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Wprowadzenie 

 

Poradnik do gry Agatha Christie: The ABC Murders zawiera wskazówki przydatne podczas 
zabawy w tę jakże przyjemną i klimatyczną przygodówkę opartą na powieści znanej pisarki. To 
dokładna ilustrowana solucja, która przeprowadzi Cię przez śledztwo dotyczące serii morderstw 
- łączy je obecność na miejscu zbrodni informatora kolejowego ABC. 

Dla ułatwienia poruszania się po poradniku każdy rozdział został podzielony na podrozdziały 
opisujące kolejne zadania do wykonania. Dodatkowo łamigłówki logiczne opatrzono 
nagłówkami pozwalającymi na ich szybkie zlokalizowanie w tekście. Wszystkie potrzebne 
przedmioty, które powinien pozyskać bohater, zostały wyróżnione kolorem czerwonym, 
dokonane obserwacje kolorem niebieskim, zdobywane punkty ego kolorem zielonym, a 
trofea kolorem pomarańczowym, zaś istotne informacje pogrubieniem. 

W grze wcielasz się w znanego detektywa Herkulesa Poirota, który z nieodłącznym Arthurem 
Hastingsem u boku bada sprawę informującego go listownie o swoich zamiarach tajemniczego 
A.B.C. 

W poradniku do gry Agatha Christie: The ABC Murders znajdziesz: 

• dokładny opis wszystkich czynności, jakie trzeba wykonać, by kontynuować zabawę i 
dotrzeć do szczęśliwego finału; 

• objaśnienie wszystkich zagadek logicznych wraz z odpowiednimi obrazkami; 

• wszystkie możliwe do przeprowadzenia obserwacje postaci i obiektów; 

• wskazanie wszystkich nagradzanych punktami ego kwestii dialogowych i czynności; 

• wyszczególnienie wszystkich okoliczności zdobywania trofeów (dodatkowo komplet 
trofeów umieszczono w ostatnim rozdziale). 

Katarzyna "Kayleigh" Michałowska (www.gry-online.pl) 
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Porady ogólne 
Eksploracja 

Dokładnie badaj wszystkie lokacje - w grze nie ma ujawniania hotspotów, co oznacza, że 
trzeba polegać wyłącznie na własnej spostrzegawczości. Nie wszystkie czynności niezbędne są 
do rozwoju fabuły i właśnie te bywają zazwyczaj dodatkowo premiowane - punktami ego czy 
trofeami. Dobrze byłoby więc ich nie przegapić. 

Zagadki 

W grze występuje całkiem sporo łamigłówek polegających na manipulowaniu przedmiotami, 
które przeważnie trzeba otworzyć (kufry, szafy, sejfy i inne tajne skrytki), wybierając właściwy 
kod. Oglądaj je w zbliżeniu bardzo uważnie ze wszystkich stron - podpowiedzi przeważnie 
znajdują się na nich albo w ich najbliższym otoczeniu. 

Zadania 

Zakładka w prawym dolnym rogu ekranu kryje ekwipunek, a także notatnik, tzw. "szare 
komórki" oraz zadania. Te ostatnie informują, co należy robić dalej, ale nie polecam opierania 
się wyłącznie na nich - podążając tylko wskazaną drogą, łatwo przegapić dodatkowe drobne, a 
premiowane działania. Warto też wiedzieć, że jeśli masz się udać w jakieś miejsce, a nie 
bardzo orientujesz się w jego lokalizacji - wystarczy iść za Hastingsem, on zawsze staje przed 
właściwymi drzwiami. 

Szare komórki 

Herkules sam sobie zadaje pytania i udziela na nie odpowiedzi. Poczekaj, aż wszystkie możliwe 
tropy będą dostępne, a najlepiej, aż detektyw sam uzna, że pora uruchomić szare komórki. 

Punkty ego  

Za myślenie i postępowanie jak Herkules Poirot zbierasz punkty ego. Pamiętaj zatem podczas 
wybierania opcji dialogowych, że jest on dżentelmenem o niezwykle logicznym umyśle. Dobrze 
jednak wiedzieć, że Herkules to także mężczyzna próżny - czuły na punkcie swoich wąsów (nie 
odpuść żadnemu lustru) oraz ciekawy tego, co o nim piszą. Nie zapomnij też o jego 
umiłowaniu symetrii i zamiłowaniu do porządku (jeśli nadarzy się okazja, by coś po kimś 
poprawić bądź ustawić idealnie równo, nie wahaj się). 
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Trofea 

W grze jest do zdobycia 50 trofeów (zebranych w osobnym rozdziale na końcu poradnika). 
Otrzymujesz je za zadawanie odpowiednich pytań podczas przesłuchań, ale również za 
popełnianie błędów. Trofeami nagradzane są także dokonywane obserwacje, rozwiązywane 
łamigłówki planszowe oraz szereg dodatkowych czynności, niekoniecznie wymaganych do 
ukończenia gry. Część trofeów wpada automatycznie w trakcie rozwoju fabuły. Nie sposób 
jednak zdobyć ich wszystkich przy jednym przejściu gry, niektóre się po prostu wykluczają. 

Menu pauzy 

Ikonką widoczną w lewym górnym rogu ekranu albo klawiszem Esc przywołasz menu pauzy, w 
którym oprócz opcji wychodzenia z gry i pomijania filmików znajdziesz wskazówki typowo 
tutorialowe oraz system tropów. Korzystaj z niego, kiedy już naprawdę nie masz pomysłu, co 
zrobić - nie są to bowiem jedynie podpowiedzi naprowadzające na właściwy tor działania, 
zamiast tego Herkules po prostu automatycznie wykonuje czynność, z którą miał problem 
gracz. 
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Rozdział pierwszy - Andover 
Spotkaj się z Jappem 
Znalazłszy się na ulicy przed sklepem tytoniowym, podejdź do stojącego przy jego witrynie 
głównego inspektora Jappa (rozmawiający z policjantem mężczyzna w jasnym garniturze) i 
zagadnij go (ikonka dymku) na temat zabójstwa, w związku z którym Poirot zjawił się w 
Andover. 

Następnie przyjrzyj się inspektorowi (kliknij go ikonką kółka, przytrzymaj LPM i wybierz ikonkę 
binokli) i dokonaj trzech spostrzeżeń na jego temat (przesuwaj kursor w kształcie okręgu po 
jego sylwetce, aż stanie się on intensywnie zielony i nieco mniejszy - tak jakby wzrok 
Herkulesa koncentrował się na danym elemencie), dotyczących: kapelusza, uśmiechu i 
sugerującej odprężenie postawy. Zdobędziesz w ten sposób trofeum Oko kota. 

Kontynuując konwersację, wybierz jedną z dwóch możliwych opcji. Po dialogu z inspektorem w 
notatniku Herkulesa (ukrytym pod zakładką widoczną w prawym dolnym rogu ekranu) pojawi 
się adnotacja na temat ofiary (Alice Ascher). 

Rzuć też okiem na drewniany stojak przed sklepem warzywnym (na prawo od tytoniowego) 
oraz na sklep rzeźnika z zabitą deskami witryną (na lewo od sklepu tytoniowego). 

 

W tym drugim przypadku dokonaj trzech spostrzeżeń na temat okolicy: puste sklepy do 
wynajęcia, rozsypujące się fasady (na prawo od wejścia) i śmieci. 

Na koniec wejdź do sklepu tytoniowego, przy którym nadal stoją inspektor i Arthur. 
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Zbadaj miejsce zbrodni 
W sklepie tytoniowym przyjrzyj się przedmiotom wystawionym przy oknie (na prawo od drzwi). 

 

Dokonaj trzech spostrzeżeń: uporządkowane półki (przy oknie), poukładane czasopisma i 
gazety, brak śladów walki na podłodze. 

Następnie przyjrzyj się ladzie (kolejne trzy spostrzeżenia), a konkretnie stojącej na niej w 
czerwonej kałuży papierowej torebce - przytrzymując LPM, przesuwaj kursor, by obrócić ją w 
zbliżeniu, tak aby widoczna stała się jej zawartość. Sprawdź też leżący obok informator ABC 
(obróć go tak, by obejrzeć otwarte strony). Popatrz także na pokryty licznymi odciskami 
palców kontuar (na prawo od rozkładu; 4 punkty ego). 
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