
 
 

SCRATCHES: DIRECTOR’S CUT 
PORADNIK DO GRY W WERSJI ROZSZERZONEJ 

O ALTERNATYWNE ZAKOŃCZENIE I DODATKOWY ROZDZIAŁ 
 

UWAGI 
 
Zawartość wersji rozszerzonej. 
 
Płyta ze Scratches: Director’s Cut zawiera dwie gry, które można uruchamiać niezależnie od 
siebie. W menu płyty należy wybrać przycisk New, a następnie wybrany tytuł: 

• Scratches: Director’s Cut – w stosunku do wersji podstawowej oferuje poprawioną 
grafikę i alternatywne zakończenie pod warunkiem, że wgrasz do niej patcha (dokład-
niejsze informacje przed solucją do tej gry). 

• Scratches: The Last Visit – to dodatkowy rozdział, zamykający historię Blackwoodów. 
Można go uruchomić bez grania w pierwszą część.  

 

 



Rozjaśnianie ekranu w grze. 
 
W trakcie gry możesz dostosować jasności ekranu do własnych potrzeb. W tym celu wciśnij 
w menu gry przycisk Setup i ustaw wartość Gamma Correction na Low, Medium lub High. To 
menu oferuje też inne możliwości, np. włączenie systemu podpowiedzi.    
 

 
 

SCRATCHES: DIRECTOR’S CUT 
OPIS PRZEJŚCIA DLA ALTERNATYWNEGO ZAKOŃCZENIA 

 
Dwa zakończenia 
 
Grając w Scratches: Director’s Cut możesz obejrzeć dwa zakończenia. Żeby uruchomić 
pierwsze, wystarczy zgromadzić w pamiętniku Michaela (w inwentarzu dokument w lewym 
górnym rogu ekranu) wszystkie podstawowe wpisy. Wpisy podstawowe powstają wówczas, 
gdy wykonujesz czynności niezbędne do ukończenia gry.  
 
Żeby uruchomić drugie zakończenie, będziesz potrzebować kilkunastu dodatkowych wpisów 
w pamiętniku Michaela i dużego patcha do gry. 
 
Patche do gry 
 
Bez zainstalowania patcha w alternatywnym zakończeniu nie wyświetla się końcowa lokacja, 
a ponadto pojawia się kłopot z wejściem do rezydencji. Wgranie dużej (ok. 500 MB) łatki 
likwiduje oba te problemy. Jest ona dołączona na dodatkowej płycie.       
 
Ta łatka jest też dostępna w Sieci. Można ją pobrać stąd: 
http://dlh.net/cgi-bin/dlp.cgi?lang=eng&sys=pc&file=scratches-dc-update.zip&ref=ps
 
Lub bezpośrednio stąd: 
http://www.filefront.com/7774034/scratches-dc-update.zip  

http://dlh.net/cgi-bin/dlp.cgi?lang=eng&sys=pc&file=scratches-dc-update.zip&ref=ps


Podczas instalacji patcha należy użyć przycisku Browse i samemu wybrać z listy folder, w 
którym znajduje się program podstawowy. 
 
Do Scratches: Director’s Cut istnieje także mniejszy patch (ponad 500 KB), jednak w próbie 
uruchomienia alternatywnego zakończenia nie okazał się pomocny.   
   
Alternatywne zakończenie 
 
Uruchomienie drugiego zakończenia wymaga uzupełnienia pamiętnika Michaela o kilkana-
ście wpisów. W praktyce oznacza to wykonanie szeregu czynności dodatkowych, które w 
większości nie są niezbędne do ukończenia gry, ale włączają alternatywne zakończenie. Niżej 
krótki spis tych czynności: 
 

• W pierwszym dniu – O dziesiątej lub jedenastej kliknąć klawisze maszyny do pisania. 
Szufladę w jadalni otworzyć dopiero po rozmowie o świecach. 

 
• W drugim dniu – Czterokrotnie kliknąć klawisze maszyny do pisania (o dziewiątej lub 

dziesiątej; o jedenastej lub dwunastej; o trzynastej lub czternastej; między szesnastą a 
osiemnastą). Użyć noża na ścianie przy lewej framudze drzwi do głównej sypialni. 
Kliknąć kursor lupy na deskach, którymi są zabite drzwi do schowka z maską. Wy-
świetlić dokumenty w schowku z maską. 

 
• W trzecim dniu – Trzykrotnie kliknąć klawisze maszyny do pisania (o dziewiątej lub 

dziesiątej; o jedenastej lub dwunastej; o trzynastej lub czternastej). Ostatnią próbę pi-
sania na maszynie podjąć po piętnastej, ale przed połączeniem amuletu w całość; jeśli 
wpis się nie pojawia, kliknąć klawisze jeszcze 2-3x . W dialogu z policjantem wybrać 
dwukrotnie drugą kwestię. W dialogu z bankowcem wybrać kwestie: najpierw drugą, 
potem pierwszą, na koniec drugą. Wyświetlić dokumenty w podziemiach pod ołta-
rzem kaplicy.    

 
Obejrzenie obu zakończeń bez konieczności rozpoczynania rozgrywki od po-
czątku 
 
Żeby obejrzeć oba zakończenia, nie musisz rozpoczynać rozgrywki od początku. Wystarczy, 
jeśli pominiesz kilka czynności oznaczonych w poradniku jako „dodatkowy wpis”. Im bliżej 
końca one będą (na przykład w trzecim dniu śledztwa), tym mniej trzeba będzie powtarzać. 
 
Wystarczy pominąć 2 – 3 takie czynności, by alternatywne zakończenie się nie włączyło. Do-
kładna liczba (2 czy 3 dodatkowe wpisy do pominięcia) będzie zależała od indywidualnej 
rozgrywki, gdyż w poradniku brakuje jednego wpisu. Nie udało mi się ustalić, jak go uzyskać, 
jednak w Twojej rozgrywce może się on pojawić. 
 
Jeśli chcesz, możesz stąd możesz pobrać zapis gry, z którego uruchomisz oba zakończenia. 
http://cid-fc8c945fe474558e.office.live.com/self.aspx/.Public/Scratches%20DC%20save%20oba%20zako%C5%84czenia.rar 
 
Po wczytaniu sejwu wystarczy zejść na parter, a potem do legowiska. Po zbadaniu misia i 
dziury w ścianie obejrzysz pierwsze zakończenie. Jeśli chcesz włączyć drugie zakończenie, 
po wczytaniu sejwu najpierw musisz w zbliżeniu trzykrotnie kliknąć klawisze maszyny do 
pisania, a potem zejść na parter i do legowiska.         
 



Układ poradnika 
 
Czynności, opisane w dalszych częściach poradnika, zostały podzielone na zadania, których 
wykonanie zajmuje bohaterowi 1 – 2 godziny. W ten sposób łatwiej kontrolować czas upły-
wający w grze i regularnie zmuszać Michaela do pisania. Zwykle będzie odmawiał, ale to nie 
szkodzi. Rzecz w tym, by po kliknięciu na klawiszach maszyny do pisania powstał odpo-
wiedni wpis w jego pamiętniku. 
 
Godzinne zadania można łączyć (na przykład wyjść do bramy, żeby poszukać elektryka, a 
jednocześnie wysłać list do Barbary), jednak stale należy kontrolować, ile czasu w grze one 
zajmują. 
 
Podana kolejność zadań nie jest obowiązkowa.   
 
Uruchomienie programu 
  
Żeby uruchomić program, w menu gry wciśnij przycisk New i wybierz Scratches: Director’s 
Cut. 
 
W tej części gry wcielasz się w postać Michaela Arthate, który poza miastem zamierza w spo-
koju popracować nad swoją najnowszą powieścią. Natchnienia ma mu dostarczyć stara rezy-
dencja, kupiona od przyjaciela – pośrednika handlu nieruchomościami. Dom, oprócz wielu 
niesprawnych urządzeń, kryje w sobie mnóstwo pamiątek po poprzednich mieszkańcach. 
Przeszukując jego zakamarki, Michael odkrywa mroczną tajemnicę rodziny Blackwoodów.  
 

SATURDAY, OCTOBER 12TH. 
 
W pierwszym dniu Michael odbędzie między innymi kilka rozmów telefonicznych. Ich przebieg 
będzie zależał od wcześniej wykonanych czynności i może się różnić od podanego niżej. Po-
winien podjąć jedną próbę pisania na maszynie (o dziesiątej lub o jedenastej).  
 
Wejdź do rezydencji: 
 

• Idź brukowaną ścieżką. Użyj klucza z inwentarza na klamce w drzwiach do rezyden-
cji, a potem kliknij klamkę. 

 
• Jeśli w tym momencie masz problem z wejściem, spróbuj użyć klucza po przeciwnej 

stronie drzwi na wysokości klamki, a potem kliknąć je mniej więcej w tym samym 
miejscu. Drzwi się na pewno otworzą, ale pojawienie się tego błędu wskazuje, że na-
leżałoby przerwać zabawę i wgrać patcha.  

 
Spójrz na zegar w holu: 
 

• Zwróć uwagę na szafkowy zegar, który odmierza w grze upływ czasu (#1). 
 



 
 

• Sprawdzanie godziny na zegarze w holu nie jest obowiązkowe, jednak dosyć przydat-
ne, jeśli chcesz uruchomić alternatywne zakończenie, bo bohater musi każdego dnia o 
określonych porach próbować pisać na maszynie. 

 
• Upływ czasu w grze możesz też sprawdzić, dokonując jej zapisu. Sejw jest zawsze 

opatrzony informacją o miejscu i czasie, np. Main Hall, Saturday, 9 am. 
 
Odbierz telefon: 
 

• Jeśli pokręcisz się po holu wystarczająco długo, usłyszysz dzwonek. Wtedy wejdź do 
pomieszczenia z telefonem (otwarte wejście obok zegara szafkowego w holu na parte-
rze – widoczne na screenie powyżej). 

 
• Kliknij kursor lupy na telefonie, a potem podnieś słuchawkę – dzwoni Jerry Carter, 

przyjaciel i pośrednik handlu nieruchomościami, z pytaniem o pierwsze wrażenia z 
pobytu. 

 
• Uwaga! Jeśli nie zdążysz odebrać telefonu lub go w ogóle nie usłyszysz na samym 

początku gry, to nie szkodzi. Telefon zadzwoni, gdy pojawisz się w holu na dole na-
stępnym razem. 

 
Idź do pokoju gościnnego i rozpakuj bagaże – wyłożenie walizki i maszyny z 
inwentarza przesunie wskazówki zegara w holu o godzinę: 
 

• Pokój Michaela znajduje się w końcu korytarza na piętrze. Możesz się tam dostać krę-
conymi schodami z głównego holu lub okrężną drogą, schodami kuchennymi po dru-
giej stronie rezydencji. 

 
• Wyjmij z inwentarza pudło z maszyną do pisania i użyj go na biurku pod oknem. 

Otwórz pudło, wyjmij z niego kartki i maszynę. Kliknij na pudle jeszcze 2x – Michael 
zamknie je i odstawi pod stolik. 



• Spróbuj popracować nad książką. Kliknij kursor lupy na maszynie do pisania. W zbli-
żeniu kliknij klawisze urządzenia – w powstanie dodatkowy wpis w pamiętniku. Ten 
wpis możesz w pierwszym dniu uzyskać również o jedenastej, później już nie. To je-
dyna próba pisarska, jaka musisz podjąć w tym dniu, więc po uzyskaniu tego wpisu na 
razie nie musisz przejmować się upływem czasu. 

   
• Jeśli chcesz, przeczytaj początek nowej powieści Michaela (kliknij zadrukowaną kart-

kę obok maszyny do pisania). 
 

• Wyjmij z inwentarza walizkę. Użyj jej na stoliku obok biurka. Otwórz walizkę. Weź 
zapałki i pióro. Kliknij wizytówkę i 2x notatnik (musi się otworzyć na zapisanej stro-
nie). Te dwa przedmioty nie trafią do inwentarza, ale dzięki nim odblokujesz możli-
wość dzwonienia do Jerry’ego i Barbary – asystentki bohatera (#2). 

 

 
   

• Jeśli chcesz, obejrzyj ostatnią powieść Arthate’a i przeczytaj list od Cartera.  
 
Przeszukaj pokój gościnny: 
 

• Kliknij kursor lupy na koszu na śmieci obok biurka. Wyjmij notatkę. Zajrzyj do lewej 
szuflady biurka. Przejrzyj szkice anatomiczne. Oba te elementy nie są obowiązkowe, 
podobnie jak dyplom lekarski Miltona, wiszący nad sekretarzykiem. 

 
• Podejdź do kominka. Kliknij kursor lupy na torbie lekarskiej – stoi między kominkiem 

a fotelem (#3). 
 



 
   

• Otwórz torbę lekarską. Weź stetoskop. Jeśli chcesz, dodatkowo obejrzyj leżące pod 
nim szkice anatomiczne. 

 
Poinformuj Jerry’ego o braku światła – odbycie rozmowy przesunie wskazówki 
zegara o godzinę: 
 

• Idź do pokoju z telefonem (wejście z jadalni lub z głównego holu na parterze). 
 

• Jeśli w trakcie zwiedzania rezydencji Michael nie próbował nigdzie ani razu włączyć 
światła, musi to zrobić teraz. Kliknij na przykład któryś włącznik (są na ścianach przy 
drzwiach – screen 4). 

 

 
 



• Kliknij kursor lupy na telefonie, w zbliżeniu podnieś słuchawkę. Z listy wybierz: I 
wanted to speak with Jerry. Michael dowie się, że przyjaciel zamówił wizytę elektryka 
i usterka zostanie usunięta. 

 
• Uwaga! W tym momencie zegar w holu będzie wskazywał jedenastą. Jeśli bohater nie 

próbował wcześniej pisać na maszynie, musi to zrobić teraz.  
 
Sprawdź, co z elektrykiem – wykonanie tego zadania przesunie wskazówki ze-
gara w holu o godzinę: 
 

• Wyjdź na podjazd z fontanną. Brukowaną ścieżką idź do bramy. Kliknij kursor lupy 
na skrzynce pocztowej (#5). 

 

 
 

• Kliknij na klapce skrzynki. Wyjmij notatkę elektryka. Niestety, fachowiec nie miał 
czasu czekać na Michaela i poszedł sobie. 

 
• Zadzwoń do Jerry’ego – poradzi samodzielnie naprawić bezpieczniki. 

 
Sprawdź bezpieczniki – uzyskanie rady, żeby w domu szukać świec, przesunie 
wskazówki zegara o dwie godziny: 
 

• Idź do służbówki. Wejście jest w kuchni (drzwi obok lodówki). W służbówce podejdź 
do biurka. Otwórz szufladę (#6). Kliknij zdjęcie leżące pod notatnikiem (ono wyja-
śnia, gdzie mógłby się podziać klucz do piwnicy). Przy okazji zabierz ołówek.  

 



 
 

• Przy okazji kliknij też kursor lupy na blacie i weź kartkę papieru z odciśniętymi zna-
kami. 

 
• Jeśli to pierwsza wizyta w kwaterze pokojówki, warto obejrzeć zdjęcia na blacie biur-

ka, książki na blacie i w szufladzie biurka, zdjęcia na komodzie, szuflady komody, 
książkę w szufladzie stolika nocnego oraz zajrzeć do łazienki. Żeby obejrzeć w zbli-
żeniu zdjęcia na sznurku nad wanną i w wannie, kliknij na każdym kursor lupy. Żaden 
z wymienionych w tym punkcie elementów nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na 
alternatywne zakończenie. 

 
• Idź do służbowego holu na parterze. Wejdź w zakamarek między ścianą a schodami. 

Kliknij na kotarach w oknie, a następnie na najmniejszym z dzbanów (#7). Weź klucz 
do piwnicy. 

 

 
   



• Idź do kuchni. Klucza z dzbana użyj na drzwiach obok półek z puszkami. Wejdź do 
piwnicy. Skrzynka z bezpiecznikami jest widoczna ze szczytu schodów (#8 ). 

 

 
        

• Otwórz skrzynkę. Kliknij którąś z dźwigni. Jeśli dodatkowo klikniesz na nich kursor 
lupy, bohater stwierdzi, że bezpieczniki są sprawne. Wróć do pomieszczenia z telefo-
nem. 

 
• Skorzystaj z telefonu. Z listy wybierz: I wanted to speak with Jerry. Michael poinfor-

muje, że sprawdził bezpieczniki. Otrzyma radę, by poszukać świec. 
 

• Uwaga! Znalezienie świec powinno dać w pamiętniku Michaela dodatkowy wpis o 
świecach. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy przed opisaną wyżej rozmową z Jerrym 
nie zostanie „kliknięte” przynajmniej jedno z tych miejsc: zielony kufer na strychu, 
pusta szuflada w kuchni lub szuflada z serwetkami w jadalni.      

 
Poszukaj świec – uzyskanie rady, żeby jechać po świece do miasta, przesuwa 
wskazówki zegara o dwie godziny: 
 

• W jadalni podejdź do stolika pod lustrem (#9). Otwórz szufladę z serwetkami (jedno z 
trzech miejsc, w których bohater powinien szukać świec). 

 

 



• Jeśli chcesz, spójrz na stolik w rogu, kredens z alkoholami, uschnięte rośliny. Te ele-
menty nie mają wpływu na zakończenie. 

 
• Idź do kuchni. Podejdź do szafki, która stoi pod ścianą ze zlewem i lodówką (#10). 

Otwórz drzwiczki. Sprawdź obie szuflady. Przy okazji z dolnej wyjmij nóż. (Pusta 
szuflada w tej szafce to jedno z trzech miejsc, w których bohater powinien szukać 
świec.) 

 

 
 

• W kuchni możesz też obejrzeć piec kuchenny, naczynia, zlew, lodówkę, puszki ma 
półkach. Nie są to elementy obowiązkowe i nie maja wpływu na zakończenie. 

 
• Idź na piętro. Stamtąd wejdź na górę schodami w pobliżu drzwi z kolorowym witra-

żem. Na poddaszu wybierz ażurowe schody na najwyższą kondygnację (#11). Otwórz 
drzwi do składziku z rupieciami. 

 

 



• W składziku podejdź do zielonego kufra (pod oknem obok sterty gazet – screen 12). 
Kliknij na nim kursor lupy. W tym momencie Michael postanowi przerwać szukanie 
świec, jednak nie rezygnuj. Otwórz wieko. Z środka weź przy okazji pustą lampę ole-
jową i przejrzyj dwie kupki zdjęć i dokumentów (wśród nich rachunek z 1970 za do-
stawę mięsa)  

 

 
 

• Uruchom pozytywkę na stoliku obok drzwi. (Po otwarciu pudełka umieść szklany 
kwiatek w otworze i kliknij kluczyk z boku. Przed zamknięciem wieczka kwiatek 
wyjmij z otworu.) 

 
• Wróć do pomieszczenia z telefonem. Zadzwoń do Jerry’ego – tym razem przyjaciel 

poradzi jechać po świece do miasta. 
 
Spróbuj uruchomić samochód – uzyskanie rady, żeby iść spać, przesunie wska-
zówki zegara o godzinę: 
 

• Wyjdź na podjazd. Idź do samochodu. Kliknij na jego drzwiach. W środku otwórz 
skrytkę (po lewej stronie kierownicy). Weź kluczyki samochodowe. Kluczyków użyj 
na stacyjce (#13). Kliknij kluczyki w stacyjce – niestety, akumulator się wyładował. 

 

 



• Wysiądź z auta (kliknij przy prawej krawędzi ekranu) i wróć do rezydencji. 
 

• Zadzwoń do Jerry’ego. Michael powie o niesprawnym samochodzie i będzie prosił o 
pomoc. Na próżno. Jerry obieca przyjechać w niedzielę, a na razie poradzi iść spać. 

 
• Uwaga! Jeśli w tym momencie na zegarze w holu jest dziewiętnasta, bohater może 

rzeczywiście położyć się do łóżka. Jeśli – osiemnasta lub siedemnasta, ma do wyko-
nania jeszcze jedno lub dwa zadania. Ich opis poniżej. 

 
Dowiedz się o morderstwie w rezydencji – znalezienie artykułu przesuwa wska-
zówki zegara o godzinę: 
 

• Idź do salonu na parterze. Podejdź do stolika przed kominkiem (#14). Na blacie kliknij 
kursor lupy, a następnie dziennik doktora Miltona (jeden z dwóch dokumentów, któ-
rego przeczytanie odblokuje temat dawnych mieszkańców domu w rozmowie z Jer-
rym). 

 

 
 

• Przy okazji w salonie możesz obejrzeć kubek na stoliku przed kominkiem, nuty na 
fortepianie. Te elementy nie wpływają na zakończenie. 

 
• Idź do biblioteki na parterze. W środku podejdź do biurka. Kliknij kursor lupy na bla-

cie. W zbliżeniu kliknij na dzienniku Jamesa Blackwooda (screen 15 – jeden z dwóch 
dokumentów, którego przeczytanie odblokuje temat dawnych mieszkańców domu w 
rozmowie z Jerrym). Przy okazji przeszukaj szuflady biurka. Weź pustą kopertę i 
szpikulec. 

 



 
 

• Jeśli chcesz, obejrzyj perpetum mobile na biurku, książki i dyplom inżynierski Blac-
kwooda na półkach regału, globus, cygara na stoliku przy drzwiach. Te elementy nie 
wpływają na zakończenie. 

 
• Wróć do pomieszczenia z telefonem. Zadzwoń do Jerry’ego. Z rozmowy dowiesz się, 

że w maju 1963 w rezydencji Blackwoodów popełniono morderstwo. (Jeśli rozmowa 
nie będzie toczyć się automatycznie, z listy dialogowej wybierz kwestię: I wonder 
about the previous inhabitants.) 

 
• Idź do składziku z rupieciami (wejście widoczne na screenie 11). Kliknij kursor lupy 

na stercie gazet pod okrągłym okienkiem. W zbliżeniu podnieś gazetę. Będzie to arty-
kuł z maja 1963 na temat zamordowania Catherine Blackwood. Pokojówka sugeruje, 
że zbrodnię popełnił mąż ofiary, a dowodem ma być zrobione przez nią zdjęcie. 

 
Wyekspediuj list do Barbary – wykonanie tego zadania przesunie wskazówki 
zegara o godzinę: 
 

• Kliknij kursor lupy na telefonie, w zbliżeniu podnieś słuchawkę. Z listy wybierz: I cal-
led Barbara. Okaże się, że asystentka Michaela podczas zastoju w pracy uczy się ję-
zyków obcych. (Ta rozmowa nie będzie możliwa, póki nie porozmawiasz z Jerrym o 
braku światła.) 

 
• Otwórz inwentarz. Na kartce z odciśniętymi znakami użyj ołówka (oba przedmioty 

zabrane z biurka w służbówce). Gdy Michael stwierdzi, że to list po włosku, zamknij 
inwentarz. 

 
• Podnieś słuchawkę. Z listy wybierz: I called Barbara. Bohater poprosi asystentkę o 

przetłumaczenie listu. Wcześniej jednak musi go przesłać Barbarze. 
 



• Otwórz inwentarz. Użyj listu po włosku na pustej kopercie (wzięta z biurka w biblio-
tece na parterze). Na kopercie z listem po włosku użyj pióra (z walizki bohatera). W 
ten sposób otrzymasz list do Barbary. Zamknij inwentarz. 

 
• Wyjdź na podjazd z fontanną. Brukowaną ścieżką idź do bramy. Kliknij kursor lupy 

na skrzynce pocztowej. Otwórz klapkę. Na otwartej skrzynce pocztowej użyj listu do 
Barbary. 

 
Idź spać – wykonanie tego zadania przesunie wskazówki zegara o pięć godzin. 
 

• Jeśli na zegarze w holu jest dziewiętnasta, kliknij na łóżku w pokoju gościnnym – bo-
hater położy się spać.  
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• Bohatera obudzi uporczywe skrobanie. Idź do pokoju z afrykańskimi eksponatami. 

Podejdź do drzwi w rogu pomieszczenia (za dnia były zasłonięte szafką ze słoniowy-
mi kłami). Kliknij kursor lupy na młotku (#16). Spróbuj go podnieść – Michael ocknie 
się w swoim pokoju. 

 

 
   

• Jeśli chcesz, zbadaj kominek w pokoju Michaela. (W torbie lekarskiej obok niego jest 
stetoskop, jeśli nie został wcześniej wzięty.) Idź do salonu na parterze. Kliknij kursor 
lupy na kominku. Na ścianie nad paleniskiem użyj stetoskopu – bohater stwierdzi, że 
źródło dźwięku jest gdzieś niżej. 

 
• Idź do kuchni i spróbuj otworzyć drzwi do piwnicy – Michael odmówi, bo jest za 

ciemno. Wróć do pokoju gościnnego. Połóż się spać. 
 
 
 
 



SUNDAY, OCTOBER 13TH. 
 
Gdy Michael się obudzi, wskazówki zegara w holu na parterze będą wskazywały godzinę 
dziewiątą. Do osiemnastej bohater musi (kolejność czynności może być inna od podanej): 
 

• Otworzyć sejf  – bez wpływu na czas. 
• Otworzyć drzwi do pracowni na strychu – zajmie to godzinę. 
• Przeszukać pracownię i jej zaplecze – bez wpływu na czas w grze. 
• Dostać się do zamurowanego pokoju na piętrze – zajmie to godzinę. 
• Znaleźć akt urodzenia dziecka Blackwoodów – zajmie to dwie godziny. 
• Przeczytać artykuł o losach dziecka z sierpnia 1961 – zajmie to godzinę. 
• Odsunąć od ściany szafkę w pokoju z afrykańskimi eksponatami – zajmie to godzinę. 
• Przeszukać schowek w pokoju z afrykańskimi eksponatami – zajmie to godzinę. 
• Przedstawić Jerry’emu teorię na temat Jamesa Blackwooda – zajmie to godzinę. 
• Napisać fragment nowej powieści – zajmie to godzinę. 

 
Zadania należy tak rozplanować, żeby móc o wskazanych godzinach kliknąć na klawiszach 
maszyny do pisania w pokoju Michaela: 
 

• Pierwsza próba pisania powinna się odbyć o godzinie dziewiątej (np. tuż po przebu-
dzeniu) lub o dziesiątej. 

• Druga – może  mieć miejsce o godzinie jedenastej lub dwunastej. 
• Trzecia – powinna nastąpić o trzynastej lub czternastej. 
• Czwarta – jedyna owocna próba tworzenia – jest możliwa o piętnastej lub szesnastej. 
• Piąta – może być podjęta po napisaniu fragmentu powieści a przed pójściem spać. 

 
Otwórz sejf – wykonanie zadania nie wpływa na czas w grze: 
 

• Po przebudzeniu kliknij kursor lupy na maszynie do pisania, a następnie klawisze 
urządzenia. Ten dodatkowy wpis w pamiętniku Michaela jest możliwy do uzyskania 
o dziewiątej lub dziesiątej.  

 
• Idź do głównej sypialni na piętrze. Kliknij kursor lupy na obrazie kobiety w czerwonej 

sukni (wisi na ścianie obok drzwi). W zbliżeniu kliknij na szklanej kuli w rękach ko-
biety (#17), a odsłonisz sejf. Kliknij na drzwiczkach sejfu – bohater nie zna szyfru, 
jednak dzięki tym czynnościom umożliwisz sobie rozmowę na ten temat z Jerrym. 

 

 



• W głównej sypialni możesz też przeszukać szuflady komody stojącej obok parawanu. 
W górnych znajdziesz zegarek i zdjęcie, niżej talidomid (lek uspakajający, początko-
wo zalecany kobietom w ciąży jako bezpieczny; wkrótce okazało się, że powodował 
uszkodzenia płodów i narodziny kalekich dzieci). Możesz też obejrzeć dyplom i 
książki na półkach nad komodą. Wspomniane elementy nie są obowiązkowe. 

 
• Zejdź do holu na parterze. Odbierz telefon – Jerry jednak nie przyjedzie. Winę za noc-

ne skrobanie przypisze szczurom. Poda kombinację otwierającą sejf (nie musisz jej 
pamiętać). 

 
• Idź do głównej sypialni na piętrze. Kliknij lupę na obrazie z kobietą w czerwonej suk-

ni, a potem kulę w jej rękach. Kliknij drzwiczki sejfu – bohater otworzy je automa-
tycznie. Z środka weź klucz do pracowni na strychu. Przeczytaj kosztorys remontu 
drugiego piętra rezydencji. Z dokumentu wynotuj numer telefonu do banku: 0 19 12 
94 144. 

 
Wejdź do pracowni na strychu – otworzenie zamka w drzwiach pracowni prze-
sunie wskazówki zegara o godzinę: 
 

• Idź do łazienki na piętrze. Z dolnej szuflady komody weź ręcznik (#18 ). 
 

 
 

• Idź na strych. Wejdź pod ażurowe schody. Weź gazetę. Użyj jej na podłodze pod 
drzwiami tuż obok. Na dziurce od klucza w drzwiach użyj szpikulca z biurka w biblio-
tece – Michael wypchnie z niej klucz (#19). 

 

 



• Na pustej dziurce od klucza użyj klucza zabranego z sejfu. Wejdź do pracowni. 
 
Przeszukaj pracownię i jej zaplecze – zadanie nie powoduje zmiany czasu w 
grze: 
 

• Jeśli chcesz, obejrzyj obrazy. Ze okrągłego stołka przed obrazem na sztalugach weź 
młotek. Na stoliku z przyborami malarskimi kliknij kursor lupy (#20). Z blatu weź 
klucz do garażu i pokrywkę (oba przedmioty leżą obok pasiastego wazonika). Klik-
nij kursor lupy na dokumentach przy lewej krawędzi stolika. 

 

 
 

• W zbliżeniu obejrzyj plany rezydencji. Klikaj na kartkach kursor ręki, żeby je odkła-
dać. Jeśli chcesz, możesz plany zbadać bardzo dokładnie, bo po kliknięciu kursora lu-
py na wybranym pomieszczeniu na planie, bohater je opisuje. 

 
• Screen 21 – parter. 

 

 
 



• Screen 22 – piętro. Kliknij koniecznie kursor lupy na pomieszczeniu między główną 
sypialnią a korytarzem przy schodach w wieży – bohater powinien powiedzieć, że nie 
widział tego pokoju i musi go poszukać. 

 

 
     

• Screen 23 – strych. 
 

 
 

• Przejdź do pomieszczenia obok pracowni. Wejdź na drabinę opartą o rusztowanie 
(#24). Na linie (przy górnej krawędzi ekranu) użyj noża z kuchni. Odcięty fragment 
liny spadnie na podłogę. Nie schodź jeszcze z drabiny, ale kliknij kursor palca wska-
zującego, żeby wejść wyżej. 

 



 
 

• Z rusztowania (#25) weź olejarkę (między puszkami). Na prostokątnej puszce z ole-
jem użyj najpierw ręcznika z łazienki, potem szpikulca, a na koniec pustej lampy ole-
jowej. Otrzymasz lampę z olejem.  

 

 
 

• Zejdź z drabiny. Zabierz linę leżącą na podłodze (screen 26 – najpierw podejdź do 
drzwi do pracowni, potem odwróć się i weź przedmiot). 

 

 



• Opuść pomieszczenie – możesz wykorzystać drzwi obok rusztowania. 
 
Znajdź zamurowany pokój – wejście do tego pomieszczenia przesunie wska-
zówki zegara o godzinę:  
 

• Zbadaj ścianę, w której powinny być drzwi do ukrytego pokoju. W tym celu zejdź na 
piętro. Stań twarzą do drzwi głównej sypialni. Obróć się nieco w lewo. Użyj noża z 
kuchni na ścianie między lewą framugą drzwi do sypialni a obrazem – bohater ode-
rwie kawałek tapety (#27). W pamiętniku pojawi się dodatkowy wpis. 

 

 
    

• Wróć na poddasze. Wejdź w głąb strychu. Po kamiennych schodach wespnij się na 
wieżę. Na wyrwie w tynku pod lampą użyj młotka, a na lampie liny (# 28 ). 

 

 
 



• Spójrz pod nogi. Kliknij leżący na ziemi koniec liny – Michael automatycznie prze-
rzuci przywiązaną do lampy linę przez otwór wybity w ścianie. 

 
• Obróć się o 180 stopni od widoku lampy. Podejdź do okienka naprzeciwko kamiennej 

balustrady na wieży (#29). 
 

 
 

• Znów obróć się o 180 stopni. Otwórz okienko z widokiem dachu rezydencji. 
 

• Na otwartym okienku z widokiem dachu rezydencji kliknij kursor lupy. W zbliżeniu 
(#30) kliknij linę widoczną w prawym górnym rogu ekranu – bohater przeciągnie ją na 
środek okna. 

 

 
 



• Klikając kursor palca wskazującego, zejdź wzdłuż liny w dół do okna. Otwórz okno i 
wejdź do środka – znajdziesz się w zamurowanym pokoju. 

 
• Uwaga! Po wejściu do zamurowanego pokoju zapisz grę. W opisie sejwu sprawdź 

czas. Jeśli w tym momencie jest jedenasta (11am) lub trzynasta (1pm), przerwij za-
dnie. Wróć po linie na strych. W pokoju gościnnym kliknij klawisze maszyny do pisa-
nia – uzyskasz dodatkowy wpis do pamiętnika. Potem wróć na strych, otwórz okien-
ko z widokiem dachu, kliknij na nim kursor lupy i po linie zejdź ponownie do zamu-
rowanego pokoju.   

 
Znajdź akt urodzenia syna Blackwoodów  – wyświetlenie dokumentu przesunie 
wskazówki zegara o dwie godziny: 
 

• W zamurowanym pokoju otwórz górną szufladę komody. Kliknij na akcie urodzenia 
(leży pod grzechotką – screen 31). Wynika z niego, że w sierpniu 1961 urodził się syn 
Catherine i Jamesa Blackwoodów. Poród przyjmował doktor Christopher Milton. 

 

 
 

• Nie są to czynności obowiązkowe, ale jeśli chcesz, w pokoju możesz obejrzeć zamu-
rowane drzwi, zdjęcie, łóżeczko i zabawki. Klocki stanowią podpowiedź do jednej z 
zagadek. Żeby obejrzeć wszystkie, kliknij kursor lupy raz na klockach na wózku i 
drugi raz na klockach na podłodze obok wózka.  

 
• Warto wynotować, jakie liczby odpowiadają literom na ściankach klocków: A=8, 

B=0, C=4, E=3, H=1, I=9, N=7, O=9, P=9, Q=4, R=5, S=8, T=2, V=6, Y=7.  
 

• Wyjdź z pokoju, klikając na oknie. Użyj kilkakrotnie kursora palca wskazującego, że-
by wspiąć się po linie na strych. 

 
 
 



Znajdź artykuł opisujący losy dziecka – wyświetlenie artykułu z sierpnia 1961 
przesunie wskazówki zegara o godzinę: 
 

• Wejdź po ażurowych schodach do rupieciarni na poddaszu. Kliknij kursor lupy na 
stercie gazet pod okrągłym okienkiem. Podnieś gazetę. Z listy artykułów do przeczy-
tania wybierz: I chacked if there was anything of interest back in August, 1961. Okaże 
się, że dziecko Blackwoodów zmarło. 

 
• Opuść pomieszczenie. Idź do pokoju Michaela. Kliknij kursor lupy na maszynie do pi-

sania, a następnie klawisze urządzenia. Uzyskasz dodatkowy wpis do pamiętnika (je-
śli jest godzina czternasta).  

 
• Uwaga! Jeśli po przeczytaniu artykułu jest godzina szesnasta (ewentualnie piętnasta), 

przebieg zdarzeń będzie nieco inny, bo Michael najpierw napisze fragment powieści, 
co przesunie wskazówki zegara o dalszą godzinę. Po ponownym kliknięciu klawiszy 
maszyny uzyskasz więc ostatni możliwy w tym dniu wpis. Ta sytuacja jest opisana ni-
żej w zadaniu Napisz fragment powieści. 

 
Znajdź w galerii afrykańskiej drzwi do schowka z maską – odsunięcie od ściany 
szafki przesunie wskazówki zegara o godzinę: 
 

• Wejdź do pokoju z afrykańskimi eksponatami. Podejdź do wysokiej szafki w rogu (są 
w niej wyeksponowane słoniowe kły). Spójrz pod nogi. Użyj kursora lupy na listwie u 
dołu szafki. W zbliżeniu użyj na niej noża – listwa odskoczy, odsłaniając kółka.  

 
• Na każdym z kółek użyj olejarki (musisz ją dwukrotnie wyjąć z inwentarza), a potem 

kliknij na złocistym uchwycie na froncie szafki (#32).  
 

 
 
 
 



Wejdź do schowka z maską i przeszukaj go – wyjście z tego pomieszczenia 
przesunie wskazówki zegara o godzinę:    
 

• Na deskach umocowanych na drzwiach schowka z maską kliknij kursor lupy – w pa-
miętniku przybędzie dodatkowy wpis. Dopiero potem użyj na nich młotka z pracowni 
na strychu. Otwórz drzwi – pojawi się czarny ekran, bo w środku jest ciemno. 

 
• Otwórz inwentarz. Użyj zapałek na lampie z olejem. Zapalonej lampy użyj na czar-

nym ekranie – oświetlisz pomieszczenie. Obróć się 90 stopni w prawo. Kliknij bam-
busowe pręty pod ścianą prostopadłą do wejścia (#33) – odsłonisz okienko. W tym 
momencie wyjście ze schowka staje się możliwe.  

 

 
 

• Obejrzyj maskę i dwa dokumenty (leżą na pudle naprzeciwko okienka). Po wyświe-
tleniu drugiej części pamiętnika Blackwooda pojawi się w pamiętniku Michaela do-
datkowy wpis. Wyjdź z pomieszczenia.     

  
• Uwaga! Poradnik zakłada, że po wyjściu ze schowka z maską jest szesnasta. Jeśli jed-

nak kolejność czynności była inna, możliwe, że w tym momencie zegar w holu wska-
zuje dopiero południe. Wówczas idź do pokoju Michaela i podejmij próbę pisania na 
maszynie. Uzyskasz drugi w tym dniu dodatkowy wpis, zaś termin następnego wy-
padnie po wejściu do zamurowanego pokoju.  

    
Porozmawiaj z Jerrym o nowych odkryciach – rozmowa przesunie wskazówki 
zegara w holu o godzinę: 
 

• Rozmowa będzie możliwa dopiero po przeczytaniu artykułu z sierpnia 1961 (o śmierci 
syna Blackwoodów) i pobycie w schowku z maską. 

 
• Idź do pomieszczenia z telefonem na parterze. Użyj telefonu. Z listy wybierz: I wanted 

to speak with Jerry. Michael wyrazi przypuszczenie, że James Blackwood miał coś 



wspólnego nie tylko ze śmiercią żony, ale również syna. Będzie się zastanawiał nad 
możliwością, że James ukrywa się gdzieś w rezydencji. 

 
Napisz fragment powieści – wyświetlenie napisanego tekstu przesunie wska-
zówki zegara o godzinę: 
 

• Michael może zasiąść do pracy twórczej najwcześniej o piętnastej, a najpóźniej o 
szesnastej.  

 
• Idź do pokoju gościnnego. Kliknij kursor lupy na maszynie do pisania, a następnie 

kliknij dwukrotnie klawisze urządzenia – bohater zacznie pisać. Kliknij zapisaną kart-
kę (na wałku maszyny – screen 34). Wyświetli się historyjka Michaela.  

 

 
 

• Zamknij widok dokumentu i jeszcze raz kliknij klawisze maszyny. Uzyskasz ostatni w 
tym dniu dodatkowy wpis do pamiętnika. 

 
Idź spać – kliknięcie na łóżku przesunie wskazówki zegara w holu o sześć godzin: 
 

• W drugim dniu Michael położy się spać o osiemnastej. 
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• Idź do pokoju z afrykańskimi eksponatami. Wejdź do schowka z maską. Zniknęła! 
Wyjdź stamtąd – na szczęście to tylko koszmar i Michael ocknie się w swoim pokoju. 

 
• Tajemnicze skrobanie z poprzedniej nocy znów się powtarza. Jeśli chcesz, możesz 

zbadać kominek w pokoju gościnnym i w salonie na parterze albo od razu iść do piw-
nicy. 

 



• Otwórz drzwi piwnicy. Gdy pojawi się czarny ekran (w piwnicy jest ciemno), otwórz 
inwentarz. Użyj zapałek na lampie z olejem. Zapalonej lampy użyj na czarnym ekra-
nie. 

 
• Zejdź po schodach. Podejdź do pieca centralnego ogrzewania (#35). Otwórz jego 

drzwiczki. 
 

 
 

• Używając kursora palca wskazującego, wpełznij do wnętrza pieca. Przeczołgaj się do 
jego krańca. Pod otworem wybitym w ścianie chwilę poczekaj. Tam ktoś jest! 

 
• Wyjdź z pieca. (Spokojnie, nikt Cię nie goni.) Wróć do pokoju gościnnego. Kliknij na 

łóżku – bohater pójdzie spać.   
 

MONDAY, OCTOBER 14TH. 
 
W trzecim dniu Michael wstanie o dziewiątej. Do osiemnastej, kiedy to znów usłyszy skroba-
nie, powinien: 
 

• Rozpalić w kominku – zajmie to godzinę. 
• Zdobyć narzędzia z garażu – bez wpływu na czas. 
• Sprawdzić, czy śmierć Blackwooda mogłaby być mistyfikacją – bez wpływu na czas. 
• Porozmawiać z policjantem – zajmie to godzinę.  
• Zdobyć klucz zgubiony w oranżerii – zajmie to godzinę. 
• Zdobyć klucz do kaplicy – zajmie to godzinę. 
• Odwiedzić kaplicę – zajmie to godzinę. 
• Sprawdzić pocztę – zajmie to godzinę.  
• Uruchomić samochód – zajmie to godzinę. 
• Odszukać szczątki Catherine – zajmie to godzinę. 
• Sporządzić amulet i zdjąć klątwę z maski – zajmie to godzinę. 

 



Zadania należy tak rozplanować, żeby móc o wskazanych godzinach kliknąć na klawiszach 
maszyny do pisania w pokoju Michaela: 
 

• Pierwsza próba pisania powinna się odbyć o godzinie dziewiątej (np. tuż po przebu-
dzeniu) lub o dziesiątej. 

• Druga – może  mieć miejsce o godzinie jedenastej lub dwunastej. 
• Trzecia – powinna nastąpić o trzynastej lub czternastej. 
• Czwarta – jest możliwa między piętnastą a osiemnastą, ale najlepiej ją podjąć przed 

połączeniem amuletu w całość. 
 
Uwaga! Kolejność czynności wykonywanych między dziesiątą a piętnastą może być zupełnie 
inna od podanej i sugerowane niżej momenty, gdy bohater powinien pisać na maszynie, mogą 
nie odpowiadać potrzebom Twojej rozgrywki.  
 
Rozpal ogień w kominku – wykonanie zadania przesunie wskazówki zegara w 
holu o godzinę: 
 

• Po przebudzeniu kliknij kursor lupy na maszynie do pisania, a następnie klawisze 
urządzenia. Ten dodatkowy wpis w pamiętniku Michaela jest możliwy do uzyskania 
o dziewiątej lub dziesiątej.  

 
• Zejdź na parter. Kliknij kursor lupy na kominku. Na drewnie użyj zapałek. 

 
Poszukaj w garażu narzędzi – zadanie nie przesuwa wskazówek zegara w holu: 
 

• Zadzwoń do Jerry’ego – bohater opowie o przeżyciach ostatniej nocy. Jerry zapropo-
nuje zawiadomienie policji, jednak Michael zdecyduje samodzielnie znaleźć tajemni-
czego intruza. 

 
• Wyjdź na podjazd. Brukowaną ścieżką idź w kierunku bramy. Za fontanną skręć w 

lewo do garażu. Na łańcuchu z kłódką na drzwiach garażu użyj klucza (wzięty z pra-
cowni na strychu). Wejdź do środka. 

 
• Kliknij kursor lupy na stolikach w rogu (#36). Weź łom (przy prawej krawędzi ekra-

nu). Kliknij kursor lupy na skrzynce z narzędziami (przy lewej krawędzi ekranu). Ze 
skrzynki z narzędziami weź śrubokręt i kombinerki. 

 

 



• Opuść pomieszczenie. 
 
Sprawdź, czy śmierć Blackwooda nie mogłaby być mistyfikacją – bez wpływu 
na czas: 
 

• Idź do głównej sypialni na piętrze. Kliknij kursor lupy na ręcznym lusterku (na stoli-
ku pod obrazem – sejfem). W zbliżeniu użyj na nim śrubokrętu z garażu – po chwili 
przedmiot trafi do inwentarza. 

 
• Zejdź do kuchni. Tylnymi drzwiami wyjdź na zewnątrz. Przejdź pod pergolą. Idź pro-

sto ścieżką przez las – trafisz do grobowca Blackwoodów. Podejdź do drzwi. 
 

• Użyj kombinerek na drucie, spinającym uchwyty na drzwiach – bohater je otworzy i 
dodatkowo zdobędzie kawałek drutu. Wejdź do środka. 

 
• Podejdź do dwóch trumien na katafalku naprzeciwko drzwi. Kliknij kursor lupy na 

którejś z nich, otwórz ją i zbadaj zawartość. Podobnie zrób z drugą trumną – bohater 
musi się przekonać, że jedno ciało jest, a drugiego brakuje. 

 
• Spójrz pod nogi (#37). Kliknij kursor lupy na tabliczkach z nazwiskami (na cokole z 

trumnami). W zbliżeniu weź kamień.  
 

 
  

• Wróć do drzwi grobowca. Stań twarzą do trumien i spójrz w górę na kopułę grobowca 
(#38 ). Użyj kamienia na okienku nad trumnami – pierwszy rzut będzie niecelny, a 
kamień się gdzieś potoczy. 

 



 
 

• Zejdź w dół po schodkach do krypty (1x). Obróć się do tyłu i spójrz na ziemię. Za-
bierz kamień (spadł do kącika u podnóża schodków – screen 39). 

 

 
 

• Znów użyj kamienia na okienku w kopule nad trumnami – tym razem rzut się uda i 
promień światła wpadnie do grobowca. 

 
• Otwórz inwentarz. Połącz lusterko z drutem. Lusterka oplecionego drutem użyj na 

świeczniku (na ścianie u szczytu schodków do krypty – screen 40). 
 



 
 

• Zejdź do krypty. Zbadaj kursorem lupy plakietkę pod najmniejszą trumną – teraz bo-
hater wyraźnie zobaczy R na początku imienia dziecka. 

 
• Wyjdź z grobowca. Ścieżką przez las wróć do rezydencji. 

 
• Zadzwoń do banku. Kliknij kursor lupy na telefonie, a potem podnieś słuchawkę. Z li-

sty dialogowej wybierz: I dialled another number. Wykręć 0 19 12 94 144. W rozmo-
wie z Robertem Blakem wybierz kolejno kwestie: drugą, pierwszą, drugą. (Bohater 
spyta, czy Blackwood jest klientem banku; przedstawi się jako doktor Milton; dowie 
się, że na koncie Blackwooda w dalszym ciągu są dokonywane operacje bankowe.)   

 
• Zadzwoń do Jerry’ego. Upewniony brakiem jednego ciała w grobowcu, Michael bę-

dzie się upierał, że James Blackwood z pomocą doktora Miltona upozorował swoją 
śmierć. Zniecierpliwiony Jerry odeśle bohatera do artykułu z czerwca 1963. 

 
• Idź do rupieciarni na poddaszu. Kliknij kursor lupy na stercie gazet pod okrągłym 

okienkiem. Podnieś gazetę. Z listy artykułów do przeczytania wybierz: I went the 
through the news during June, 1963. Zanotuj zapisany pod artykułem numer telefonu 
Bailey’a – policjanta, który przed laty prowadził sprawę zabójstwa Catherine –  0 16 
65 65 217. 

 
Zadzwoń do dawnego szefa policji – rozmowa przesunie wskazówki zegara w 
holu o godzinę: 
 

• Kliknij kursor lupy na telefonie, a potem podnieś słuchawkę. Z listy dialogowej wy-
bierz: I dialled another number. Wykręć 0 16 65 65 217. W rozmowie z Williamem 
Bailey’em wybierz z listy dialogowej dwukrotnie drugą kwestię (Please Mr. Bailey, I 
beg you oraz There’s got to be something else).  

 
• Bohater dowie się, że pokojówka widziała, jak Blackwood zakopywał zakrwawione 

ciało żony w ogrodzie. Jednak śledztwo zostało umorzone, bo morderca zmarł na atak 



serca wkrótce po wysunięciu wobec niego oskarżenia. Policja nie uzyskała też zgody 
spadkobiercy – doktora Miltona – na przeszukanie posiadłości, a szczątki Catherine 
Blackwood nigdy nie zostały odnalezione. 

 
• Poradnik zakłada, że w tym momencie jest godzina jedenasta. Idź więc do pokoju Mi-

chaela i kliknij klawisze maszyny do pisania – w pamiętniku powstanie dodatkowy 
wpis. Ten komunikat jest dostępny także o godzinie dwunastej. 

 
Odzyskaj zgubiony klucz – podniesienie klucza przesunie wskazówki zegara w 
holu o godzinę: 
 

• Idź do piwnicy. Kliknij kursor lupy na okrągłym zaworze na rurach wodociągowych. 
W zbliżeniu użyj na nim łomu z garażu, a na łomie młotka (#41) – Michael otworzy 
dopływ wody. Zabierz z powrotem łom. 

 

 
 

• Wyjdź na pojazd. Przed fontanną skręć w prawo (jeśli stoisz plecami do rezydencji). 
Idź cały czas prosto – trafisz do oranżerii. Podejdź do drzwi. Na gałce użyj olejarki. 
Wejdź do środka. 

 
• Tuż po wejściu zauważysz błyszczący obiekt w kanaliku pod gazonem z uschniętym 

drzewem. Możesz spróbować wydostać go stamtąd albo od razu przystąpić do działa-
nia. 

 
• Po schodach wejdź na drugi poziom oranżerii. Podejdź do stolików w kącie. Kliknij na 

nich kursor lupy. Otwórz szuflady. Przeczytaj dokument, leżący w jednej, z drugiej 
weź sekator. Sekatora użyj na roślinie na blacie stolika (#42). Przy okazji zdobędziesz 
więc liście i owoce afrykańskiej rośliny. 

 



 
 

• Wykorzystaj też okazję zdobycia łopaty. Ustaw się przed łopatą tak, żeby ją widzieć, a 
jednocześnie po lewej ręce mieć okrągłą balustradę. Spójrz pod nogi. Kliknij kolejno 
końce węża do podlewania (#43) – bohater przerzuci jeden koniec przez balustradę, a 
drugi umocuje wokół łopaty. Zejdź po schodach. 

 

 
 

• Stań u podnóża schodów. Obróć się w kierunku uschniętego drzewa. Spójrz pod nogi. 
Kliknij kursor lupy na kranie (#44). 

 



 
 

• W zbliżeniu kliknij leżący obok kranu koniec węża do podlewania, a potem kliknij 
kran – woda popłynie do gazonu z łopatą, rozmiękczy ziemię i przedmiot będzie do 
wzięcia. Wróć na górę. Ustaw się odpowiednio (twarzą do łopaty, okrągła balustrada 
po lewej ręce). Weź łopatę. Wróć na dół. 

 
• Stań u podnóża schodów. Znów spójrz na kran. W zbliżeniu zdejmij z kranu końców-

kę węża – teraz woda wypełni kanaliki w podłodze oranżerii i zmyje gdzieś błyszczą-
cy obiekt. (Jeśli chcesz i trochę się pośpieszysz, możesz zobaczyć ten moment.) 

 
• Podejdź do rośliny w przewróconej donicy (#45). Zbadaj ją kursorem lupy. W zbliże-

niu użyj na jej liściach sekatora – Michael udrożni kanalik i przedmiot wypłynie poza 
oranżerię. 

 

 
 



• Wyjdź z oranżerii. Idź 2x prosto. Obróć się nieco w prawo ku ścieżce do oczka wod-
nego (przy lewej krawędzi ekranu powinien być głaz, a za nim pień drzewa). Idź tam.  

 
• Kliknij kursor kupy na powierzchni wody. Weź klucz do szuflady (błyszczący 

przedmiot przy dolnej krawędzi ekranu). 
 

• Wróć w kierunku oranżerii 2x prosto. Wybierz ścieżkę z dwoma głazami przy lewej 
krawędzi ekranu – idź nią do rezydencji.  

 
Zdobądź klucz do kaplicy – ustawienie właściwego kodu w zamku pudełka 
przesunie wskazówki zegara o godzinę: 
 

• Idź do biblioteki na parterze. Kliknij kursor lupy na blacie biurka. Na zamkniętej szu-
fladzie (pod blatem po prawej) użyj klucza z oczka wodnego. Otwórz szufladę. Prze-
czytaj list Christophera Miltona do Catherine Blackwood. (Czyżby tych dwoje łączyło 
coś więcej niż znajomość?) Wyjmij pudełko. 

 
• Kliknij kursor lupy na zamku pudełka. W zbliżeniu (#46) klikaj kolejno pierścienie 

zamka, póki nie ustawisz kodu: 59097. (Pierścienie się nie przesuwają. Żeby wpisać 
właściwy kod, musisz obserwować zmiany cyferek na czarnym pasku u dołu ekranu.) 

 

 
 

• Skąd się wziął kod? Podpowiedzią do tej zagadki jest tabliczka pod najmniejszą trum-
ną w krypcie grobowca (jej obejrzenie nie jest konieczne do wpisania kodu). Wynika z 
niej, że imię pochowanego tam dziecka zaczyna się na R. Dalszy ciąg imienia – OBIN 
–  można ustalić z układu klocków rozrzuconych obok wózka w pokoju dziecinnym 
(ich obejrzenie nie jest konieczne do wpisania kodu). Cyferki na klockach oznaczo-
nych literami R, O, B, I, N (na wózku i pod nim) tworzą kod 59097. 

 
• Po ustawieniu właściwego kodu kliknij kursor ręki na zamku pudełka – wieczko od-

skoczy, ale pudełko okaże się puste (#47). Żeby odsunąć dno pudełka klikaj: 



• 3x na środkowym klocku – przechyli się w prawo jak na fragmencie A poniższego 
screenu; 

• 1x na przycisku na prawej ściance; 
• 2x na środkowym klocku – przechyli się w lewo jak na fragmencie B poniższego 

screnu; 
• 1x na przycisku na lewej ściance; 
• kursor ręki na dnie pudełka. 

 

 
 

• Ze skrytki w pudełku weź klucz do kaplicy. 
 

• Poradnik zakłada, że po otwarciu pudełka jest godzina trzynasta. Idź więc do pokoju 
gościnnego i kliknij klawisze maszyny do pisania – zdobędziesz dodatkowy wpis w 
pamiętniku Michaela. Jest on również dostępny o godzinie czternastej. 

 
Odwiedź kaplicę Blackwoodów – odsłonięcie wejścia do podziemi przesunie 
wskazówki zegara w holu o godzinę: 
 

• Wyjdź na podjazd. Przed fontanną skręć w prawo (jeśli stoisz plecami do domu). Idź 
1x prosto, a potem znów skręć w prawo na brązową, piaszczystą ścieżkę. Idź nią pro-
sto – trafisz do kaplicy. Na klamce na drzwiach kaplicy użyj klucza z pudełka. Wejdź 
do środka. 

 
• Po wejściu do kaplicy obróć się w prawo. Po spiralnych schodach wejdź na chór. 

Kliknij kursor lupy na szafce. Otwórz drzwiczki, a potem szufladę u góry pod blatem. 
Wyjmij Biblię i przekartkuj ją. Z zagłębienia w kartkach weź gwóźdź. Zejdź na dół. 

 
• Stań z boku ołtarza. Obróć się tak, żeby go widzieć i spójrz pod nogi (#48 ). Na 

uchwycie w posadzce pod ołtarzem użyj łomu. 
 



 
 

• Stań na odsłoniętych płytach. Obróć się tyłem do ołtarza. Spójrz na figurę ukrzyżowa-
nego Chrystusa (#49). Na otworze w jego stopach użyj gwoździa. Na przekrzywionej 
tabliczce z napisem INRI (za głową Chrystusa) użyj łomu – krzyż się pochyli i otwo-
rzy wejście do podziemi. Zejdź w dół. 

 

 
 

• Po wejściu do podziemi obróć się w prawo. Użyj zapałek na świecy stojącej na półce 
(może być bardzo słabo widoczna w ciemnościach – screen 50). 

 



 
 

• Kliknij kursor lupy na stole (#51). Weź powykręcaną gałąź. Przeczytaj list Blac-
kwooda do Miltona i trzecią część pamiętnika Jamesa – zdobędziesz dodatkowy wpis 
w pamiętniku Michaela. 

 

 
 

• Wyjdź z podziemi po drabince (naprzeciwko stolika). Opuść kaplicę i wróć do rezy-
dencji. 

 
Sprawdź pocztę – wyjęcie ze skrzynki nakazu opuszczenia rezydencji przesunie 
wskazówki zegara o godzinę 
 

• Zadzwoń do Jerry’ego. Ten – rzekomo w trosce o bezpieczeństwo Michaela – będzie 
go gorąco namawiał do wyjazdu. 

 



• Wyjdź na podjazd – bohater zauważy kogoś przy bramie. Idź tam. Nikogo już nie bę-
dzie, ale otwórz skrzynkę pocztową. Wyjmij dokument zwinięty w rulon – to nakaz 
opuszczenia Blackwood Manor, bo Jerry sfałszował dokumenty i usiłował sprzedać 
Michaelowi dom, do którego nie miał praw. 

 
Spróbuj opuścić rezydencję – uruchomienie samochodu przesuwa wskazówki 
zegara w holu o godzinę: 
 

• Obróć się w stronę samochodu. Kliknij kursor lupy na klapie silnika (z tyłu auta). Weź 
wyładowany akumulator. 

 
• Idź do garażu. Użyj wyładowanego akumulatora na skrzynce obok roweru. W zbliże-

niu (#52) kliknij dynamo na tylnym kole, a potem pedał – Michael automatycznie 
podłączy dynamo do akumulatora i naładuje go. Zabierz naładowany akumulator ze 
skrzynki.   

 

 
 

• Wróć do samochodu. Otwórz klapę z tyłu auta. Na silniku użyj naładowanego akumu-
latora. 

 
• Wsiądź do samochodu. Kliknij kluczyk w stacyjce – bohater nie zdecyduje się na wy-

jazd bez próby doprowadzenia sprawy do końca. Wysiądź z samochodu (kursor ręki 
przy prawej krawędzi ekranu). 

 
Znajdź szczątki Catherine – zadanie przesunie wskazówki zegara o godzinę: 
 

• Otwórz skrzynkę pocztową. Wyjmij i przeczytaj list Evy Mariani do matki (przetłu-
maczony przez asystentkę Michaela i odesłany do rezydencji). 

 
• Idź do służbówki. Podejdź do stolika nocnego przy łóżku. Kliknij kursor lupy na pod-

łodze między nóżkami mebla. W zbliżeniu (#53) wyjmij klepkę z podłogi pod stoli-
kiem. Ze skrytki wyjmij zdjęcie. Opuść pomieszczenie. 



 

 
 

• Wyjdź na podjazd. Przed fontanną skręć w prawo (jeśli stoisz plecami do rezydencji). 
Dojdź do początku piaszczystej ścieżki do kaplicy. Idź tą ścieżką 1x prosto. Potem za-
trzymaj się i obróć w lewo – na ziemi zobaczysz cień rzucany przez wieżyczkę rezy-
dencji. 

 
• Na końcu tego cienia (#54) użyj łopaty z oranżerii – Michael automatycznie wykopie 

szczątki Catherine. Jeśli to się nie uda za pierwszym razem, spróbuj ponownie, ale ce-
luj dokładniej. 

 

 
 

• Na szczęce szkieletu użyj kombinerek – zdobędziesz ząb. Wyjdź ze zbliżenia, a boha-
ter automatycznie zakopie grób. 

 



• Uwaga! Przeczytać list pokojówki i obejrzeć zdjęcie można wcześniej, jednak odko-
pywanie grobu uda się dopiero wtedy, gdy zegar w holu wskaże szesnastą (po uru-
chomieniu samochodu). Najwidoczniej o tej godzinie pokojówka zrobiła zdjęcie, na 
którym cień rzucany przez wieżyczkę rezydencji wskazuje miejsce pochówku. Ponie-
waż cień w październiku jest nieco dłuższy niż w maju, należy kopać na jego końcu 
lub niewiele poniżej (niezupełnie tak, jak wskazuje zdjęcie). 

 
• Po wykonaniu tego zadania zegar w holu będzie wskazywał siedemnastą. Idź do poko-

ju Michaela i kliknij klawisze maszyny do pisania. Koniecznie sprawdź, czy w pa-
miętniku powstał w tym momencie jakiś dodatkowy wpis. Jeśli nie, kliknij klawisze 
maszyny jeszcze 2 – 3x.  

 
• Uwaga! Jeśli wszystkie wpisy, dotyczące prób pisania powieści, zostały zebrane, ten 

komunikat (ostatni – dziewiąty) przybierze nietypową postać: I am not Michael Artha-
te… I am a nobody. Jeśli tak się nie stanie, to znaczy, że któryś z komunikatów został 
pominięty. Wspomniany wpis można uzyskać między piętnastą a osiemnastą, jednak 
nie  należy z nim zbytnio zwlekać. Jeśli dokona się go przed stworzeniem amuletu 
(tzn. połączeniem w inwentarzu zielonej grudki z gałęzią), trochę później pojawi się 
automatycznie następny dodatkowy wpis: Or… could it be that I am one that is 
wrong? 

 
Sporządź amulet i zdejmij klątwę z maski – wykonanie zadania przesunie wska-
zówki zegara o godzinę: 
 

• Idź do galerii z afrykańskimi eksponatami. Kliknij kursor lupy na popiersiu z naszyj-
nikiem (na postumencie przy drzwiach). W zbliżeniu na zawieszce użyj kombinerek – 
zdobędziesz lwi pazur. 

 
• Idź do kuchni. Stań plecami do zlewu. Kliknij kursor lupy na młynku na stole – pojawi 

się jego zbliżenie (#55). Otwórz pokrywkę – na otwartym zbiorniczku użyj lwiego pa-
zura – zamknij pokrywkę – zakręć korbką – otwórz szufladkę – weź sproszkowany 
pazur – zamknij szufladkę. Te same czynności wykonaj w odniesieniu do zęba Ca-
therine – otrzymasz sproszkowany ząb.  

 

 
 



• Idź na strych. Wejdź do remontowanej łazienki (drzwi niemal na wprost schodów). 
Kliknij kursor lupy na pustakach porzuconych obok muszli klozetowej (#56). W zbli-
żeniu weź pręt. Przejdź do pomieszczenia obok (możesz wykorzystać drzwi przy 
oknie). 

 

 
 

• Kliknij kursor lupy na prymusie na deskach pod oknem. W zbliżeniu użyj na nim prę-
ta, a potem pokrywki z pracowni z obrazami.  

 
• Otwórz inwentarz. Połącz sproszkowany pazur ze sproszkowanym zębem. Otrzymaną 

mieszankę połącz z liśćmi i owocami afrykańskiej rośliny z oranżerii. Teraz na piecy-
ku użyj najpierw zmieszanych trzech składników, a potem zapałek. Z pokrywki na 
piecyku weź zieloną grudkę (#57). 

 

 
 



• Znów otwórz inwentarz. Połącz zieloną grudkę z gałęzią z kaplicy – otrzymasz goto-
wy amulet.  

 
• Idź do schowka z maską. Użyj na niej amuletu – obędzie się bez fajerwerków, ale Mi-

chael odczuje w domu zmianę atmosfery.  
 
Alternatywne zakończenie:  
 

• Zejdź do holu na parterze. No nie, znów te odgłosy! Wejdź do jadalni. Kliknij kursor 
lupy na palenisku kominka. W zbliżeniu odsuń ruszt. Zejdź do ukrytego pomieszcze-
nia. 

 
• Otwórz zasuwę w drzwiach. Wejdź do legowiska. Przeczytaj list (#58 ), leżący na 

ziemi w kącie. Opuść pomieszczenie – reszta potoczy się automatycznie.    
 

 
 

 
SCRATCHES: THE LAST VISIT 

OPIS PRZEJŚCIA DODATKOWEGO ROZDZIAŁU 
 
Uruchomienie programu 
  
Żeby uruchomić program, w menu gry wciśnij przycisk New i wybierz Scratches: The Last 
Visit. 
 
Jerry Carter odsiedział wyrok za fałszerstwo. Michael Arthate nigdy nie wrócił do rezydencji. 
Dom Blackwoodów pozostał bez gospodarza. Zrujnowany przez wandali czeka na rozbiórkę. 
Zbliżająca się data wyburzenia dworku ożywia stare plotki. Redakcja miejscowej gazety po-
stanawia je sprawdzić. Wysyła do Blackwood Manor dziennikarza, który ma wszystko obej-
rzeć i napisać reportaż. W jego postać wcielasz się w tej odsłonie Scratches. 
 



W rezydencji – parter i piwnice  
 

• Wejdź do rezydencji. Biblioteka jest w ogóle niedostępna. Do kuchni dostaniesz się po 
wykonaniu kilku czynności, jednak nie wejdziesz do służbówki. Schody ze służbowe-
go korytarza na piętro są nieczynne na stałe. 

 
• Idź do saloniku na parterze. Przez odsunięty ruszt zejdź do piwnicy. Wejdź do legowi-

ska. 
 

• Kliknij kursor lupy na czarnej wyrwie w murze, a potem na błyszczącym obiekcie. 
Spróbuj  go wziąć (screen 59 – kot broni zdobyczy). 

 

 
 
Na zewnątrz 
 

• Wyjdź na podjazd z fontanną. Idź do garażu. Stań przed drzwiami, obróć się w prawo 
i spójrz pod nogi. Weź puszkę. 

 
• Obejdź fontannę. Podejdź do wodnego rozlewiska (to teren, gdzie niegdyś zbiegały się 

ścieżki do oranżerii i do kaplicy – screen 60). Na wodzie przy brzegu użyj pustej 
puszki – otrzymasz puszkę z wodą. 

 

 



• Podejdź do schodów do rezydencji. Kliknij kursor lupy na dziurze w ziemi. W zbliże-
niu użyj na niej puszki z wodą – bohater w ten sposób wypłoszy kota z legowiska. 

 
• Zanim wrócisz do domu, jeszcze raz nabierz wody – zdobędziesz drugą puszkę z wo-

dą.  
 
W rezydencji – parter i piwnice 
 

• Wejdź do rezydencji. Drogą przez kominek w saloniku dostań się do legowiska. Weź 
błyszczący przedmiot (widoczny na screenie 59). To gałka do drzwi w kuchni. 

 
• Przejdź przez pomieszczenie z nieczynnym telefonem i jadalnię do służbowego holu. 

Na zamku w drzwiach kuchni użyj gałki. Wejdź do środka.  
 

• Idź do piwnicy z piecem. Wejdź w głąb pomieszczenia (#61). Weź szmatkę, która le-
ży na piecu nad jego drzwiczkami. Spod schodów zabierz butelkę płynu czyszczące-
go. 

 

 
 
W rezydencji – piętro 
 

• Idź na piętro (użyj schodów w głównym holu). Możliwe jest obejrzenie pokoju go-
ścinnego, afrykańskiej galerii i głównej sypialni (tu bohater skomentuje obecność tali-
domidu w szufladzie komody). Wejście na strych jest niedostępne. 

 
• Wejdź do łazienki (drzwi z witrażem). Podejdź do zabrudzonego okna (#62). Otwórz 

inwentarz. 
 



 
 

• W inwentarzu użyj szmatki na puszce z wodą i na butelce płynu czyszczącego. Wil-
gotnej szmatki z płynem użyj na oknie – bohater będzie mógł się rozejrzeć w łazien-
ce. 

 
• Odsuń zasłonę nad wanną. Kliknij kursor lupy na afrykańskiej masce na dnie wanny. 

Wyjdź z pomieszczenia. 
 

• Idź w korytarzem w kierunku drzwi do pokoju gościnnego (2x prosto), a potem wróć 
do łazienki. Znów odsuń zasłonę nad wanną – obejrzysz zakończenie.        
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