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INSTALACJA I URUCHAMIANIE

Instrukcja dla Windows 95/98/2000, Windows NT (wersja 4.0 lub nowsza)

1. W∏ó˝ p∏yt´ CD do nap´du CD-ROM i zaczekaj chwil´.

2. Po paru sekundach program instalacyjny w∏àczy si´ automatycznie.

3. JeÊli to nie nastàpi, kliknij na Start na pasku narz´dzi, wybierz Uruchom z menu,
gdy wyÊwietli si´ wiersz poleceƒ, wpisz w nim D:/setup (je˝eli Twój CD-ROM jest
oznaczony literà “D”). Wykonuj polecenia pojawiajàce si´ na ekranie (zazwyczaj
wystarczy naciskaç ENTER w ka˝dym oknie). 

4. Program instalacyjny stworzy nowy folder w Start/Programy/Compedia
Multimedia, który b´dzie zawieraç ikony programu, umo˝liwiajàce uruchomienie
oraz odinstalowanie gry.

Wymagania sprz´towe:

Pentium 2 (lub szybszy) 16-bitowa karta dêwi´kowa

CD-ROMx8 lub szybszy (zalecany x24)

Windows 95/98/Me lub XP Karta graficzna z 16-bitowà paletà kolorów

32 MB RAM Co najmniej 4 MB na dysku twardym

OPIS GRY
Julia jest zwyk∏à nastolatkà, która ka˝dego dnia musi stawiaç czo∏a typowym
wyzwaniom, jakie niesie ˝ycie dziewczynie w jej wieku. Jednak wszystko staje si´
o wiele bardziej skomplikowane, gdy Julia przenosi si´ w przesz∏oÊç.

Po wizycie w San Francisco lat 60. Julia odwiedza Pary˝, cofajàc si´ a˝ do lat 20.
Je˝eli nie odzyska zdj´cia, które zrobiono jej na przyj´ciu, nigdy nie b´dzie mog∏a
wróciç do swoich czasów!

Gra ma dwa ró˝ne wàtki z odmiennymi zakoƒczeniami. Podczas gry
zostaniesz zapytana o to, kogo podejrzewasz o kradzie˝ zdj´cia,
a ka˝dy wybór poprowadzi Ci´ do innej intrygi. Po rozwiàzaniu
tajemnicy jednej intrygi kliknij na DRUGI WÑTEK w G∏ównym Menu, by
wróciç do punktu, w którym b´dziesz mog∏a wybraç nast´pnà histori´.

JAK GRAå
Celem gry jest odkrycie, kto i dlaczego ukrad∏ zdj´cie. W tym celu rozmawiaj
z postaciami i zbieraj dowody, które pozwolà wskazaç i oskar˝yç winnego. 

lub procesor tej samej klasy
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Badanie miejsca zbrodni

Aby odnaleêç postacie i dowody, których potrzebujesz, musisz
przemierzaç Pary˝ i odwiedzaç rozmaite zakàtki miasta. Mo˝esz
poruszaç si´ w prawo lub w lewo, klikajàc myszkà, gdy kursor
przybiera kszta∏t strza∏ki. Aby wejÊç do niektórych miejsc, kliknij
kursorem na drzwi; aby je opuÊciç, kliknij na strza∏k´ po lewej lub
prawej stronie ekranu.

Zbieranie dowodów

W rozmaitych miejscach znajdziesz listy, rysunki czy inne
przedmioty, dzi´ki którym mo˝esz dowiedzieç si´ czegoÊ
o oskar˝onych. Gdy natrafisz na taki przedmiot, kliknij na
niego - raz, aby go zobaczyç z bliska, dwa razy - jeÊli
chcesz go zabraç ze sobà. Upewnij si´, ˝e odszuka∏aÊ
wszystkie wskazówki i dowody!

Niektóre z przedmiotów sà szczególnie wa˝ne - mo˝esz
ich u˝yç, aby oskar˝yç bohaterów lub zach´ciç ich do
mówienia.

Rozmawianie z postaciami

Podczas swego Êledztwa mo˝esz przes∏uchaç wszystkie
postacie napotkane w grze.

By zobaczyç list´ pytaƒ, kliknij na postaç. W oknie
dialogowym, które si´ wówczas otworzy, wybierz pytanie
i kliknij na nie. ˚eby zamknàç okno dialogowe, kliknij na
X w lewym górnym rogu.

Uwa˝aj, o co pytasz! Niektóre pytania mogà naprawd´
rozz∏oÊciç bohaterów, a wtedy nie b´dziesz w stanie
kontynuowaç gry.

Spróbuj pozyskaç wzgl´dy bohatera, ofiarowujàc mu jakiÊ
przedmiot z torebki Julii. Znajdê przedmiot z przysz∏oÊci,
który dana postaç, Twoim zdaniem, chcia∏aby mieç.

Z niektórymi postaciami poczàtkowo nie b´dziesz mog∏a
rozmawiaç, ale nie martw si´ - po prostu wróç do nich
póêniej.
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Czasami bohaterowie mogà unikaç odpowiedzi na pytanie, a nawet k∏amaç! Kliknij
dwa razy na odpowiedni dowód, aby daç postaci do zrozumienia, ˝e przejrza∏aÊ jej
gr´. W ten sposób mo˝esz zmusiç bohaterów, ˝eby powiedzieli prawd´. 

Oskar˝anie winnego

Kiedy dojdziesz do wniosku, ˝e ju˝ wiesz, kto jest winny i zbierzesz
doÊç dowodów, podejdê i odezwij si´ do niej lub do niego, a nast´pnie
kliknij na ikon´ z kajdankami w oknie dialogowym.

Oskar˝ony bohater za˝àda dowodów, które Êwiadczà o jego winie.
U˝yj przedmiotów zebranych w trakcie gry.

Uwa˝aj! Pi´ciokrotne obcià˝enie niew∏aÊciwego bohatera lub wykorzystanie
niew∏aÊciwego dowodu oznacza strat´ wszystkiego, co osiàgn´∏aÊ dotàd w grze!
B´dziesz musia∏a wróciç do poczàtku. 

WA˚NE IKONY 

G∏ówne Menu

Nowa gra

Kliknij tu, aby zaczàç nowà gr´.
Za pierwszym razem po otwierajàcym
gr´ filmie kliknij tu, aby zaczàç graç.

Twórcy

Kliknij tu, aby zobaczyç zespó∏, który
stworzy∏ gr´.

Internet

Kliknij tu, aby zobaczyç stron´
internetowà gry.

Wczytywanie

Kliknij tu, aby wczytaç zachowanà gr´.

Zakoƒcz gr´

Kliknij tu, aby wyjÊç z gry i powróciç do systemu Windows.

Wybierz wàtek

Kliknij tu, aby cofnàç si´ do punktu, w którym mo˝esz wybraç drugi wàtek.
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Opcje kursora

Kiedy kursor wyglàda w ten sposób, mo˝esz przejÊç do nast´pnej sceny.

Kiedy kursor wyglàda w ten sposób, oznacza to, ˝e obszar nie jest
dost´pny.

Kiedy kursor wyglàda w ten sposób, wiesz, ˝e mo˝esz rozmawiaç
z postacià.

Ten wyglàd kursora oznacza, ˝e obszar jest aktywny. Klikaj na
przedmioty - niektóre z nich mo˝esz zobaczyç na zbli˝eniu, a innych
trzeba u˝yç.

Panel Gry

Pomoc

Kliknij tu, aby zobaczyç Mel, przyjació∏k´ Julii, która b´dzie Twoim
przewodnikiem po grze i udzieli Ci niejednej przydatnej wskazówki.

Narz´dzia

Klikajàc na t´ ikon´ przejdziesz do Panelu Opcji i Narz´dzi.

Znalezione przedmioty

Kliknij tu, aby schowaç wszystkie przedmioty, które znalaz∏aÊ podczas
gry. Mo˝esz ich u˝yç, kiedy b´dà potrzebne.

Torba Julii

Kliknij tu, aby znaleêç osobiste rzeczy Julii z przysz∏oÊci! Mo˝esz u˝yç
któregoÊ z przedmiotów, ˝eby udobruchaç osob´, którà rozz∏oÊci∏aÊ
podczas przes∏uchania. 
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Mapa

Kliknij tu, ˝eby zobaczyç map´ Pary˝a z zaznaczonymi wszystkimi
wa˝nymi miejscami. Kolorowy znak wskazuje te miejsca, które ju˝
odwiedzi∏aÊ. Mo˝esz przenieÊç si´ w wybrany punkt na mapie,
po prostu klikajàc na niego.

Jak graç

Kliknij tu, aby poznaç podstawowe zasady gry.

Panel Opcji i Narz´dzi

Notes

Kliknij tu, aby zanotowaç informacje, które uzyska∏aÊ od ró˝nych postaci
podczas gry.

Zapisz

Kliknij tu, ˝eby zapisaç bie˝àcà gr´ w jednym z folderów.

Dêwi´k

Kliknàwszy tu, mo˝esz ustawiç poziom g∏oÊnoÊci muzyki i dêwi´ków.
Ikona Ust reguluje poziom g∏osu. Ikona Nuty umo˝liwia zmian´
g∏oÊnoÊci muzyki.

Zmiana paneli

Kliknij tu, aby zamknàç Panel Opcji i Narz´dzi i wróciç do Panelu Gry.

Pomoc

Kliknij tu, aby uzyskaç szczegó∏owà pomoc, dotyczàcà wszystkich ikon
i opcji w grze. Klikaj na strza∏ki, aby przeglàdaç ekrany.
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WyjÊcie

Kliknij tu, aby wyjÊç z bie˝àcej gry i wróciç do G∏ównego Menu.

Okno dialogowe 

Oskar˝enie

Kliknij tu, jeÊli jesteÊ pewna, ˝e znalaz∏aÊ winnego. Musisz udowodniç
postaci jej win´, pokazujàc odpowiedni ze znalezionych podczas gry
przedmiotów. Uwa˝aj! Nadu˝ycie ikony Oskar˝enia mo˝e spowodowaç
utrat´ wszystkich Twoich osiàgni´ç, a wtedy b´dziesz zmuszona zaczàç
gr´ od poczàtku!

W∏àcz/wy∏àcz g∏os Julii

Kliknij tu, aby zdecydowaç, czy chcesz s∏yszeç, jak Julia czyta pytania.

Dodatkowe pytania

Kliknij tu, aby zdobyç wi´cej pytaƒ zwiàzanych z pytaniem g∏ównym.

Zamknij

Kliknij tu, aby zamknàç okno dialogowe i wróciç do poprzedniej sceny.

Quiz o latach 20.
W tej grze Shy-Ann b´dzie Ci podawaç informacje na
temat lat 20.

Masz zdecydowaç, czy sà prawdziwe, czy fa∏szywe, klikajàc
na znaczek “V” lub “X”.

JeÊli odpowiesz poprawnie na dwa pytania, Shy-Ann
podpowie Ci, dokàd masz si´ udaç lub czego powinnaÊ
poszukaç. Je˝eli pope∏nisz trzy b∏´dy, gra si´ skoƒczy!
˚eby wróciç do gry lub zaczàç od nowa, kliknij na Shy-Ann.
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ZALETY GRY
• interesujàca, z∏o˝ona fabu∏a

• ciekawe postaci i relacje mi´dzy bohaterami

• wielka przygoda

• realistyczne otoczenie 

• dwa ró˝ne wàtki

• zadania rozwijajàce umiej´tnoÊç logicznego myÊlenia

• zagadki kszta∏tujàce “umiej´tnoÊci detektywistyczne”

• zabawne dialogi

Prawa autorskie
Wprowadzamy Paƒstwa w Êwiat gier komputerowych najwy˝szej jakoÊci. Ka˝da z wydawanych przez nas gier jest owocem wielomiesi´cznej, wyt´˝onej
pracy. Jej celem jest nieustanne podnoszenie standardu naszych gier, które Paƒstwo kupujecie.  Prosimy o docenienie tych staraƒ oraz prosimy pami´taç,
˝e bezprawne kopiowanie gier jest dzia∏alnoçcià kryminalnà. Taka forma sprzeda˝y daje jej legalnemu w∏aÊcicielowi prawo u˝ywania programu ograniczone
do wczytywania programu z zakupionego noçnika do pami´ci, a wi´c do systemu komputerowego, dla którego zosta∏ on opracowany. Ka˝de dalsze u˝ycie,
w∏àczajàc kopiowanie, powielanie, przekazywanie innym reprodukcji programu, sprzeda˝, wynajem, dzier˝aw´, licencjonowanie programu, wypo˝yczanie,
wykorzystanie programu lub jego cz´Êci w celach komercyjnych w∏àcznie z wykorzystaniem go w miejscach takich jak kawiarnie, salony gier, lub inne instytucje
oraz inne formy dystrybucji lub rozpowszechniania produktu naruszajàce ww. warunki, jest naruszeniem praw autorskich wydawcy, chyba ˝e wyrazi on na to
pisemnà zgod´. Wy∏àczny dystrybutor na terenie Polski CD PROJEKT, ul. Jagielloƒska 74, 03-301 Warszawa.

Warunki gwarancji
1. CD Projekt gwarantuje dostarczenie nabywcy dysku CD-ROM zapewniajàcego prawid∏owà eksploatacje niniejszego produktu oraz niezainfekowanego

wirusami komputerowymi. 
2. W przypadku stwierdzenia, w ciàgu 90 dni od daty zakupu potwierdzonej rachunkiem, wad produkcyjnych zakupionego dysku CD-ROM, CD Projekt zapewnia:
a. bezp∏atnà wymian´ produktu, po uprzednim jego zwrocie do CD Projekt wraz z kopià rachunku, na dysk CD-ROM prawid∏owo funkcjonujàcy,
b. w sytuacji w jakiej wymiana jest niemo˝liwa CD Projekt mo˝e zaproponowaç inny produkt z oferty CD Projekt.
Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia Nabywcy nale˝y do CD Projekt.
3. Wadliwy dysk CD-ROM wraz z opakowaniem, instrukcjà i kopià rachunku prosimy przes∏aç pocztà, na adres: CD Projekt Sp. z o.o. ul. Jagielloƒska 74,

03-301 Warszawa.
4. Gwarancja na sprzedany towar nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ kupujàcego wynikajàcych z niezgodnoÊci towaru z umowà.
5. Gwarancja wa˝na jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Decyzja CD Projekt odnoÊnie zasadnoÊci zg∏aszanych usterek jest decyzjà ostatecznà.
7. CD Projekt nie gwarantuje, ˝e gra spe∏ni oczekiwania Nabywcy lub, ˝e jej dzia∏anie b´dzie ca∏kowicie wolne od b∏´dów.
8. CD Projekt jest zwolniony od odpowiedzialnoÊci z tytu∏u gwarancji, jeÊli oka˝e si´, ˝e stwierdzone wady powsta∏y z innych przyczyn ni˝ tkwiàce

w sprzedanym towarze, a w szczególnoÊci na skutek:
• normalnego zu˝ycia dysku CD-ROM,
• uszkodzeƒ mechanicznych, termicznych, kontaktu z substancjami szkodliwymi,
• eksploatacji dysku CD-ROM niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci za szkod´
CD Projekt, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w∏aÊciwe, wy∏àcza odpowiedzialnoÊç za jakàkolwiek szkod´ b´dàcà nast´pstwem u˝ywania
lub niemo˝noÊci u˝ywania niniejszej gry.
W ˝adnym przypadku odpowiedzialnoÊç CD Projekt wzgl´dem nabywcy na podstawie niniejszych postanowieƒ nie przekroczy sumy op∏aty jakà Nabywca
uiÊci∏ za gr´.

Ostrze˝enie o epilepsji
Niektóre osoby nara˝one na dzia∏anie migajàcego Êwiat∏a lub pewnych jego naturalnych kombinacji mogà doznaç ataku epileptycznego lub utraty przytomnoÊci.
Powodem wystàpienia tego ataku lub utraty przytomnoÊci mo˝e byç mi´dzy innymi oglàdanie telewizji lub u˝ytkowanie gier komputerowych. Przypad∏oÊci te
mogà wystàpiç równie˝ u osób, u których nigdy wczeçniej nie stwierdzono epilepsji i które nigdy wczeÊniej nie dozna∏y ataków epileptycznych. JeÊli Ty lub
ktokolwiek z Twojej rodziny mia∏ kiedykolwiek objawy wskazujàce na epilepsj´ (ataki epileptyczne lub nag∏e utraty przytomnoÊci) i by∏ lub jest wra˝liwy na
migotanie Êwiat∏a, powinien – przed uruchomieniem gry – zasi´gnàç porady lekarskiej. Zalecamy równie˝, aby rodzice nadzorowali dzieci bawiàce si´ grami
komputerowymi. Je˝eli stwierdzisz u siebie lub u dziecka wyst´powanie nast´pujàcych objawów: dusznoÊci, zaburzenia wzroku, skurcze powiek i mi´Êni
oczu, utrat´ przytomnoÊci, zaburzenia b∏´dnika, drgawki lub konwulsje, natychmiast wy∏àcz komputer i wezwij lekarza.
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TWÓRCY:

Koncepcja i projekt gry

Michal Ben Ari
Orit Binderman
Erela Ben Shachar

Scenariusz

Orit Binderman
Erela Ben Shachar

Dyrektor kreatywny

Michal Ben Ari

Kierownik dzia∏u programowania

Gil Levinson

Programista

Peleg Kurland

Produkcja

Suzi Vivanti

T∏a

Michael Gershnik
Genadi Arkoulis
Yavgeny Markovitz

Kierownicy artystyczni

Genadi Arkoulis
Michael Gershnik 

Animacja

Regina Shafir 
Lila Soga
Maxim Osadachuk
Tania Yatsina
Tania Jitkovskaia

Grafika

Maya Marine
Polina Gershanuk
Monica Moskovitch

Muzyka

Noam Copeliovitch
Omri Ruah-Midbar

Marketing i dystrybucja

Jennifer Charny

Lokalizacja

Alla Levin

Testy

Tomer David
Shay Livne
Ravit Ben Ari

Podzi´kowania

Hanita Rozenboim
Shay Newman
Leon Yudalevitch

jadeltd@netvision.net.il

info@compedia-usa.com

Wersja Polska CD Projekt

Lokalizacja

Pawe∏ Sk∏adanowski 
Agnieszka Weseli-Ginter 

T∏umaczenie

Izabela Sowa

Re˝yser dêwi´ku

El˝bieta Kopociƒska-Bednarek

Kierownik produkcji dêwi´ku

Pawe∏ Araszkiewicz

Studio nagraƒ

Start International

G∏osów u˝yczyli 

Julia - Joanna Jab∏czyƒska
Shy-Ann - Brygida Turowska
Mel - Beata Wyràbkiewicz
Dylan - Pawe∏ Iwanicki
Belmonde - Piotr Bàk
Violette - Agnieszka Kunikowska
Rodin - Marcin Przybylski
Gigi - Ilona Kuciƒska
Emmanuelle - Anna Sroka
Luc - Tomasz Bednarek
Faye - Iwona Rulewicz

Grafika

Przemys∏aw Przybulewski 

DTP

Robert Dàbrowski
Jaros∏aw Wasilewski

Testy

Micha∏ Cegie∏ka 

Produkcja

Micha∏ Bakuliƒski 

Marketing i dystrybucja

Olga Morawska 
Sabina Kotlarz 


