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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry Testament Sherlocka Holmesa zawiera wskazówki przydatne podczas zabawy w 
szóstą już część tej kapitalnej detektywistycznej serii. To dokładna i bogato ilustrowana solucja, 
która przeprowadzi Cię przez wszystkie kolejne wydarzenia opowiadanej przez ten tytuł historii. 

By wykorzystać dany przedmiot poza ekwipunkiem, trzeba go najpierw uaktywnić, to jest kliknąć 
na nim w inwentarza, tak by po wyjściu z niego owa rzecz była widoczna w prawym górnym rogu 
ekranu, i dopiero wtedy kliknąć symbolem dłoni na obiekcie zewnętrznym lub dymkiem na osobie, 
której chce się ów przedmiot wręczyć. 

Wszystkie znajdźki, jakie powinny trafić do ekwipunku, wyróżnione są w tekście kolorem 
czerwonym, dokumenty – niebieskim, osiągnięcia – pomarańczowym, a rozwiązania zagadek i 
ważne informacje – pogrubieniem. 

Katarzyna „Kayleigh” Michałowska (www.gry–online.pl) 
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Sterowanie 
S t e r o w a n i e  d l a  t r y b u  „ w s k a ż  i  k l i k n i j ”  

kursor w kształcie fajki przemieszczenie się we wskazane miejsce 

ślady stóp przejście do kolejnej lokacji lub zmiana ujęcia kamery w obrębie tej samej lokacji 

lupka obejrzyj (niezbadane jeszcze ślady symbolizuje lupa niebieska, zbadane – zielona) 

dłoń weź, otwórz, użyj, przywołanie minigierki lub zbliżenia 

trybiki możliwość połączenie dwóch przedmiotów 

dymek rozmowa 

 

(dwuklik LPM) 

bieg postaci 

 

przywołanie lub schowanie paska w dole ekranu, na którym znajdują się (od lewej) 
ekwipunek, dialogi, dokumenty, tabela dedukcyjna, wybór kierowanego bohatera (tylko w 

jednym rozdziale), osiągnięcia, mapa Londynu 

 

(ruch kółkiem myszy w przód/tył) 

zmiana aktywnego przedmiotu w ekwipunku 

 

szósty zmysł Holmesa, czyli ujawnianie hotspotów 

 

zmiana perspektywy („wskaż i kliknij”, TPP, FPP) 

 

przejście do głównego menu, pomijanie filmików i dialogów (to ostatnie można też robić LPM) 
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Kradzież w rezydencji markiza 
Conynghama 

Ten rozdział stanowi samouczek, w którym gra pokazuje sposób sterowania bohaterem i możliwe 
interakcje z otoczeniem. By rozgrywka posuwała się naprzód, wypełniaj polecenia pojawiające się z 
prawej strony ekranu. Aby przywołać tryb „wskaż i kliknij”, dwukrotnie wciśnij na klawiaturze 
klawisz R. 

 

Z b a d a j  w s z y s t k i e  ś l a d y  w  p o k o j u  

m u z y c z n y m  m a r k i z a  

 

 

 

Przyjrzyj się (ikonka lupy) rozbitej gablotce (na lewo od kominka). Przejdź tam, klikając symbolem 
fajki w pożądanym kierunku albo na prowadzących tam śladach stóp. 
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Podejdź do okna (na prawo od kominka) i zauważ ślad na szybie, sprawdź też zamknięcie w dole 
okna. 

 

 

Teraz zbliż się do kominka i weź (ikonka dłoni) leżące z jego lewej strony szkło powiększające. 
Przejrzyj zawartość ekwipunku, wcisnąwszy prawy przycisk myszki. W tej chwili oprócz lupy 
Sherlock ma w nim jeszcze zapałki i scyzoryk. Kliknij przegródkę z lupką, by aktywować ten 
przedmiot (ramki staną się niebieskie). Wciśnij PPM, by wyjść z ekwipunku. 
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