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Wprowadzenie 
 

W s t ę p  

Witam w nieoficjalnym poradniku do gry Agatha Christie’s Death on the Nile – kolejnej gry, na 
podstawie kolejnej powieści Agathy Christie. Podczas rejsu przez Nil, w niewyjaśnionych 
okolicznościach ginie pewna milionerka. Tak się składa, że tym samym statkiem płynie słynny 
detektyw Hercules Poirot. Jak nietrudno się domyśleć, wcielasz się w jego postać, a twoim 
zadaniem jest odnalezienie mordercy kryjącego się wśród pasażerów. Tak pokrótce przedstawia się 
fabuła gry. Mimo, że to przygodówka, nie będziesz musiał nigdzie chodzić, z nikim rozmawiać. 
Wszystko to jest zbędne. Więc o co dokładnie chodzi w grze? Prowadzisz śledztwo, w którym liczy 
się tylko i wyłącznie twoja spostrzegawczość oraz znajomość języka angielskiego (aczkolwiek z 
poniższym poradnikiem ta wiedza również jest zbędna). W poradniku znajdziesz opis wszystkich 12 
etapów śledztwa, zdjęcia 25 kabin, z którymi przyjdzie ci stawić czoła oraz dokładne 
rozmieszczenie ponad 1500 przedmiotów, które będziesz mógł napotkać podczas rozgrywki. 

Artur „Arxel” Justyński 
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P r z y g o t o w a n i e  d o  ś l e d z t w a  

 

S h i p  M a p  

 

 

Tak oto prezentuje się pokład wycieczkowego statku Karnak, na którym przyjdzie ci prowadzić śledztwo. 
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E k r a n  g r y  

 

  

 

Obrazek #1 przedstawia po prawej ekran wyboru kabiny (mapa statku), natomiast po lewej 
przejście do pokoju ze wskazówkami (zielona zakładka), przejście do salonu (żółta zakładka) oraz 
powrót do menu (niebieska zakładka). Dodatkowo pod zdjęciem jednego z pasażerów widnieje 
informacja o ilości przedmiotów i wskazówek do znalezienia na danym etapie śledztwa oraz ilość 
pytań, które możesz zadać pasażerom (niewykorzystane pytania przechodzą do kolejnych etapów). 

 

Obrazek #2 to ekran gry, a dokładniej kabiny, którą wybrałeś. Po prawej masz zdjęcie, na którym 
musisz znaleźć przedmioty, o które prosi cię komputer. Po stronie lewej masz fioletową zakładkę 
służącą do przejścia do ekranu wyboru kabiny, listę przedmiotów, poniżej zegar odliczający czas 
(jest to łączny czas na odnalezienie wszystkich przedmiotów we wszystkich kabinach na danym 
etapie) – zbyt częste klikanie powoduje odjęcie 30 sekund – lupę z pozostałą ilością podpowiedzi – 
wskazuje losowo wybrany przedmiot z listy, który jeszcze nie został odnaleziony – oraz na samym 
dole trzy zakładki – przejście do pokoju wskazówek, salonu oraz powrót do menu głównego. 

 

Podczas przebywania w pokoju ze wskazówkami, salonie bądź ekranie wyboru kabiny czas nie 
upływa. 

 

Ś l e d z t w a  

Rozgrywka składa się z 12tu mini-śledztw, które w całości tworzą rozwiązanie tajemniczego 
morderstwa. W poradniku znajdziesz listę kabin, które przyjdzie ci odwiedzić, łączną ilość 
przedmiotów do znalezienia jak i również rozwiązania rund bonusowych będących zakończeniem 
każdego etapu. Jeżeli któraś sprawi ci problem możesz ją po prostu pominąć, lecz zapewne nie 
będzie to konieczne. Poziom trudności jest niezwykle niski. 

 

S a l o n  

Salon to miejsce gdzie możesz porozmawiać z każdym z pasażerów. W przeciwieństwie do 
pozostałych gier przygodowych, rozmowy tutaj nie są konieczne. Są jedynie niewielkim źródłem 
informacji na temat śledztwa, które w głównej mierze opiera się na odnajdywaniu przedmiotów na 
ekranie. Dodatkowo wprowadzony jest limit pytań, które możesz zadać. Wraz z kolejnymi 
śledztwami zdobywasz możliwość zadania kolejnych. Jeżeli postać jest podświetlona, oznacza to, że 
możesz zadać jej pytanie. Jeżeli jest czarno-biała to znak, że wyczerpałeś rozmowę z tą osobą na 
danym etapie śledztwa, bądź jeszcze nie możesz w ogóle zadać jej pytań. 
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Salon wypełniony podejrzanymi o morderstwo. 

 

C l u e  r o o m  

Kolejne zbędne miejsce w grze. Znajdziesz tutaj wszystkie dotychczas zebrane wskazówki. Możesz 
się nim przyjrzeć, przeczytać krótką notkę i... To tyle. 

 

 

Miejsce składu wszystkich wskazówek. 

 

J a k  s z u k a ć  

Przedmioty są sprytnie ukryte bądź zakamuflowane, przez co trzeba mieć niezwykłą 
spostrzegawczość by wychwycić je wszystkie. Staraj się prześledzić pokój dokładnie, nie pomijając 
żadnego jego fragmentu. Wiele przedmiotów posiada tekstury na przykład tapety bądź innego 
przedmiotu, przez co zlewają się z otoczeniem i ich odnalezienie niekiedy graniczy z cudem. 
Niekiedy to, czego szukasz może przyjmować przeróżne formy. Dla przykładu – zapewne natkniesz 
się na 3 ducks (3 kaczki) – Nie szukaj kaczek krzyżówek bądź innych odmian lecz kaczki pieczonej 
czy też takiej do kąpieli. 

Przede wszystkim przestrzegaj dwóch istotnych rzeczy – nie poddawaj się oraz po długotrwałym 
wpatrywaniu się w ekran zrób sobie przerwę. Kiedy już niestety nie dasz rady, skorzystaj z 
poradnika – znajdziesz tutaj rozmieszczenie wszystkich przedmiotów we wszystkich kabinach jak i 
również ich tłumaczenia na język polski. 

 

 

 


