
Rozdział 1. Latarnia
Przystań – Obrazy towarzyszące bohaterowi podczas „próby samobój-
czej” są takie same w każdej lokacji. Pojawiają się zdjęcia rent-
genowskie  i  stalowa  konstrukcja  radiolatarni.  Wizjom  towarzyszy 
głos wzywający do powrotu. Niektórzy gracze utrzymują, że w tym 
momencie bohater w realnym świecie gry słyszy osoby, które próbują 
go reanimować. Jednak równie prawdopodobna wydaje się teoria, że 
słyszy głosy duchów przebywających na wyspie. Miałyby one komuni-
kować się z nim za pośrednictwem radiolatarni. Jej sygnał przeni-
kałby ciało bohatera tak, jak to się dzieje z promieniami Roentge-
na. Duchy wzywałyby go do powrotu na wyspę i wypełnienia misji.  





Latarnia - główne pomieszczenie – Książka z napisami na okładce, 
wydrukowanymi  cyrylicą.  Wyraźnie  widoczna  jest  rosyjska  wersja 
nazwiska Meaterlinck.

 



Latarnia – główne pomieszczenie – Nuty na podłodze. Często poja-
wiają się w innych lokacjach, np. w chacie pasterskiej.

Latarnia  –  główne  pomieszczenie –  Jedna  z  dwóch  broszur 
traktujących o zdrowym żywieniu. Pierwsza leży na stołku w pobliżu 
okna. Druga pojawia się na szafce, gdzie stoi garnek.



Latarnia  –  główne  pomieszczenie –  Książka  o  historii  Hebrydów, 
którą  narrator  przypisuje  osiemnastowiecznemu  kartografowi 
Donnelly'emu. A Hebridean History pojawia się na stole pośrodku 
pomieszczenia.  Często  tę  książkę  można  znaleźć  także  w  chacie 
pasterskiej lub w wąwozie (w drugim rozdziale gry).



Latarnia – główne pomieszczenie – Zdjęcie na stołku w pobliżu umy-
walki. Sprawia wrażenie jakiejś holograficznej fotografii. Wydaje 
się, że przedstawia parę – mężczyznę, który spogląda na kobietę, 
ale równie dobrze może to być dwóch mężczyzn, a w prawym dolnym 
rogu można się dopatrzeć niewyraźnego zarysu samochodu

Latarnia – główne pomieszczenie – Mapa Wielkiej Brytanii. Pojawia 
się na blacie pod ścianą. Wyraźnie widać na niej jakieś zapiski; 
być może powstały w trakcie poszukiwań miejsca wypadku na auto-
stradzie, o których słyszymy potem w komentarzach narratora.



Latarnia – wejście na wieżę – Schemat na ścianie pomieszczenia. 
Przedstawia  na  pewno  wzór  strukturalny  etanolu,  co  ma  zapewne 
związek z domniemanymi przyczynami wypadku, któremu uległa Estera. 

Latarnia – wejście na wieżę – Licencja elektryka znaleziona na 
podłodze.  



Plaża – Symbol narysowany na piasku. Przypomina spiralę  Fibonac-
ciego.

Grota  pustelnika –  Rysunek  na  ścianie,  przypominający  komórkę 
nerwową. Obok puszka farby, która posłużyła do namalowania tego i 
mnóstwa innych schematów.



Grota pustelnika – Śpiwór rozłożony na ziemi.

Grota pustelnika – Złożone ubrania.



Grota pustelnika – Spleśniały chleb, ryby i kości.

Kamienny krąg – Niezidentyfikowany schemat na środkowym kamieniu. 
Gracze zauważyli, że we wzorze powtarzają się zamiast chemicznych 
symboli dwie litery alfabetu hebrajskiego: kaf (odwrócone E) oraz 
alef (jak N). Kaf ma wartość liczbową 20, zaś alef – 1. Razem daje 
to  liczbę  21,  do  której  narrator  przywiązuje  duże  znaczenie. 
(„Jest dwadzieścia jeden połączeń w diagramie obwodu hamulców z 
ABS, jest dwadzieścia jeden rodzajów mew zamieszkujących te wyspy, 
jest dwadzieścia jeden mil pomiędzy skrzyżowaniem na Sandford i 
zjazdem w stronę domu. Wszystkie te rzeczy nie mogą, nie powinny, 
być przypadkiem.")
Pojawiła się również teoria, że symbolika liczby 21 nawiązuje do 
przeprowadzonego na początku XX wieku pseudonaukowego eksperymentu 
amerykańskiego lekarza Duncana MacDougalla. MacDougall zważył kil-
koro  swoich   pacjentów  tuż  przed  ich  śmiercią  i  tuż  po  niej. 
Okazało się, że za życia byli nieco ciężsi, więc doktor uznał, że 
różnica w ich wadze to ciężar ich duszy. Wynik pomiarów uśrednił i 
ogłosił, że opuszczająca ciało dusza waży 21 gramów.
Podobny schemat znajdziemy w podziemnych jaskiniach i po wyjściu z 
nich w grocie na plaży, zaś litery kaf i alef są namalowane między 
innymi na stropie podwodnego tunelu w jaskiniach.



Kamienny  krąg –  Biblia  i  podręcznik  chemii  u  stóp  środkowego 
kamienia.


