku z pocztą watykańską.  

• Wróć do pokoju kardynała, przystaw drabinę do okna, odetnij jeden i drugi sznur służący do 

rozsuwania kotar.  

• Oba sznury zwiąż ze sobą, a potem połącz z młotkiem.  

• Idź do ogrodu. Wespnij się po murze, w otworze strzelniczym zamontuj sznur wraz z młotkiem i 
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opuść się w dół – po drugiej stronie 

• Podejdź do taksówkarza i poproś o szybki kurs na lotnisko.  

• W trakcie rozmowy daj taksówkarzowi kwiaty ścięte w Ogrodach Watykańskich - wrócisz na Maltę. 

 

 Dzień siódmy 

 

Malta - Dom stryja 

• W domu stryja wyjmij pocztę ze skrzynki.  

• Przeczytaj list od Jamesa, przeglądnij rachunek i zabierz paczkę z kamieniami.  

• Opuść dom i idź do warsztatu.  

• Poproś o zrobienie odlewu pierścienia odbitego w wosku.  

• Idź do portu przekaż informację: „Dziś wieczorem – tak”.  

• Wróć do warsztatu i odbierz gotowy pierścień.  

• Przy pomocy skutera przenieś się na Gozo. 

 

Gozo 

• Idź do świątyni, zanim jednak wejdziesz, obejrzyj lunetę.  

• Wejdź do świątyni, by rozmieścić kamienie na słupach. 

• Na szczycie ustaw kamienie zgodnie z symbolem. 
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• Po wstawień wszystkich czterech kamieni, zajmij się symbolami na pierścieniach.  

• Pierwszego pierścienia od góry nie możesz przekręcić, kolejne ustaw zgodnie z instrukcją przysłaną 

przez Jamesa, oraz tą, którą znalazłeś w dokumentach papieskich.  

 

 

 

• Usiądź wygodnie i obejrzyj finał.  

 

Koniec. 

 


