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UWAGIKlawisze i niektóre funkcje menu
• Do obsługi gry wystarczy lewy i prawy przycisk myszy i klawisz ESC.
• LPM wykonujemy większość akcji. PPM wyświetlamy zbliżenia lub chowamy z powro-tem przedmioty do inwentarza. 
• Klawisz ESC umożliwia pomijanie intra i animacji. Przydaje się do wyświetlania menu, jeśli nie chce się ono pokazać automatycznie.
• W menu – Opcje / Tekst i muzyka – można włączyć lub wyłączyć odtwarzanie napisów i mowy. Jeśli napisy są włączone, tu także można zmienić sposób ich przewijania (klik-nięciem lub automatycznie).Czasówki
• W grze jest trochę akcji wykonywanych na czas, ale nie są one zbyt wymagające. Przed tymi  groźnymi  dla  życia  bohatera,  gra  dokonuje  automatycznego  zapisu,  a  u  dołu ekranu pojawia się odpowiednia informacja.
• Czasówki  najczęściej  wymagają  szybkiego  wyjęcia  z  inwentarza  odpowiedniego przedmiotu i użycia go we właściwym miejscu. Zwykle można się do nich przygotować:  należy wcześniej wyjąć przedmiot z ekwipunku i mając go na kursorze, otwierać drzwi czy poruszać się po planszy w oczekiwaniu na moment, gdy będzie można go użyć.Problemy
• Bohater niekiedy ustawiał się tak, że zasłaniał obiekty, których trzeba było użyć, lub one zasłaniały jego. Lepiej więc sprawdzić nazwę obiektu, który mamy kliknąć (napis u dołu ekranu), żeby nie dziwić się, że akcja mam nie wychodzi.
• Niekiedy, po dłuższym okresie bezczynności, niespodziewanie włączało się odtwarza-nie intra. W takim przypadku należy wcisnąć klawisz ESC, by powrócić na właściwą planszę. 

OPIS PRZEJŚCIA

Łódź podwodna HMS Victoria

Okolice  Bieguna  Południowego,  styczeń  1937.  Łódź  podwodna  HMS  Victoria  ma  przyjąć  na  
pokład dwóch norweskich badaczy i  ich tajemnicze znalezisko. Akcję zakłóca  pojawienie się  
nazistowskiego samolotu. Ginie, choć nie od kul, zastępca kapitana okrętu. Jeden z Norwegów  
dostaje się w ręce Niemców. Drugi, w stanie krytycznym, wraz ze skrzyniami trafia na Victorię.

Mostek
• Porozmawiaj z kapitanem Lloydem  o skrzyniach w ładowni – łódź Ryana zostanie za-atakowana przez niemiecki okręt, w ładowni wybuchnie pożar, a Lloyd i Ryan udadzą się tam automatycznie.
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Ładownia1. Gdy tylko stanie się to możliwe,  zdejmij  ze ściany  gaśnicę (mniej więcej na środku ekranu).2. Gaśnicy użyj na którymś z ognisk pożaru.3. Szybko wyjdź  z  pomieszczenia -  sytuacja  zostanie opanowana na jakiś  czas,  jednak kapitan zginie, więc porucznik przejmie dowodzenie.

Mostek
• LPM kliknij szufladę w stole przy lewej krawędzi ekranu - otworzysz ją.
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• PPM kliknij otwartą szufladę - wyświetlisz ekran zbliżenia. Na zbliżeniu zabierz klucz, 
książkę kodów i magnetofon. 

• Idź do pomieszczeń sypialnych - drzwi przy prawej krawędzi ekranu.Pomieszczenia sypialne1. Ze ściany tuż przy wejściu weź siekierę.2. Zajrzyj pod koję tuż przy wejściu – spod niej zabierz kapok i raki.3. Ze stolika przy końcu korytarza weź medalik ze św. Krzysztofem.4. Porozmawiaj z Waynem, który dogląda nieprzytomnego Hamsuna - marynarz wyjdzie z pomieszczenia.5. Jeśli trzeba, kliknij koję Hamsuna - wyświetlisz ekran zbliżenia.
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• Na  ekranie  zbliżenia  użyj  na  rannym  medalika  ze  świętym  Krzysztofem  -  Ryan zahipnotyzuje Hamsuna. Norweg zacznie wykrzykiwać zaklęcie Cthulhu, a wtedy użyj na  nim  magnetofonu.  Gdy  słowa  Hamsuna  znajdą  się  na  magnetofonie,  bohater powie, że się nagrały.
• Zanim wyjdziesz na mostek, wyjmij z inwentarza magnetofon z nagraniem.Mostek
• Połóż kursor na postaci Ryana i poczekaj na zmianę ikony. Gdy tylko będzie to możliwe,  użyj na bohaterze magnetofonu – porucznik zaklęciem zabije potwora. Niestety, zginie Wayne, a i w maszynowni coś się zdarzy.
• Zejdź do maszynowni – okrągły właz w podłodze (prawy, dolny róg ekranu).Maszynownia
• Bohater automatycznie przekona się, że Stanleya przywaliła belka.
• Wróć na mostek - drabinka w głębi ekranu.Mostek
• Porozmawiaj z Driscollem o sytuacji Stanleya – dostaniesz krótkofalówkę.
• Zejdź do maszynowni.Maszynownia
• Zabierz klucz nastawny (pod maszyną, w pobliżu leżącego Stanleya).
• Pociągnij za dźwignię na maszynie po prawej stronie ekranu.

• Potem użyj na Ryanie krótkofalówki – akcja potoczy się automatycznie i Stanley zosta-nie uwolniony.
• Porozmawiaj ze Stanleyem o radiu, a potem o Lloydzie – marynarz ujawni częstotli-wość pasma, na którym można wezwać pomoc.
• Wróć na mostek.

7



Mostek
• Użyj książki kodów na radiu (na biurku kapitana, tym, gdzie jest szuflada) - Ryan wyśle sygnał SOS, ale jest jeszcze kłopot z wynurzeniem się łodzi.
• Idź do ładowni (drzwi po lewej).Ładownia
• Na Ryanie użyj raków – założy je na buty.
• Klucza (z  szuflady biurka na mostku)  użyj  na  skrzynce na framudze rozbitej  celi  – otworzysz ją. Kliknij skrzynkę jeszcze raz – bohater zabierze pistolet do flar.
• Wyjdź z pomieszczenia.

Mostek
• Użyj klucza nastawnego (z maszynowni) na metalowym kole na rozbitych drzwiach, leżących na podłodze pośrodku ekranu.
• Skrzynkę z przewodami elektrycznymi rozbij siekierą (z kwater sypialnych) – wyświe-tlisz zbliżenie jej wnętrza.
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• Na zbliżeniu ustaw przełączniki na przewodach tego samego koloru tak, by prąd omi-nął uszkodzone miejsca i popłynął swobodnie między górnymi i dolnymi gniazdami. Kulka na przełączniku jest umownym połączeniem między końcami przewodu, którym ma popłynąć prąd. Na obrazku poniżej widać, w których miejscach tego połączenia nie ma (żółte owale).

• Jeśli ponumerujesz przełączniki od 1 do 13, zaczynając od lewego górnego rogu tak, jak się czyta tekst, to kulka powinna się na nich znajdować w następującej pozycji:1. kulka po prawej (bezpośrednio po wczytaniu łamigłówki jest do przesta-wienia)2. kulka po lewej3. kulka po prawej (bezpośrednio po wczytaniu łamigłówki jest do przesta-wienia)4. kulka po prawej (bezpośrednio po wczytaniu łamigłówki jest do przesta-wienia)5. obojętnie6. kulka po prawej (bezpośrednio po wczytaniu łamigłówki jest do przesta-wienia)7. obojętnie8. kulka po prawej (bezpośrednio po wczytaniu łamigłówki jest do przesta-wienia)9. kulka po lewej
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10. kulka u góry (bezpośrednio po wczytaniu łamigłówki jest do przestawie-nia)11. kulka po prawej (bezpośrednio po wczytaniu łamigłówki jest do przesta-wienia)12. kulka po lewej13. teoretycznie kulka powinna być po prawej, ale w praktyce to obojętne
• Na obrazku poniżej wszystkie kulki są we właściwych pozycjach. W żółtych owalach są te, które należy przestawić, jeśli po wczytaniu łamigłówki nie była ona ruszana. Jeśli przełączniki były przestawiane, należy sprawdzić położenie wszystkich kulek, oprócz tych obojętnych (numer 5 i 7).

• Naprawiając bezpieczniki, odblokujesz właz do przedziału torpedowego, który w mię-dzyczasie się zatrzasnął.  Znajdziesz go w kwaterach sypialnych – klapa w podłodze przy prawej krawędzi ekranu.

10



Przedział torpedowy1. Zabierz żółtą flarę (na zatopionej torpedzie pośrodku ekranu).2. Na otworze w panelu (przy prawej krawędzi ekranu) użyj metalowego koła – umocu-jesz je. Kliknij koło jeszcze raz – Ryan wypompuje wodę.3. Kliknij torpedę oznaczoną C 26 – otworzysz klapę na torpedzie.4. Otwórz okrągły właz w ścianie przed torpedą.

• Użyj krótkofalówki na Ryanie – ten skontaktuje się z Driscollem i torpeda wraz z boha-terem zostanie wyekspediowana na powierzchnię.
• Uwaga! Żeby start był możliwy, bohater musi mieć ze sobą kapok, pistolet do flar i fla -rę.

Baza na Falklandach

Falklandy, 13 stycznia 1937. Wyłowiona przez Brytyjczyków HMS Victoria trafia do portu na wy-
spie. Porucznik Ryan staje się tymczasowo podkomendnym dowódcy bazy.

Biuro Searsa
• Rozmowę z kapitanem przerwie wejście dyżurnego z wiadomością o filmie od Miss Molly. Jeśli chcesz (nieobowiązkowe), porozmawiaj z Searsem o owej pannie, a dowiesz się, że to kryptonom brytyjskiego szpiega w Niemczech.
• Po wyjściu kapitana weź z blatu biurka przy drzwiach akta osobowe Ryana i papiero-

sy – wejdzie Quincy.
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• Kwatermistrz wręczy bohaterowi jego plan dyżurów i pogoni do roboty – Ryan automa-tycznie wyjdzie na korytarz.
Korytarz przed biurem Searsa

• Rozmowa z dyżurnym i przekazanie planu dyżurów odbędzie się automatycznie.
• Gdy zostanie ogłoszony alarm i dyżurny opuści swoje stanowisko, kliknij blat jego biur-ka – wyświetlisz zbliżenie.
• Na zbliżeniu zabierz z blatu biurka film.
• Skorzystaj z drzwi naprzeciwko biurka dyżurnego.

Hol z windą
• W holu wejściowym użyj skrajnych drzwi po prawej.

Korytarz przed salą odpraw
• Wejdź w drzwi na końcu korytarza.

Sala odpraw
• Porozmawiaj z Mc Lagenem o Quincym – niechęć do kwatermistrza pozytywnie nasta-wi żołnierza.
• Użyj na Mc Lagenie papierosów, a potem filmu – operator wyświetli go.
• Kliknij książkę w regale (na półce pod lampką) – zobaczysz fragment kodu – 496.
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• Wróć na korytarz przed biurem Searsa – po drodze Ryan dowie się o zniknięciu Ham-suna.Korytarz przed biurem Searsa
• Użyj drzwi po prawej stronie portretu.Pokój łączności
• Porozmawiaj z radiooperatorem o wiadomości radiowej – Shaw przekaże poruczniko-wi depeszę z Waszyngtonu: w brytyjskiej bazie działa niemiecki szpieg!
• Na parującym czajniku użyj akt osobowych Ryana – zdobędziesz jego zdjęcie.

• Idź do biura Searsa – teraz już jest puste.
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Biuro Searsa
• Lewą szufladę biurka kwatermistrza (przy drzwiach) kliknij  najpierw LPM, a potem PPM – otworzysz ją i wyświetlisz zbliżenie wnętrza. Zabierz skrawek papieru z frag-

mentem kodu – 523.
• Kliknij portret nad biurkiem Searsa – odsłonisz sejf. Kliknij odsłonięty sejf i w okienku wprowadź kod 496523 (nie musisz oglądać skrawków papieru z kodem, żeby go otwo-rzyć).

• Otwarty sejf kliknij PPM i na zbliżeniu weź z niego klucz Lloyda i pieczątkę.
• Zamknij sejf i zasłoń obrazem.
• PPM wyświetl zbliżenie papierów na biurku Searsa. Na niekompletnej przepustce użyj zdjęcia i pieczątki – Ryan zdobędzie przepustkę.

• Wyjdź na korytarz i idź do holu z windą.
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Hol z windą
• Kliknij przycisk windy (na framudze po prawej) i wsiądź do niej – zjedziesz do piwnic.

Piwnice – Bramka kontroli
• Spróbuj wejść do pomieszczenia za kratą – pojawi się strażnik. Użyj na nim przepustki,  a potem wejdź do środka.Piwnice – Pokój strażników
• Wejdź do pakamery (środkowe drzwi).
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Piwnice – Pakamera
• Z półki regału weź konserwę.

• Jeśli chcesz, zajrzyj do skrzyni pod ścianą. Rety! Lepiej wróć do pokoju strażników.Piwnice – Pokój strażników
• Użyj skrajnych drzwi po prawej.Piwnice – Poczekalnia
• Porozmawiaj z pielęgniarką o umówieniu wizyty do lekarza – Miss Trend zrobi to na-tychmiast.
• Idź w prawo do gabinetu.Piwnice – Gabinet lekarski
• Doktor Trevor spyta Ryana, co mu jest – wybierz dolegliwości żołądkowe.
• Lekarz zechce zobaczyć, co Ryan jadł – użyj na doktorze konserwy.
• Gdy Trevor wyjdzie po lekarstwo, zabierz z blatu jego biurka podręcznik.
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• Jeśli akcja się udała, wróć do pokoju strażników. Jeśli nie, znów umów się na wizytę u Miss Trend i powtórz procedurę.Piwnice – Pokój strażników
• Zapukaj do drzwi pośrodku ekranu, a potem użyj na nich podręcznika – Finnlayson,  który bardzo kaszle, będzie zainteresowany.
• Wejdź do zbrojowni.

Piwnice – Zbrojownia1. Ze ściany przy wejściu zabierz gaśnicę.2. Z popielniczki (koło Finnlaysona) weź palący się papieros.3. Papierosa użyj na koszu na śmieci.4. Z inwentarza wyjmij  gaśnicę i  schowaj się w ciemnym kącie (przy prawej krawędzi ekranu).

• Gdy zostanie ogłoszony alarm i strażnicy wyjdą ze zbrojowni, użyj gaśnicy na palącym się koszu – to koniec czasówki.
• Użyj drzwi po lewej – trafisz do archiwum z aktami.

Piwnice – Zbrojownia – Pokój z aktami
• Kliknij nieco wysuniętą szufladę pośrodku ekranu LPM, PPM, LPM – Ryan zajrzy do niej  i zorientuje się, że zniknęły wszystkie akta, oprócz teczki niejakiego Parkera.
• Opuść pomieszczenie.
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Piwnice – Zbrojownia
• Spróbuj wyjść do pokoju strażników – zjawi się Sears i zaprosi Ryana na rozmowę.Biuro Searsa
• Bohaterowie automatycznie przejdą do biura.
• W trakcie rozmowy powiedz Searsowi o potworze na pokładzie Victorii  i  inkantacji Hamsuna, którą Ryan go pokonał.

Znów na pokładzie Victorii

W bazie zostają znalezione zwłoki jednego z żołnierzy, a skrzynia z ładunkiem z Victorii jest  
rozbita. Sears łączy te fakty. Przesłuchując Ryana, dowiaduje się o potworze i zaklęciu, które go  
pokonało.  Ponieważ porucznik nie ma już nagrania z inkantacją,  zostaje wysłany na pokład  
łodzi z misją odszukania pozostawionych tam notatek Hamsuna.

Na zewnątrz
• Z pokładu podnieś linę i użyj jej na słupku tuż obok (przy prawej krawędzi ekranu).

• Gdy plansza się przesunie, idź w prawo.
• Skrzynię w podłodze (prawa krawędź ekranu) kliknij LPM i PPM.
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• Na zbliżeniu skrzyni wyjmij z wnętrza metalowy przedmiot i kawałek metalu. W in-wentarzu połącz te fragmenty (upuść jeden na drugim) w klucz. 
• Wróć w okolice działa. Na kiosku okrętu użyj klucza i wejdź pod pokład.Mostek
• Przejdź do kwater sypialnych (drzwi po prawej).Kwatery sypialne
• Kliknij otwartą szafę (tuż przy wejściu). Na zbliżeniu zabierz z niej notatki Hamsuna.

• Zanim wrócisz na mostek, wyjmij z inwentarza klucz Lloyda.Mostek
• Połóż kursor z kluczem Lloyda na przycisku przy kole sterowym (dawniej stanowisko Droscolla). Czekaj na zmianę ikony.

• Gdy to będzie tylko możliwe, użyj klucza Lloyda na przycisku, a na planszy zbliżenia – na zamku.
• Szybko wyjdź na powierzchnię (drabinka pośrodku ekranu).
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Obcy w bazie
Obecność obcego na Victorii zmusi Ryana do włączenia systemu autodestrukcji łodzi. Po szczęśli-
wym powrocie do bazy okaże się, że i tam źle się dzieje: nie żyje radiooperator, pokój łączności  
został zdemolowany, kapitan Sears zniknął, a Hamsun chyba już nie jest człowiekiem.Piwnice – Izba chorych

• Ryan będzie świadkiem koszmaru Quincy'ego.  Automatycznie wyrysuje na podłodze znak z książki, która doktor znalazł przy Hamsunie, i uwięzi obcego.
• Idź do gabinetu doktora.Piwnice – Gabinet lekarski
• Z biurka Trevora weź igłę.

• Idź do biura Searsa – tam jest mapa, o której wspomniał tuż przed śmiercią Quincy.Biuro Searsa
• Na ściennej mapie użyj igły – otworzysz skrytkę.
• Kliknij skrytkę i na planszy zbliżenia zabierz z niej kamień Mnar i teczkę z dokumen-

tacją.

• Wróć do izby chorych.
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Piwnice – Izba chorych
• Użyj na Ryanie kamienia Mnar – potwór zostanie pokonany.
• Podnieś z podłogi akta Quincy'ego – akcja potoczy się automatycznie.

Biblioteka w Buenos Aires
Buenos Aires, 16 stycznia 1937. Ryan idzie tropem wskazanym w dokumentach ze skrytki Searsa.  
Pojawia się w nich nazwisko niejakiego Johna Parkera, znawcy magicznych rytuałów i starego  
przyjaciela Bjorna Hamsuna. W liście do Hamsuna Parker wspomina o pewnej książce w biblio-
tece w Buenos Aires.

Recepcja
• Porozmawiaj z recepcjonistą o książce – Hernandez umówi Ryana na rozmowę z dyrek-torem biblioteki. Bohater uda się do niego automatycznie wraz z Diane Parker, córką profesora, który, jak się okazuje, gdzieś zaginął.Gabinet Jorge
• Porozmawiaj z Jorge o wszystkim, aż ten odda głos stojącemu obok Miguelowi. Miguel z kolei  opowie o tym, co wyczytał w książce o sygnaturze OTR 2832 na temat dysku słonecznego. Profesor Parker interesował się tym artefaktem i prawdopodobnie gdzieś go ukrył przed swoim zniknięciem. W trakcie rozmowy dostaniesz stronę z książki.
• Wskutek zaskakującego rozwoju zdarzeń bohaterowie zostaną uwięzieni w bibliotece. Gdy Diane opuści gabinet Jorge, wyjdź za nią do recepcji.Recepcja
• Użyj oszklonych drzwi pod górną krawędzią ekranu.Pierwsze piętro biblioteki
• Kliknij stosik książek na podłodze przy wejściu – do inwentarza trafią książki Goethe-

go, Szekspira i Sofoklesa.
• Zabierz laskę z kąta przy wejściu.

21



• Kliknij książkę na regale pod płaskorzeźbą dużej głowy (trzecia półka od dołu) – otwo-rzysz tajne przejście. Wejdź w nie.

Drugie piętro biblioteki
• Na uszkodzonej drabince użyj laski. Po naprawie szczebla wejdź wyżej.

Trzecie piętro biblioteki
• PPM kliknij puste miejsce między książkami (trzecia półka od dołu, blisko środka ekra-nu).
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• Na planszy zbliżenia ustaw na półce książki (licząc od lewej):  Sofoklesa,  Szekspira, 
Goethego.

• Gdy wysuną się utworzone z półek schodki, wejdź wyżej.Czwarte piętro biblioteki
• Tu musisz iść w prawo, ale Diane blokuje przejście.  Kliknij  poza prawą krawędzią 

ekranu (kursor w tym momencie nie powinien być wcale widoczny) – dziewczyna się odsunie.Pod kopułą1. Kliknij posąg na skrajnym postumencie po prawej.2. Z otwartej skrytki w środkowym postumencie weź klucz.3. Klucza użyj na wyjściu na taras. Idź tam.
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Na tarasie
• Kliknij podstawę posągu po lewej (Wenus), potem środkowego (Jupiter), a na końcu dysk w ręku posągu po prawej.

Schlossadler 1937

Schlossadler, 17 stycznia 1937. Ryan i Diane niedługo cieszą się odnalezieniem słonecznego dys-
ku. Aresztowani przez współpracującą z Niemcami brazylijską policję trafiają do więzienia w na-
zistowskiej bazie. 

Cela Ryana
• Ze stołu pod lewą ścianą weź łyżkę, menażkę i kubek.
• Użyj łyżki na lewej ścianie (tam, gdzie się dobija Parker).
• Gdy profesor skończy mówić, kliknij gdzieś na ekranie – Ryan odsunie się od dziury, żeby nie zostać zdemaskowanym przez strażnika.
• Odsuwaj Ryana od dziury w ścianie póty, póki pozostali więźniowie nie zostaną wypro-wadzeni z cel i nie pojawi się komendant Dietrich.
• Dietrich zamierza wysłać spreparowaną wiadomość do Waszyngtonu – Ryan dostanie 

kartkę papieru i pióro.
• Teraz się pośpiesz. Spod prawej ściany weź stołek. Kartki od Dietricha użyj na umywal-ce na lewej ścianie – zwabisz strażnika.
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• Wyjmij z inwentarza stołek. Użyj go na wchodzącym strażniku – Ryan go ogłuszy.
• LPM kliknij leżącego strażnika – zdobędziesz klucz do celi.

• Klucza użyj na drzwiach (celuj w prawą framugę, bo drzwi są otwarte) – zamkniesz celę od wewnątrz i skończy się czasówka.
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• Kliknij stół spod lewej ściany – Ryan go przesunie.
• Na przesuniętym stole ustaw stołek – bohater wespnie się pod sufit.
• Użyj łyżki na kratce wentylatora w suficie.

Przewód wentylacyjny
• Idź cały czas w prawo.Grota z lawą
• Kliknij stalagmit pośrodku ekranu – otworzysz skrytkę w ścianie po lewej.
• Ze skrytki weź rubin i ametyst.
• Pomostem przejdź w prawo.
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• Na oczach kamiennej głowy obcego użyj: rubinu po lewej i ametystu po prawej.

• Wejdź w przejście otwarte w podstawie posagu.Podziemny korytarz
• Przejdź w prawo. PPM kliknij wagonik. Na zbliżeniu zabierz z niego pręt.1. Cofnij się trochę w lewo. Użyj pręta na kamieniu pod tamą zatrzymującą lawę.2. Teraz się pośpiesz, bo lawa roztopi lód, który więzi obcych. Użyj pręta na kałuży lawy.3. Rozgrzanego pręta użyj na kółkach wagonika.4. LPM pchnij wagonik.
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• Wagonik otworzy stalowe wrota – szybko poprowadź bohatera w prawo i wyjdź nimi z korytarza (koniec czasówki).

Wentylatory
• Użyj pręta na największym wentylatorze – Ryan zatrzyma śmigło i otworzy przejście.
• Wejdź w głąb szybu. 
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Laboratorium
• Spoglądając przez kratkę wentylacyjną, bohater będzie świadkiem eksperymentu Die-tricha.
• Kliknij kratkę wentylacyjną na ścianie przy lewej krawędzi ekranu.

• Gdy Ryan zeskoczy na ziemię, szybko użyj na nim strony z książki z inkantacjami – po-twór zostanie unieszkodliwiony, a Ryan rozpocznie serię podróży w czasie i przestrze-ni.
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Podróże w czasie i przestrzeni

Schlossadler, 17 stycznia 2037
1. Obejrzyj plakietkę u stóp podestu z bramą czasu (Słoneczne Wrota).2. Zabierz cylinder z podłogi w kącie obok skanera (w inwentarzu będą to dwa fragmen-ty broni).3. Podnieś kolbę – kolejny fragment broni – z podłogi obok terminala komputerowego.4. Kliknij terminal – wysłuchasz przekazu Howarda Philipsa Parkera.5. Z blatu skanera weź baterię.6. Kliknij skaner, żeby wyświetlić jego zbliżenie.

1. Na zbliżeniu skanera użyj baterii na szczelinie pod ekranem (po prawej).2. Wciśnij czerwony klawisz po lewej.3. Na ekranie uruchomionego skanera  użyj trzech części broni z ekwipunku – po chwili  pojawi się zamiast nich gotowa broń FND – zamroź i zniszcz.
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• Przejdź na lewą stronę planszy. Z podłogi przy barierce (lewa krawędź ekranu) podnieś 
ładunki azotowe – teraz masz amunicję do FND (ładowanie jest automatyczne).

• Naładowanej broni użyj na kamieniu zasłaniającym szafę.
• Kliknij szafę LPM, a potem PPM – otworzysz ją i wyświetlisz zbliżenie wnętrza.
• Na zbliżeniu zabierz z niej kamień i kopię dysku słonecznego.
• Dysku słonecznego użyj na Ryanie – odbędziesz podróż w czasie.

31



Schlossadler, 17 stycznia 1937
• Na Ryanie użyj strony z książki z inkantacjami – bohater zniszczy potwora.
• Porozmawiaj z Parkerem – bohater znów cofnie się w czasie.Buenos Aires, 16 stycznia 1937
• Połóż kursor w miejscu, gdzie znajduje się pierwsza pozycja inwentarza. Gdy tylko to stanie się możliwe, wyjmij broń i użyj jej na Harlandzie.

Illsmouth
Illsmouth, 18 stycznia 1937. Ostatnia podróż rzuca Ryana do siedziby czarownika  Narackamo-
usa. Tu bohater stoczy walkę z dotychczasowymi przeciwnikami.Okrągła sala

• Pociągnij za pierścień osadzony w ścianie po lewej.
• Kliknij wierzch postumentu, który się wysunie – wyświetlisz planszę z ośmioma sym-bolami. 
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• Kolejność, w jakiej ułożysz symbole, jest obojętna – ważne jest, by symbole w pionie tworzyły pary:Dagon – woda – water / Wasser Prisoner – lód – ice / EisCthulhu – powietrze – air / Luft Nyarlathotep – ogień – fire / Feuer

• Kliknij książkę, która pojawi się na postumencie. W zbliżeniu umieść na niej kamień z inwentarza – pojawią się się zjawy czarowników, a Ryan dostanie miecz.
• Kliknij obie zjawy. 
• Weź z postumentu Necronomicon. Gdy krata w przejściu się podniesie, idź dalej.

Podziemna rzeka
• Wsiądź do łodzi – po chwil drugą łodzią podpłynie Sears. Musisz odwrócić jego uwagę rozmową, a potem go pokonać.
• Połóż kursor na postaci Searsa i czekaj na zmianę ikony. Klikaj, gdy pojawi się ikona ręki. W okienku dialogowym wybieraj tematy rozmowy:
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Howard ParkerJohn T. Parker Great Old Ones / Die Großen Alten
• Po ostatniej wypowiedzi Searsa kliknij linę nad głową Ryana.

Grota z czaszkami
• Użyj miecza na czaszce po prawej – piasek zasypie ogień i utworzy przejście na sąsied-nią planszę.
• Kliknij kamień w podłodze przy dolnej krawędzi ekranu – Ryan stanie na nim i odblo-kuje przejście do następnej lokacji.

• Idź po piasku w prawo. Wejdź w paszczę ogromnej głowy.
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Ostatnia walka
• Wyjmij z ekwipunku miecz. Po każdym zaklęciu wypowiedzianym przez Narackamousa 

i Dietricha (są pisane wielkimi literami) używaj miecza na Ryanie.

• Gdy Dietrich padnie, użyj Necronomiconu na kamieniu pośrodku ekranu.

• Po tym starciu gra dokona automatycznego zapisu – wybierz zakończenie.

ZAPISY GRYJeśli  potrzebujesz  zapisów  gry,  zajrzyj  do  działu    Prisoner  of  Ice   na  naszym  forum. 
PrzygodoMania zaprasza!
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