
Brooklyn – rozwiązanie 

A 

Po przeczytaniu I części Opowieści odkryj kartę Dowodu „Start”. Podkreślone słowo na karcie 
naprowadza cię na „telefon”. Znajdziesz go w komórce nr 14 na zdjęciu Miejsca Zbrodni. Weź teraz kartę 
Dowodu nr 14 i rozwiąż zagadkę A. 

Na tarczy telefonu widzisz cyfry, a przy każdej z nich są trzy litery (2 – ABC, 3 – DEF, 4 – GHI, 5 – JKL). Na 
podstawie tego możesz wywnioskować, że kolejne kombinacje cyfr i liter to 6 – MNO, 7 – PQR, 8 – STU… 
Podmień litery z karteczki (MEET + BOB) na odpowiednie cyfry, a otrzymasz równanie 6338 + 262. 
Rozwiązanie to 6600. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „kapelusz” w komórce nr 6 
i weź kartę Dowodu nr 6. 

 

B 

Udało ci się znaleźć „kapelusz” w komórce nr 6. Weź teraz kartę Dowodu nr 6. 

Karta Dowodu nr 6 podpowiada, że na zdjęciu Miejsca Zbrodni musisz znaleźć „kobietę”. Znajduje się ona w 
komórce nr 12, więc bierzesz kartę dowodu nr 12. Po jej odwróceniu widzisz, że są na niej trzy czarno-białe 
sznurki. Oznacza to, że do rozwiązania zagadki B potrzebujesz dodatkowych kart. Sznurki wychodzą od 
tatuażu smoka znajdującego się na ramieniu kobiety. Czy na zdjęciu Miejsca Zbrodni widzisz obrazki z 
podobnym wzorem? Znajdują się one w komórkach nr 3, 17 i 24, więc bierzesz karty Dowodów o tych 
numerach.  

As kier z karty Dowodu nr 3 podpowiada, że masz policzyć serca na tych trzech kartach, ale najpierw musisz 
je ułożyć w odpowiedni sposób. Pomogą ci w tym trefle. Zwróć uwagę na dwa małe serca na policzku 
waleta. Łącznie na odpowiednio ułożonych kartach znajdziesz 17 serc, które są rozwiązaniem zagadki. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „kopertę” w komórce nr 13 
i weź kartę Dowodu nr 13. 

 

C 

Udało ci się znaleźć „kopertę” w komórce nr 13. Weź teraz kartę Dowodu nr 13. 

Na karcie Dowodu nr 13 znajduje się czarno-biały sznurek, więc do rozwiązania zagadki musisz najpierw 
znaleźć dodatkową kartę. Na kopercie widnieje duża litera „S”. Czy widzisz coś podobnego na zdjęciu 
Miejsca Zbrodni? Na fotelu w komórce nr 16 leży papierowa torba z tą samą literą. Weź kartę Dowodu nr 
16. 

Symbol w lewym górnym rogu karty Dowodu nr 16 mówi ci, że masz dodać do siebie numery jakichś 
komórek. W torbie znajdujesz paragon z listą zakupionych rzeczy. Czy odszukasz je na zdjęciu Miejsca 
Zbrodni? Szczoteczka do zębów jest w komórce nr 6, zapalniczka – w komórce nr 25, lakier do paznokci 
znajdziesz w komórce nr 14, a naszyjnik znajduje się w komórce nr 17. 

Gdy dodasz numery tych komórek, otrzymasz rozwiązanie – 62. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „parasolkę” w komórce nr 
18 i weź kartę Dowodu nr 18. 



 

 

D 

Udało ci się znaleźć „parasolkę” w komórce nr 18. Weź teraz kartę Dowodu nr 18. 

Karta Dowodu nr 18 podpowiada, że na zdjęciu Miejsca Zbrodni musisz odszukać „okulary do czytania”. 
Znajdują się one w komórce nr 30, więc bierzesz kartę Dowodu nr 30. 

Każda liczba w dolnym rzędzie jest sumą trzech liczb znajdujących się nad nią w tej samej kolumnie. 
Wypełnij puste miejsca, żeby znaleźć brakującą liczbę z dolnego rzędu. W pierwszej kolumnie zapisz „1”, 
potem w drugiej kolumnie dopisz „3”, a w czwartej – „25”. Teraz musisz odkryć prawidłowość, jaką rządzi 
się każdy z rzędów. W pierwszym rzędzie każda kolejna liczba jest podwojona względem poprzedniej (1 – 2 
– 4 – 8 – 16). W drugim rzędzie znajdują się kwadraty liczb od 1 do 5 (1 – 4 – 9 – 16 – 25). W trzecim rzędzie 
rozwiązanie to 1+2+3+4+5… Zacznij od 1, potem dodaj 2, żeby otrzymać 3. Następnie dodaj 3, by otrzymać 
6 itd. (1 – 3 – 6 – 10 – 15). Teraz w środkowej kolumnie powinny widnieć liczby 4-9-6. Dodaj je do siebie, by 
otrzymać rozwiązanie – 19. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „magazyn” w komórce nr 
21 i weź kartę Dowodu nr 21. 

 

E 

Udało ci się znaleźć „magazyn” w komórce nr 21. Weź teraz kartę Dowodu nr 21. 

Na karcie Dowodu nr 21 widnieją dwa czarno-białe sznurki, wiec musisz znaleźć dwie dodatkowe karty, by 
rozwiązać zagadkę E. Sznurki przyczepione są do zdjęcia egipskiej piramidy. Czy na zdjęciu Miejsca Zbrodni 
widzisz obraz z piramidą? Jeden wisi na ścianie, w komórce nr 5. Jeśli przyjrzysz się dokładniej, zobaczysz, że 
pod obrazem znajduje się puste miejsce. Gdzie jest obraz, który tam wisiał? Znajdziesz go na parapecie, w 
komórce nr 15. Weź karty Dowodu o numerach odpowiadających numerom tych komórek. 

Zdjęcia na tych dwóch kartach są prawie identyczne. Ile jest między nimi różnic? Znajdziesz ich 7 – to jest 
rozwiązanie zagadki. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „but” w komórce nr 22 i 
weź kartę Dowodu nr 22. 

 

F 

Udało ci się znaleźć „but” w komórce nr 22. Weź teraz kartę Dowodu nr 22. 

Symbol w lewym górnym rogu karty Dowodu mówi ci, że masz dodać do siebie numery jakichś komórek. 

Na karcie podkreślone są słowa „szczotka do włosów” i „suszarka do włosów”. Odszukaj je na zdjęciu 
Miejsca Zbrodni. Szczotka do włosów jest w komórce nr 12, a suszarka – w komórce nr 24. Dodaj do siebie 
te numery, by otrzymać rozwiązanie – 36. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „ćwierćdolarówki” w 
komórce nr 25 i weź kartę Dowodu nr 25. 



 

 

G 

Udało ci się znaleźć „ćwierćdolarówki” w komórce nr 25. Weź teraz kartę Dowodu nr 25. 

Na karcie Dowodu widzisz monety. Jeśli przyjrzysz się im uważnie, zobaczysz, że jedna jest fałszywa – jedna 
z liter w słowie LIBERTY zwrócona jest w niewłaściwą stronę. Moneta została wybita w 1997 roku – 1997 to 
rozwiązanie zagadki. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „kaktusa” w komórce nr 9 i 
weź kartę Dowodu nr 9. 

 

H 

Udało ci się znaleźć „kaktusa” w komórce nr 9. Weź teraz kartę Dowodu nr 9. 

Karta Dowodu nr 9 podpowiada, że na zdjęciu Miejsca Zbrodni musisz odszukać „odcisk dłoni”. Jest on 
widoczny w komórce nr 7, więc weź kartę Dowodu nr 7, by rozwiązać zagadkę H. 

Na karcie Dowodu nr 7 widnieją dwa czarno-białe sznurki, więc musisz znaleźć dwie dodatkowe karty. 

Sznurki wychodzą od odcisków dłoni. Czy widzisz na zdjęciu Miejsca Zbrodni coś, co byłoby związane z 
dłońmi i co występuje w parze? Może białe rękawiczki wieczorowe? Jedna leży w komórce 27, a druga 
zwisa z karnisza w komórce 4. Weź karty Dowodów o tych numerach. 

Połóż dwie karty obok siebie. Zwróć uwagę na liczby na kciukach – 1 i 10. Dzięki nim każdy palec otrzymuje 
wartość od 1 do 10. Rozbryzgi krwi tworzą trzy strzałki. Każda jest innego rozmiaru i wskazuje na inny palec 
– teraz musisz znaleźć rozwiązanie. Trzy znaki zapytania w okolicy nadgarstka podają kolejność, w jakiej 
trzeba złożyć ze sobą liczby: mała strzałka (5), duża strzałka (2) i średnia strzałka (8). Rozwiązanie to 528. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „kieliszek” w komórce nr 
29 i weź kartę Dowodu nr 29. 

 

I 

Udało ci się znaleźć „kieliszek” w komórce nr 29. Weź teraz kartę Dowodu nr 29. 

Przeczytaj II część Opowieści, a następnie kartę Dowodu nr 29. Podpowiada ona, że na zdjęciu Miejsca 
Zbrodni musisz odszukać „lustro”. Jest ono widoczne w komórce nr 1, więc weź kartę Dowodu nr 1, by 
rozwiązać zagadkę I. 

Na karcie Dowodu nr 1 widnieją trzy czarno-białe sznurki, więc musisz znaleźć trzy dodatkowe karty. Na 
zaparowanym lustrze widoczny jest rysunek zegara. Czy widzisz na zdjęciu Miejsca Zbrodni trzy inne zegary? 
Znajdziesz je w komórkach 19, 23 i 26. Weź karty Dowodów o tych numerach. 

Zapisz godzinę, jaką wskazuje budzik w odpowiednim miejscu karty Dowodu nr 26. Następnie zrób to samo 
z godziną wskazywaną przez zegarek na rękę. Zwróć uwagę, że komórki w drugim rzędzie pokazują różnicę 
między liczbami w dolnym rzędzie, jeśli potraktuje się je jako trzycyfrowe liczby, a nie jako oznaczenie 



godziny i minut. Wypełnij pozostałe komórki, odejmując liczby w taki sam sposób, a otrzymasz rozwiązanie 
– 55.  

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „tabletki” w komórce nr 20 
i weź kartę Dowodu nr 20. 

 

J 

Udało ci się znaleźć „tabletki” w komórce nr 20. Weź teraz kartę Dowodu nr 20. 

Karta Dowodu nr 20 podpowiada, że na zdjęciu Miejsca Zbrodni musisz odszukać „obraz”. Obraz w ramie 
znajduje się w komórce nr 8 (jego największa część jest w tej komórce), więc weź kartę dowodu nr 8, by 
rozwiązać zagadkę J. 

Symbol w lewym górnym rogu karty Dowodu mówi ci, że masz dodać do siebie numery jakichś komórek. 

Do każdej dziurki pasuje tylko jeden klucz ze zdjęcia Miejsca Zbrodni – o określonym kolorze i z końcówką 
określonego kształtu. Znajdź te klucze, uważając na podłożone fałszywki. Dodaj do siebie numery komórek, 
w których znajdują się właściwe klucze. Jeden z nich wyraźnie widać tylko na karcie Dowodu 
przedstawiającej półkę pod łazienkowym lustrem (karta Dowodu nr 1). Oznacza to, że klucz znajduje się w 
łazience, więc właściwą komórką ze zdjęcia Miejsca Zbrodni jest ta, która przedstawia łazienkową półkę. 
Właściwe klucze znajdziesz w tych miejscach: srebrny klucz z okrągłą końcówką – komórka nr 11; czarny 
klucz z heksagonalną końcówką – komórka nr 25; złoty klucz z kwadratową końcówką – komórka nr 6; 
brązowy klucz z trójkątną końcówką – komórka nr 28. Po dodaniu tych numerów otrzymasz rozwiązanie – 
70. 

Szyfr z karty Akt Sprawy prowadzi cię z powrotem do Opowieści. Znajdź teraz „gazetę” w komórce nr 28 i 
weź kartę Dowodu nr 28. 

 

Zakończenie 

Udało ci się znaleźć „gazetę” w komórce nr 28. Weź teraz kartę Dowodu nr 28. Każe ci ona przeczytać 
część III Opowieści. Czas na dokonanie ostatecznego wyboru. 

Jeśli udało ci się zachować wszystkie karty Reputacji, po właściwym ich ułożeniu pojawi się podpowiedź: 
„MAGAZYN O EGIPCIE”. Jeśli spojrzysz na kartę Dowodu z egipską piramidą, zobaczysz samolot.  

Właściwym wyborem jest opcja c) Lotnisko JFK. Weź kartę Dowodu nr 11 i sprawdź, jak kończy się twoja 
historia. 

 


