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Wprowadzenie

Witam w nieoficjalnym poradniku do gry The Bard’s Tale, nietypowego cRPG’a z potężną dawką
humoru. Poradnik w dużej mierze składa się z opisu gry – co i jak robić, wraz z konsekwencjami
każdej decyzji (bard może często wybierać, czy chce być miły dla napotkanych postaci czy nie).
Pomiędzy rozdziałami opisane zostały lokacje, których wcale nie trzeba odwiedzać, by pchnąć
fabułę do przodu ([Przerywnik]), jednak oczywiście polecam to zrobić, gdyż zdobędziemy skarby w
postaci srebra i magicznych przedmiotów. Jedną taką lokację można odwiedzić już po pierwszym
rozdziale. Pozostałe polecam odwiedzić po rozdziale siódmym, jako że wtedy będziemy mieli dostęp
do ulepszonego Odkrywcy (patrz rozdział „Melodie), a tylko on potrafi otwierać ukryte drzwi.
Możemy te lokacje odwiedzić wcześniej oczywiście, ale wtedy nie zdobędziemy tego, co znajduje
się za ukrytymi drzwiami. Aha, warto też wspomnieć, że rozdziały drugi i dziewiąty są również
opcjonalne. One również nie pchną fabuły do przodu.
W opisach rzeczy wyróżniające się zostały podkreślone odpowiednim kolorem. Oto następujące
czcionki, które zostały użyte:
•

Czcionką pogrubioną zaznaczone zostały przedmioty do zdobycia;

•

Czcionką niebieską zaznaczone zostały postacie, z którymi można rozmawiać;

•

Czcionką pomarańczową zostały zaznaczone punkty na mapie określające przejścia do
innych lokacji (na mapie – litera w żółtym kole);

•

Czcionką zieloną zostały zaznaczone punkty na mapie określające ważniejsze miejsca (na
mapie – liczba w zielonym kole);

•

Czcionką brązową zaznaczone zostały nazwy lokacji.

Prócz tego, na mapie można zauważyć mniejsze kółka, czerwone i niebieskie. Te pierwsze
oznaczają grupy przeciwników które napotkasz, te drugie – pułapki, na które musisz uważać.
Przed opisem gry zawarty został sposób tworzenia postaci, spis melodii (czyli towarzyszy, których
możemy przywoływać) oraz amuletów, jakie możemy zdobyć (plus sposoby, jak to zrobić). I to
wszystko – zapraszam do lektury i życzę przyjemnej zabawy.
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Ogólne informacje

W tym rozdziale przedstawiam garść ogólnych informacji o grze, bo niektóre jej aspekty są dość
nietypowe jak na cRPG’a, inne nie. Tak czy inaczej polecam się z tymi wskazówkami zapoznać.
Rozmowa – najczęściej to po prostu dialog pomiędzy bardem, a daną postacią, na który nie mamy
wpływu. Czasem jednak widać na górze dwie maski, jedną uśmiechniętą, drugą skrzywioną –
możemy wybrać, czy chcemy dla napotkanej postaci być mili czy nie. Nie zawsze bycie miłym
oznacza większą nagrodę.
Pieniądze – zamiast złota w tej grze środkiem płatności jest srebro. Każdy zebrany przedmiot
automatycznie zamieniany jest w srebro, nie musisz go sprzedawać u kupców. Dodatkowo, jeśli np.
posiadasz miecz i zdobędziesz lepszy – to ten poprzedni również automatycznie zamieniany jest w
srebro.
Walka i żywotność – walczysz wręcz lub strzelając z łuku. Możesz też wykorzystywać ku temu
swoich towarzyszy. Ilość energii życiowej wskazuje czerwony płyn w kuli w lewym górnym rogu
ekranu. Gdy spadnie do zera – giniesz. Życie powoli się regeneruje, można także leczyć się u
kapłanów w miastach czy kapłanów wędrownych (za pieniądze oczywiście). Jeśli strzelasz z łuku to
możesz ranić nawet tych przeciwników, których nie widzisz. Najlepiej gra się z mapą włączoną tuż
nad bardem – wtedy widać na niej przeciwników w postaci czerwonych kropek.
Towarzysze i energia magiczna – zielony płyn w kuli w lewym górnym rogu ekranu oznacza
energię magiczną. Każdy przywołany towarzysz zabiera pewną jej część. Towarzyszom można
wydawać cztery rozkazy – by atakowali, by wycofali się, by zostali w miejscu lub by trzymali się
przy tobie. Energia magiczna również powoli się regeneruje. Maksymalna liczba towarzyszy zależna
jest od instrumentu muzycznego, który posiadasz.
Podróż – gdy wyjdziesz z jakiegoś miasta, zauważysz wielką mapę i duże postacie barda i
przeciwników. Jeśli spotkasz się z takim przeciwnikiem, to przeniesiesz się do losowo utworzonej
lokacji i będziesz musiał pokonać wszystkich wrogów (ich liczba znajduje się na górze ekranu), aby
ją opuścić. Są także inne postacie – koleś z brodą to kapłan, musisz dać mu datek, aby móc wyjść
z obszaru. Mały Trow (poznasz jak one wyglądają jeszcze przed wyruszeniem w świat) to kupiec,
który może ci sprzedać mapy pokazujące ukryte lokacje – tylko w taki sposób (po kupnie map)
możesz zdobyć parę magicznych przedmiotów.
Menu – pierwsze menu to wybór artefaktu (przez 1/3 gry będziesz miał do wyboru jedynie ten
artefakt, który dostałeś na początku). Drugie menu to wybór grupy melodii (wspomagające,
ofensywne, żywiołowe i użytkowe), a potem odpowiedniej melodii (po cztery melodie na każdą
grupę). Trzecie menu to wybór broni (miecz dwuręczny, miecz jednoręczny plus sztylet, łuk albo
korbacz). Wreszcie, czwarte menu to wybór magicznych przedmiotów. Opis przedmiotów znajduje
się w grze, natomiast dokładniejszy opis melodii i artefaktów jest w poradniku, w następnych
rozdziałach.
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Tworzenie postaci

Pierwsze co musisz zrobić to stworzyć swoją postać. Jest tu dużo ograniczeń, ponieważ nie można
grać kobietą, ani zmienić rasy głównego bohatera – zawsze będzie nim bard, człowiek Masz jednak
wpływ na kilka istotnych kwestii, które zostały wypunktowane i opisane poniżej.

1. Poziom trudności
Ma wpływ na to, ile punktów będzie liczył każdy współczynnik barda. Na łatwym poziomie będzie
ich osiem, na średnim – sześć, na trudnym – cztery., chociaż nie zmienia się nic w kwestii dialogów
czy wyborów postaci.
Dodatkowo, od poziomu trudności zależna jest liczba punktów, w których można zapisywać
grę. Logiczne – im wyższy poziom, tym mniej takich punktów. Poradnik napisany jest do gry na
łatwym poziomie trudności (czyli wskazanie wszystkich punktów do zapisu gry).

2. Współczynniki
W zależności od poziomu trudności startujesz z 4, 6 lub 8 punktami przy każdym współczynniku.
Masz jeszcze dwanaście dodatkowych punktów, które możesz rozdzielić jak chcesz. Polecam
wszechstronną postać – tj. rozdzielenie punktów równo po wszystkich współczynnikach. Jeśli
jednak wolisz się specjalizować, przeczytaj opisy współczynników a będziesz wiedział, któremu
dodać punkty, a który zostawić.
Siła – zwiększa obrażenia zadawane bronią do walki bezpośredniej;
Żywotność – im większa, tym więcej punktów życiowych bard posiada;
Szczęście – zapewnia większe powodzenie we wszystkich działaniach;
Zręczność – zwiększa obrażenia zadawane bronią do walki dystansowej;
Charyzma - zmniejsza ceny u kupców;
Rytm – zwiększa współczynniki przyzywanych stworzeń.

3. Talenty
Możesz wybrać jeden z ośmiu talentów dla swojego barda. Reszty będziesz się stopniowo uczył.
Oto lista talentów wraz z opisami:
Bronie dwuręczne – bard może używać broni dwuręcznych;
Oburęczność - bard może walczyć trzymając sztylet w jednej dłoni, a miecz w drugiej;
Korbacz – bard może używać korbacza;
Uderzenie tarczą – bard, po zablokowaniu ciosu przeciwnika tarczą, automatycznie nią uderza,
ogłuszając wroga;
Szarża tarczą – bardzo silny cios ogłuszający wrogów (wymaga zdolności używania miecza). Aby
uaktywnić zdolność przytrzymaj i puść przycisk ataku;
Potężny strzał – bardzo silny strzał, powodujący że pocisk dosłownie przeszywa cel na wylot
(wymaga zdolności używania broni dystansowych). Aby uaktywnić zdolność przytrzymaj i puść
przycisk ataku;
Uderzenie krytyczne – znacznie większa szansa na trafienie krytyczne, powodujące o wiele
więcej obrażeń;
Poszukiwacz skarbów – bard znajduje dodatkowe monety, jeśli zdobędzie jakiś skarb.
Strona: 6
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Na początek najbardziej godnymi polecenia talentami są dwa ostatnie, gdyż nie wymagają
przedmiotów których na początku oczywiście nie posiadasz. A ponieważ walka jest bardziej ważna
niż srebro, dlatego też polecam wybrać z talentów trafienie krytyczne.
Po zaakceptowaniu wyboru talentu gra się rozpocznie. W dalszej grze będziesz mógł się uczyć
talentów – wybieraj te, które odpowiadają sposobowi w jaki gracz (walka wręcz czy walka
bezpośrednia). Jeśli posiadasz psa, to jako pierwszy talent wybierz trening psa – dzięki temu psiak
będzie mógł atakować przeciwników. Może nie jest on silny, ale skutecznie wprowadza chaos wśród
wrogów. Potem dopiero wybieraj talenty według własnego uznania.

Strona: 7

www.gry-online.pl

The Bard’s Tale: Opowieści Barda – Poradnik GRY-OnLine
Artefakty

W grze masz dostęp do czterech potężnych artefaktów. Mają one specjalne moce – każdy po trzy.
Aby móc używać tych mocy, potrzebne ci są Żmijowe kamienie (Adderstones). By rzucić moc
pierwszą z danego artefaktu, potrzebny jest jeden kamień, moc drugą – dwa, a moc trzecią,
najpotężniejszą – trzy. Artefakt Caleigh zdobywasz prawie na początku gry, a kolejne – Herne,
Lugh i Mannanan (w tej kolejności) po tym jak pokonasz odpowiedniego strażnika na wieży.
Najczęściej używał będziesz pierwszej mocy Caleigh, ponieważ lepiej jest stracić kamień, niż zginąć
i przechodzić to samo od nowa. Dlatego najlepiej mieć tę moc zbindowaną pod jakimś klawiszem.
Żmijowe kamienie znajdować będziesz w skrzyniach i pniach, będziesz je także dostawał od
niektórych postaci lub po walce z niektórymi bossami. Nie używaj ich jednak często – lepiej
oszczędzaj na walki z trudnymi bossami. Poniżej spis artefaktów i opis ich mocy.

Caleigh
Poziom 1 – uleczenie barda i jego towarzyszy.
Poziom 2 – uleczenie barda i jego towarzyszy oraz chwilowa 50% odporność na obrażenia.
Poziom 3 – uleczenie barda i jego towarzyszy oraz chwilowa nieśmiertelność.

Henre
Poziom 1 – unieruchamia pobliskich przeciwników.
Poziom 2 – unieruchamia dalej stojących przeciwników, a tych pobliskich zatruwa.
Poziom 3 – unieruchamia i zatruwa dalej stojących przeciwników, a tych pobliskich zabija.

Lugh
Poziom 1 – tworzy wokół barda wirujące ostrza, które ranią przeciwników.
Poziom 2 – j.w., plus strzały lecące z góry i w przód.
Poziom 3 – j.w., plus co jakiś czas strzały wylatujące w każdą stronę.

Mannanan
Poziom 1 – tworzy tornado raniące przeciwników.
Poziom 2 – tworzy tornado i błyskawice raniące przeciwników.
Poziom 3 – tworzy tornado, błyskawice i deszcz ognia raniący przeciwników.
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Melodie

Jest to niezwykle ważny element gry. Bard sam by sobie w ogóle nie poradził... Ale za pomocą
magicznych instrumentów potrafi przywoływać towarzyszy, którzy pomogą mu w walce lub w
innych czynnościach. Melodii jest szesnaście, każda ma swoje ulepszenie. Współczynniki danych
towarzyszy można zobaczyć w grze. W tym rozdziale podane są krótkie informacje o każdej melodii
oraz miejsce, gdzie można daną melodię zdobyć. Melodie są podane w alfabetycznej liście. Punkty
oznaczone zielonym kolorem odnoszą się do odpowiednich punktów w poszczególnych rozdziałach.
Bard na początku będzie mógł przywołać tylko jednego towarzysza – ta liczba będzie się stopniowo
zwiększała podczas gry, aż do maksymalnie czterech towarzyszy.

Behemot

(Behemoth)

Wielki, kościsty, ognisty byk, który szarżuje – a gdy trafi w przeciwnika, to wytwarza eksplozję,
raniącą przeciwników. W walce bezpośredniej zieje ogniem we wrogów. Dobry dodatek do drużyny,
jednak nie jej podstawa. Podstawową wersję znajdziesz w skrzyni w [2] – w trzeciej części (litera
C) lokacji Lochów MacRatha, Rozdział X. Ulepszoną wersję znajdziesz w Rozdziale XII, w
Jaskiniach pływoludzi. Musisz wejdź do Obowiązkowego etapu z lawą w [B] i porozmawiać z
wybrańcem w [12] – bądź dla niego niemiły.

Bohaterka

(Heroine)

Ta kobieta strzela z kuszy seriami pocisków, które pchają przeciwnika do tyłu. Dobre do
dezorientowania wrogów i wtedy, gdy potrzebujesz wsparcia z tyłu, a sam walczysz bronią
bezpośrednią. Podstawową wersję możesz dostać albo od Bannafeeta (jeśli uwolniłeś Ketilla, opis
końca Rozdziału I), albo później – w Rozdziale II, w Kniei Uroczysko, od tego samego kolesia,
gdy dotrzesz do Kryjówki Ketilla w [B] (jeśli zabiłeś Ketilla). Ulepszoną wersję znajdziesz w
Lochach MacRatcha, w Rozdziale X. Jest ona w skrzyni za ukrytymi drzwiami w [26]– po więcej
informacji zapraszam do opisu trzeciej części lochów (litera C).

Duszek

światła

(Light

Fairy)

Duszek jest niezbędny w ciemnych pomieszczeniach, gdyż tylko on daje światło. W walce też się
sprawdza – jest całkiem wytrzymały i choć nie atakuje, to oślepia wrogów błyskiem (co jakiś czas).
Podstawowej wersji nauczą cię Bodbowie w Rozdziale III. Ulepszoną wersję zabierz z ciała w [3]
(Rozdział VII, lokacja Górska wieża, poziom 1).

Łotrzyca

(Rogue)

Niezwykle niebezpieczna kobieta. Prowokuje wrogów (w sposób podobny, jak ochroniarz) by
atakowali właśnie nią, po czym używa swojej szybkości i zdolności teleportacyjnych, by unikać
ataków. Sama atakuje bardzo szybko, nie dając przeciwnikom szansy na zablokowanie ciosu.
Bardzo godny polecenia towarzysz. Podstawowa wersja melodii będzie dostępna dopiero w
Rozdziale IX. Znajduje się w Finstown, w Kwaterze Jedwabnobrodego [C] w skrzyni w [6].
Ulepszona wersja jest w Rozdziale XIII, w lokacji Wieża na wyspie, poziom 2, w skrzyni w [8].
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Najemnik

(Mercanery)

Bardzo przydatny do walki wręcz, we wszystkich sytuacjach. Wszak potem można go zastąpić
rycerzem, ale jeśli masz wystarczająco dużo miejsc na towarzyszy – wtedy najemnik wraca do
łask. Przydatny i w sytuacji, gdy strzelasz z łuku, i wtedy gdy walczysz wręcz. Jego zwykłą wersję
dostajesz pod koniec Rozdziału IV, od Mella – tuż przed opuszczeniem Wysokiego gaju (po
pokonaniu Fnarfa). Ulepszoną wersję znajdujesz gdzieś na początku Rozdziału VI, na końcu
Górskiej przełęczy – w skrzyni w [8] (musisz do niej podejść by pchnąć fabułę do przodu).

Ochroniarz

(Bodyguard)

Dość ciekawy towarzysz – niezbyt silny, lecz niezwykle wytrzymały. Specjalizuje się w blokowaniu
ciosów przeciwnika. Idealny, jeśli ty walczysz łukiem. Potem zastępowany przez rycerza. Ulepszony
ochroniarz może nawet absorbować magiczne ataki, dobry w połączeniu z łotrzycą. Podstawowa
wersja jest w Rozdziale III, w Kirkwall. Odwiedź tam Magazyn w [F]. Zniszcz beczki i odnajdź
melodię w skrzyni w [11]. Ulepszoną wersję da ci Olaf w [5], w Jaskiniach pływoludzi, w
Rozdziale XII. Musisz tylko wpierw wykonać dla niego zadanie.

Odkrywca

(Explorer)

Jeden z najbardziej przydatnych towarzyszy w grze. Używał go będziesz bardzo często. Po pierwsze
– znajduje pułapki i unieszkodliwia je. Po drugie – zbiera za ciebie przedmioty i otwiera skrzynie.
Po trzecie – znajduje ukryte drzwi (ale tylko jego ulepszona wersja). Tak czy inaczej, może punkt
drugi nie jest tak ważny, ale pierwszy jest niezwykle ważny– lepiej jest unieszkodliwić pułapki niż
ciągle na nie wpadać. Wersję podstawową melodii znajdziesz w Rozdziale V, w Leśnej wieży,
poziom 1, w skrzyni w [3]. Ulepszoną wersję dostaniesz po pokonaniu Lugha (patrz Rozdział VII i
lokacja Górska wieża, poziom 3).

Olbrzym

(Brute)

Najsilniejszy i najwytrzymalszy towarzysz. Niestety, nie walczy on jednak bezpośrednio, a rzuca
wielkimi skałami, które ogłuszają wrogów. Mimo wszystko trzymaj go lepiej z tyłu. Mając jego i
jeszcze kogoś do walki wręcz nie powinieneś mieć problemów z grupami przeciwników.
Podstawową wersję znajdziesz w Rozdziale VIII, w lokacji Starym mieście, w skrzyni w [2].
Ulepszoną wersję zdobywasz przy okazji kupując Prastary flet od Szalonego Thorvalda. Ma on
swój sklep w Stromness (Rozdział XI), w [B]. By do tego sklepu wejść, musisz przyprowadzić tu
Hatchera (stoi w [9], w tej samej lokacji).

Pająk

gromów

(Thunder

spider)

Jedna z pierwszych melodii i jeden z pierwszych towarzyszy. Później zastępowany innymi, lecz cały
czas dobrze sprawdza się przeciwko pływoludziom (Finfolk). Potrafi prądem ogłuszyć przeciwników.
Podstawową wersję daje ci starzec w piwnicy baru Pijany szczur. Ulepszoną – znajdujesz w pniu
w Rozdziale V, w lokacji Leśna wieża, poziom 1 – w punkcie [2].

Pukacz

(Knocker)

Można powiedzieć, że to ulepszona wersja pająka. Ten osobnik atakuje i ogłusza prądem kilku
przeciwników jednocześnie. Polecam przede wszystkim na pływoludzi. Podstawową wersję
zdobędziesz we Wschodnim Dounby, w Rozdziale VIII – musisz wykonać zadanie dla braci,
których chata jest w [E]. Ulepszoną wersję znajdziesz w Rozdziale XII, w Jaskiniach pływoludzi,
w skrzyni w [10].
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Rycerz

(Knight)

Wytrzymalszy od najemnika, do tego potrafi ogłuszać przeciwników uderzeniem tarczy. Gorąco
polecam do walki wręcz lub do osłony barda używającego łuku. Zwykłą wersję zdobędziesz pod
koniec Rozdziału VII, po pokonaniu Lugha. Ulepszoną wersję znajdziesz w Lochach MacRatha, w
Rozdziale X. Jest ona w skrzyni za ukrytymi drzwiami w [25] – po więcej informacji zapraszam do
opisu trzeciej części lochów (litera C).

Szczur

(Rat)

O podstawowej wersji zapomnij. Z kolei szczur ulepszony jest mało wytrzymały, ale szarżuje na
przeciwników i uderza w nich z dużą siłą. Polecam go także przywoływać w karczmach.
Podstawową wersję znasz od razu – ulepszoną zdobędziesz w pniu w [7] (Rozdział IV, Wysoki
gaj).

Wiedźma

(Crone)

W ogóle się nie nadaje do walki. Jednak wiedźma jest świetną towarzyszką, bo szybko leczy ciebie i
twoich towarzyszy. Można dzięki temu uniknąć ciągłego przywoływania martwych towarzyszy.
Bardzo polecam. Podstawową wersję zdobywasz w Kryjówce Ketilla [B] w skrzyni w [12]
(Knieja Uroczysko, Rozdział II). Ulepszoną wersję zdobędziesz w Rozdziale VIII, w Starym
mieście, w skrzyni w [5].

Wysysacz

(Gouger)

To stworzenie wysysa energię wrogów i leczy barda i innych towarzyszy. To po prostu taka
ulepszona wersja wiedźmy. Podstawowa wersja melodii będzie dostępna dopiero w Rozdziale IX.
Znajduje się w Finstown, w Kwaterze Jedwabnobrodego [C] w skrzyni w [6]. Ulepszoną
wersję dostajesz w Stromness (Rozdział XI) – musisz być niemiły dla Trowa w [8].

Zaklinaczka

(Enchantress)

Ta istota przywołuje zmarłych towarzyszy – tak przynajmniej brzmi to w teorii. W praktyce zaś
regeneruje zdrowie twoje i twoich towarzyszy, jeśli uderzy jakiegoś przeciwnika. Nie polecam tej
melodii. Podstawową wersję zdobywasz będąc w Rozdziale X, w Lochach MacRatcha, w [8]. Tam
czeka duch który każe ci zapalić pięć pochodni rozstawionych wokół kolumn. Po zapaleniu i
rozmowie dostaniesz tę melodię. Ulepszoną znajdziesz w Rozdziale XIII, w skrzyni w [4] w lokacji
Wieża na wyspie, poziom 1.

Żywiołak

(Elemental)

Żywiołak potrafi roztapiać lodowe zasłony. Będziesz tego używał w rozdziale VI. Poza tym – jako że
ogień świetnie działa na zombie i szkielety – przywołuj żywiołaka, gdy napotkasz duże grupy tych
przeciwników. Podstawową wersję dostaniesz po pomocy Hrafnowi – musisz pogadać z nim kilka
razy i być niemiły, a potem dopilnować zabił przynajmniej 25 przeciwników. Jest on w [4], w
Komnacie pogrzebowej (Rozdział VI). Ulepszoną wersję dostajesz w Stromness (Rozdział XI) –
musisz być miły dla Trowa w [7].
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Amulety

W grze można zdobyć dwadzieścia pięć amuletów zwiększających współczynniki. Dlatego też
najlepiej po osiągnięciu następnego poziomu rozdzielać punkty równo, gdyż nie możesz mieć więcej
niż 20 punktów na każdy współczynnik. Nie możesz zdobyć wszystkich amuletów – pewna decyzja
w grze pozwala zdobyć albo jeden, albo dwa inne amulety (odpowiednio kolor niebieski oraz kolor
zielony w opisie). Efekty amuletów się nie kumulują. Poniżej znajdują się miejsca i sytuacje w
której można zdobyć poszczególne amulety.

Rozdział

I

Talizman Findruine (+1 do Żywotności)
Idź do lokacji Złowróżbnym lesie. Porozmawiaj z myśliwym w [2], a później idź z psem do [8].
Wywabi on wrony – zabij szybko jedną z łuku i pozwól, by pies wziął w zęby wronę. Biegnij teraz
szybko do myśliwego i porozmawiaj z nim. Potem wróć do Houton i wyrusz w świat, a następie
idź do lokacji Tereny łowieckie. Tam w pniu w [3] znajdziesz ten amulet.

Rozdział

II

Amulet Orła (+1 do Rytmu)
W Kniei Uroczysko idź do Kryjówki Ketilla w [B]. Amulet będzie w skrzyni w [11].

Rękawice ze skóry borsuka (+1 do Siły)
W Kniei Uroczysko wyciągnij amulet z pnia w [13].

Królicza łapka (+1 do Szczęścia)
Najpierw zbadaj ciało Ogana w Kniei Uroczysko. Jest ono w [7]. Potem idź do Houton, i do
domu Mamy Ogana w [E]. Porozmawiaj z nią i bądź dla niej miły, a wtedy dostaniesz ten amulet.

Rozdział

III

Kamień Lia Fail (+10% do zdobywanych punktów doświadczenia)
Musisz najpierw zdobyć duszka światła od Bodbów. Potem idź do Magazynu (w Kirkwall) w [G] i
niszcząc beczki przedostań się do skrzyni w [12].

Rozdział

V

Srebrny naszyjnik (+1 do Charyzmy)
Amulet znajdziesz w pniu w [2] w lokacji Leśna wieża, poziom 3.
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Rozdział

VI

Pierścień Tary (+2 do Rytmu)
W Lodowych grobowcach bądź niemiły tyle razy, ile tylko się da dla Dolyna w [2]. Potem go
uwolnij (patrz do opisu tego rozdziału po konkretniejsze informacje), a wtedy Dolyn ucieknie i
zginie w pułapce na wschód od [1]. W jego ciele znajdziesz ten amulet.

Złoty naszyjnik (+2 do Charyzmy)
Aby wziąć ten amulet, musiałeś być m iły dla Dolyna cztery razy. Potem, gdy go uwolnisz, idź do
[11] – znajdziesz tam ten amulet. Nie otworzyłbyś drzwi, gdyby Dolyn uciekł i zginął.

Symbol wiatru (+1 do Zręczności)
Gdy będziesz wychodził z lokacji Lodowych grobowcach, bądź miły dla Gowera, a da ci miecz i
amulet (jeśli nie będziesz miły, to zdobędziesz inny miecz, ale nie dostaniesz amuletu).

Rozdział

VII

Srebrna podkowa (+2 do Szczęścia)
Amulet znajdziesz w skrzyni w [7] w lokacji Górska wieża, poziom 2.

Rozdział

VIII

Buty żwawości (+2 do Zręczności)
W Zachodnim Dounby, w [E] jest karczma Bijak. Wejdź tam, odeślij wszystkich swoich
towarzyszy i porozmawiaj z facetem w [5]. Zgódź się na uczestnictwo w konkursie i będąc na
scenie przywołaj jakiekolwiek trzy stworzenia. Wygrasz właśnie ten amulet.

Rozdział

IX

Opończa Ossiana (+3 do Charyzmy)
Idź w Finstown do Pubu Trowiego w [B] i stwórz tam szczura. Jeden z wikingów się przestraszy
i da ci ten amulet.

Płaszcz Bronnie (+10% do szybkości regeneracji zdrowia)
Spróbuj wejść do zbrojowni w [D], to wikingowie cię zaatakują. I o to właśnie chodzi – zabij ich
(uwaga, są całkiem wytrzymali) i dopiero wtedy wejdź do zbrojowni. Przeszukaj skrzynie w [5] –
znajdziesz tam amulet.
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Rozdział

X

Medalion elfów (+2 do Żywotności)
Będąc w Lochach MacRatha (spójrz na mapę A) otwórz ukryte drzwi w [10] i wyciągnij ze
skrzyni ten amulet.

Dębowy pas (+2 do Siły)
Będąc w Lochach MacRatha (spójrz na mapę B) otwórz skrzynię w [9] i wyciągnij ten amulet.

Rozdział

XI

Czterolistna koniczyna (+3 do Szczęścia)
Znajdziesz ten amulet w pniu w [5] w lokacji Farma.

Pierścień złotego ostu (+50 punktów do maksymalnej ilości punktów zdrowia)
Znajdziesz ten amulet w pniu znajdującym się na północ od chaty (w lokacji Farma).

Rozdział

XII

Biała księga Rhydderch (+50 do maksymalnej ilości many)
Jeśli byłeś kilka razy miły dla Dolyna w rozdziale VI, to teraz po uwolnieniu robotników, którym
brakowało powietrza, idź do [12] i porozmawiaj z Dolynem. Dostaniesz ten amulet.

Kamień błyskawic (+3 do Zręczności)
Będąc w Jaskiniach pływoludzi idź do [5] i zacznij gadać z Olafem. Słuchaj go lub przytakuj
będąc miłym. Długo to potrwa, ale gdy wiking skończy opowieść, to dostaniesz ten amulet.

Opaski Firbolgów (+3 do Siły)
W jakikolwiek sposób byś nie uwolnił Bannocka (lub pozwolił mu zginąć) i tak dostaniesz ten
amulet.
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Pozostałe pięć amuletów znajdujesz w ruinach. Musisz kupić odpowiednie mapy od wędrownego
Trowa, oraz jedną od kupca w Houton. Do czterech z pięciu potrzebny ci będzie ulepszony
odkrywca, który potrafi otwierać ukryte drzwi.

Ruiny

Dun

Ailinne

Złota luneta (+10% do wartości znajdywanych przedmiotów)
Amulet znajdziesz w skrzyni w [7].

Kopiec

Ardagh

Amulet Llyra (bonus +1k5 do zbroi)
Niech twój ulepszony odkrywca otworzy tajne drzwi w [4] – pokonaj w środku przeciwników i idź
do skrzyni w [5]. Tam właśnie znajdziesz ten amulet.

Kopiec

Carrowmore

Flakonik Medb (+3 do Żywotności)
Niech odkrywca znajdzie ukryte drzwi w [7] – prowadzą one do małej sali ze skrzynią, gdzie jest
ten amulet.

Ruiny

Tary

Kielich Cormaca (+3 do Rytmu)
Amulet znajdziesz w wielkiej sali, niezaznaczonej na mapie, w punkcie [5].

Ruiny

Emain

Macha

Biała księga Hergest (+10% do szybkości regeneracji energii magicznej)
Amulet znajdziesz w skrzyni w [7].
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Rozdział I

P i j a n y

s z c z u r

Wyjścia:
[A] – wyjście do miasta (na razie nie możesz z niego skorzystać)
[B] – parter gospody / piwnica

Po animacji i rozmowie z Mary będziesz mógł rozpocząć grę. Znajduje się tutaj parę ciekawych
rzeczy, które można sprawdzić zanim skupisz się na swoim zadaniu. Przede wszystkim polecam
posłuchanie fajnej piosenki o piwie. Aby to zrobić, idź do [1] i wciśnij klawisz używania. W [2], [3]
i [4] w taki sam sposób możesz porozmawiać z klientami gospody, jednak nie mają oni nic
ciekawego do powiedzenia. Podobnie Mary w [5] – wszyscy będą zachęcali cię do zejścia na dół i
wykonania zadania. Zanim to jednak zrobisz, przeszukaj skrzynię w [6] – nagrodą będzie 10 sztuk
srebra i śmieszny dialog z narratorem.
Dopiero potem udaj się do [B]. W [7] znajduje się punkt, w którym możesz zapisać grę. Idź do
[8], jest tam mały szczur, którego zabij. Niestety, zadanie nie okazuje się takie proste jak by się
mogło wydawać bowiem za plecami barda pojawi się o wiele większy kolega szczura, w dodatku
ziejący ogniem. Gdy się zapalisz, biegnij szybko do [B], a potem do Mary w [5] by ugasić ogień.
Nie przejmuj się, że wszyscy się z ciebie śmieją – zaraz pokażemy im, kto tu rządzi.
Dostaniesz od Mary Miecz obosieczny i 10 sztuk srebra. Teraz ponownie idź do [B] i zapisz grę w
[7]. Idąc w stronę szczura napotkasz tajemniczego starca w [9] – Truncherface’a. Nauczy cię on
nowej melodii – Pająka gromów. Do tego będziesz mógł posłuchać kilku rad – jeśli oczywiście
chcesz. Polecam to zrobić. Pierwsze, o czym starzec opowie, to blokowanie ciosów. Potem nauczy
cię przywoływać i odsyłać stworzenia, a także wydawać im rozkazy. Tak czy inaczej po zakończeniu
treningu ponownie przywołaj pająka (domyślnie 2, D, A) i idź z nim do [8], by zabić gigantycznego
szczura.
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Nie zbliżaj się za bardzo do szczura, bo zapali cię. Pozwól natomiast, by pająk się do niego zbliżył i
zabił prądem, który z pająka emanuje. Potem zapisz grę w [7] i wracaj do Mary schodami w [B].
Teraz czeka cię rozmowa w której możesz wybrać, czy odpowiedzieć miło czy niemiło. Pierwszy
wybór nie ma żadnego znaczenia. Drugi natomiast ma:

Miłe słowa spowodują, że karczmarka będzie wdzięczna, lecz ty na tym tylko
stracisz, bowiem dostaniesz dość niewygodny pokój i spędzisz noc sam.

Ostre zakończenie rozmowy zrobi duże wrażenie na karczmarce... Nie tylko da ci
pokój i posiłek, lecz pokój ten będzie blisko jej pokoju... Więc, co oczywiste, Mary
nie będzie miała długiej drogi do ciebie i na pewno z niej skorzysta w nocy.

Następnego ranka dostaniesz nowe zadanie. Będziesz mógł opuścić gospodę drzwiami w [A]. Mary
powie ci także o starcu (Truncherface), którego musiała wygonić, a który czeka na ciebie na
zewnątrz. Wyjdź więc z gospody i porozmawiaj z tajemniczym starcem.
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H o u t o n

Wyjścia
[A] – Houton / Pijany Szczur
[B] – Houton / Kuźnia pod Czarnym Młotem
[C] – Houton / Domostwo
[D] – Houton / Domostwo
[E] – Houton / Domostwo
[F] – Houton / Domostwo Darrauda
[G] – Houton / Domostwo
[H] – Houton / Domostwo starego Vintersa
[I] – Houton / Beczki Boyda
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[J] – Houton / Kościół w Houton
[K] – Houton / Biuro szeryfa
[L] – Houton / Czarci kopiec (na razie niedostępne)
[M] – Houton / Złówróżbny las
[N] – Houton / Las Houton
[O] – Houton / Złówróżbny las (na razie niedostępne)
[P] – Houton / wyruszenie w świat

Od razu po wyjściu z karczmy zaczepi cię Truncherface. Co prawda możesz odpowiadać na jego
pytania w różny sposób, ale nie będzie to miało żadnego wpływu na przebieg rozmowy i jej wynik –
na początku starzec podaruje ci artefakt Caleigh, a potem pięć Żmijowych kamieni oraz zadanie.
Potem wyruszasz sam na przygodę. Zainteresuj się miejscem, w którym możesz zapisać grę w
punkcie [1]. Rób to co jakiś czas, szczególnie po jakichś ważniejszych wydarzeniach. Przede
wszystkim idź do [2] i zacznij rozmawiać z pieskiem:

Jeśli będziesz miły dla pieska, to od razu się do ciebie przyłączy. Jeśli na początku
będziesz niemiły, a za drugim razem miły – będzie to samo. Piesek stanie się
twoim towarzyszem, będzie walczył razem z tobą, znajdywał srebro i kości w ziemi.
Z czasem urośnie. Piesek nie może zginąć – staje się po prostu nieprzytomny i po
jakimś czasie wraca do zdrowia.
Jeśli dwa razy będziesz niemiły, piesek ucieknie. Osobiście polecam zabrać go na
przygodę, tym bardziej że później są wydarzenia z nim związane. Wybór oczywiście
należy tylko i wyłącznie do ciebie. Jeśli teraz nie zdecydujesz się na przyłączenie
pieska do drużyny, to później będziesz miał ku temu szansę po wyjściu z Houton.

Ostatnia rzecz to napoje u barmanki – teraz możesz je zamawiać. Podnoszą (niektóre również
obniżają) współczynniki. Oto lista możliwych do zamówienia trunków (pijesz w karczmie, nie można
zamawiać na wynos). Cena zmienia się w zależności od charyzmy jaką posiadasz:
Wdowie wino (-2 do Żywotności, +4 do Charyzmy);
Czarne Ale Bodba (+2 do Rytmu);
Porter ze Stromness (+2 do Siły);
Świński miód (+1 do Siły, +1 do Żywotności, -4 do Charyzmy).
Prócz rzeczy godnych zainteresowania równie ważną rzeczą jest przeszukanie wioski i zabranie z
niej wszystkiego, co zabrać możesz. Chata w [B] to Kuźnia pod Czarnym Młotem – możesz tam
kupić zbroję, łuki i broń białą, a także mapę skarbów za 4200 sztuk srebra. UWAGA! Mapę musisz
koniecznie kupić zanim zawitasz do Górskiej przełęczy, czyli do rozdziału VI. Potem Houton
zostanie zniszczone przez umarlaków i nie będziesz już mógł kupić mapy. Seamus jest w [4].
Zanim zaczniesz cokolwiek kupować, wypij wino w karczmie co podniesie twoją charyzmę i
zmniejszy ceny u kowala. Warto też wiedzieć, że po kupieniu mapy Seamus zamknie sklep.
Przeszukaj także domostwa i zabierz całe srebro, jakie znajdziesz (przedmioty i tak od razu
zamieniają się w pieniądz, więc nie będę pisał o nich, a tylko ile dadzą ci srebra). W domostwie
[C], w skrzyni w [5] znajdziesz srebro, a także w domostwie [D] w skrzyni w [6] i w domostwie
[G] (skrzynia w [9]). W tej ostatniej nie przestrasz się przestraszonej kobiety w [10]. Co ciekawe,
ze skrzyni wyciągniesz od razu plakat ze swoją podobizną.
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Jest jeszcze tutaj kilku godnych uwagi ludzi, chociaż nie związanych z żadnym konkretnym
zadaniem. W chacie w [H] jest Stary Vinters w [11], który da ci trochę informacji. W kościele w
[J] będzie kapłan w [13], który może cię leczyć. Nic za darmo jednak – musisz podarować coś
kościołowi, a poziom leczenia będzie zależny od wielkości datku (mały datek – 1 sztuka srebra,
większy – 10, ogromny – 105). Wioska ma oczywiście swojego szeryfa. Urzęduje on w [K], w
[13]. Możesz być dla niego miły lub nie, ale nic to nie zmieni.
Jest pewne małe zadanie (nie wymienione w dzienniku) za 200 punktów doświadczenia. Musisz
najpierw „poobijać” się o mieszkańców wioski (tj. wbiegaj na nich, aż będą coś mówić). Zrób to z
dziesięć razy, a potem idź w okolice [3], aby spotkać starca pokazanego na poniższym obrazku.

Zaczepi cię on i wda się w rozmowę. Będzie żądał przeprosin za to, że ciągle wpadasz na
mieszkańców wioski. Znów masz do wyboru czy być miłym czy nie.

Jeśli przeprosisz od razu, to wszystko pójdzie dobrze – i dostaniesz 200 punktów
doświadczenia.

Jeśli cały czas będziesz odmawiał przeprosin, to w końcu starzec zniecierpliwi się i
nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Lepiej to wybrać, ponieważ spotkasz go później
i dostaniesz 1430 punktów doświadczenia.
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Możesz odwiedzić Boyda w domu, w [I] (w [12]). Jednak lepiej idź za jego dom, do [15] i zniszcz
beczkę – stoi ona najbliżej murowanego ogrodzenia obok. Wtedy Boyd wyjdzie i zacznie
rozmawiać.

Bycie miłym cały czas zaprowadzi was do ubicia interesu. Ty będziesz niszczył
beczki wyprodukowane przez Boyda, a on będzie wypłacał ci pieniądze. Jeśli
zniszczysz mniej niż 25 beczek i do niego pójdziesz, to wypłaci ci tylko 5 sztuk
srebra. Jeśli zniszczysz 25 – wtedy dostaniesz 50 sztuk srebra. Jeśli więcej niż 26 –
otrzymasz 500 sztuk.
Bycie niemiłym po raz drugi doprowadzi do zakończenia rozmowy. Jednak zawsze
możesz wrócić do Boyda i ubić z nim interes.

Gdzie szukać beczek? To bardzo proste, bo są one tylko w trzech miejscach. W karczmie w [A] jest
ich najwięcej. Jedna jest obok Mary, dwie obok grubej kobiety. Obok schodów do piwnicy są dwie z
jednej strony i trzy z drugiej. W samej piwnicy jest ich jedenaście – po jednej, po dwie i po trzy –
po prostu obszukaj dokładnie ściany piwnicy (w tunelu skalnym nie ma żadnych beczek).
Dodatkowe cztery są u kowala w [B] – trzy w rogu i jedna obok pieca. Możesz równie dobrze
wchodzić do piwnicy i wychodzić z niej, aby zniszczyć więcej niż 26 beczek. Możesz je niszczyć i w
innych lokacjach, i zarabiać tak pieniądze, jednak gdy znajdziesz się w rozdziale VI – nie będziesz
już mógł tego robić.
Odwiedź chatę w [E] i porozmawiaj z Mamą Ogana w [7]. Dostaniesz od niej zadanie
odnalezienia jej syna i przekazania mu wiadomości. Syn jest daleko stąd, więc na razie tego
zadania nie wykonasz – skup się na innych. Idź do Domostwa Darrauda w [F]. Porozmawiaj z
nim – Darraud stoi w [8]. W rozmowie możesz być miły lub nie.

Bycie miłym cały czas da ci lepszą nagrodę – więcej srebra (75) gdy już wykonasz
zadanie i wrócisz.

Bycie niemiłym da ci mniejszą nagrodę po wykonaniu zadania – tylko 5 sztuk
srebra. Dlatego w tym przypadku lepiej bądź miły.

Na razie jesteś za słaby aby wykonać to zadanie, choć jakbyś chciał sprawdzić swoje siły - wejście
do Czarciego kopca znajduje się w [L] (teraz już będzie dostępne). Zadanie to dostaniesz
niezależnie od tego czy byłeś miły czy nie. Najlepiej jednak wrócić do tego zadania później.
Czas zająć się zadaniem głównym. Idź więc do [M] – do Złowróżbnego lasu. Aha, pamiętaj także
że po rozmowie z Bannafeetem będziesz miał drugie wejście do Złowróżbnego lasu – z drugiej
strony – w [O]. Dopiero wtedy zostanie ono odblokowane.
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Z ł o w r ó ż b n y

l a s

Wyjścia:
[A] – Złówróżbny las / Houton
[B] – Złówróżbny las / Houton (na razie niedostępne)

Na dobry początek zapisz grę w punkcie [1]. Czerwonymi kropkami oznaczone są watahy wilków.
Po pokonaniu pierwszej usłyszysz śmieszny dialog na temat przedmiotów wypadających ze
zwierząt. Zdobędziesz także sporo srebra, bo ponad 200 sztuk (kolejne watahy nie będą już
przynosiły takiego zysku). W [2] spotkasz myśliwego, porozmawiaj z nim.
W [3], [4] i [5] są pnie drzew, które tak samo można „otworzyć” jak skrzynie. W pniu w [4],
prócz srebra znajdziesz także Żmijowy kamień. Będzie tu dużo walki, ale powinieneś sobie
poradzić. Pozwalaj pająkowi atakować pierwszemu i jak najszybciej ruszaj do walki – gdy wilki
będą ogłuszone. Uważaj też – jeśli np. pokonałeś dwa wilki z trzech, to ostatni ucieknie i zacznie
wyć, a to przywoła nowe wilki. Dlatego staraj się jak najszybciej pokonywać wilki.
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W końcu dotrzesz do [6]. Możesz od razu zapisać grę w [7]. Na ruinach stoi Bannafeet. Gadając
z nim masz jak zwykle dwie możliwości.

Będąc miłym od razu dostaniesz właściwe zadanie. Jednak nie rób tego, bo za
dodatkowe (patrz niżej) dostaniesz dodatkowe doświadczenie, a to się bardziej
opłaca. Dlatego bądź niemiły dla stworka od początku do końca.

Jeśli będziesz niemiły, to dostaniesz zadanie – wskoczenie do studni w miasteczku.
Jest ono warte dodatkowych 200 punktów doświadczenia. Po opis patrz poniżej.

Tak czy inaczej w [B] otworzy się nowe przejście, prowadzące do Houton – do [O]. Jednak ty na
razie nie idź tam, tylko udaj się do [8] i poczekaj aż twój pies zacznie szczekać na wrony. Jak tylko
wywabi wronę, szybko strzel do niej z łuku. Niech psiak złapie wronę w zęby. Jeśli zbliży się do
ciebie, to wrona zmieni się w srebro, a tego nie chcesz – leć więc szybko do myśliwego w [2].
Porozmawiaj z nim, a dostaniesz 200 punktów doświadczenia oraz nową lokację na mapie. Potem
wróć się do Houton wejściem w [A].
Musisz wskoczyć do studni (stał koło niej piesek – w [2]). Niestety nie będzie tam nic ciekawego.
Dostaniesz za to 200 punktów doświadczenia za zbadanie studni. Dlatego właśnie lepiej opłacało
się być na początku niemiłym. Do tego wejście do studni odkryje ci mapę Czarciego kopca.
Jeszcze tylko wróć się do Bannafeeta i porozmawiaj z nim – otrzymasz kolejne zadanie, to które
dostałbyś na początku będąc miłym. Teraz wróć się z powrotem do Houton.
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C z a r c i

k r ą g

Wyjścia:
[A] – Czarci krąg / Houton

Zanim wejdziesz do Czarciego kręgu, kup koniecznie łuk. Powinieneś mieć już wystarczająco dużo
pieniędzy. Do tego powinieneś mieć już drugi poziom (jeśli nie – pozabijaj więcej wilków, by
otrzymać doświadczenie). Gdy będziesz przygotowany, zejdź do jaskiń wejściem w [L] z Houton.
Zanim pójdziesz dalej, miej na uwadze poniższe informacje.
Po pierwsze, na początku nie będziesz miał szansy zranić Czarta. Za to on ciebie – tak. Przeciwnik
będzie wyskakiwał z miejsc oznaczonych czerwonymi kropkami na mapie. Będą to albo kurhany
(można go wtedy zauważyć – leżący brązowy człekokształtny misiek), albo czarne jamy w skale, w
które nie można wejść. Musisz omijać te miejsca, a jeśli się nie da – to podchodź i jak tylko
usłyszysz ryk Czarta lub zauważysz coś – od razu uciekaj. Ciosy Czarta są mocne, więc musisz
uważać, a na finałową walkę powinieneś mieć jak najwięcej energii.
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Drugą przeszkodą będą pułapki – oznaczone na mapie kropkami niebieskimi. Są dwa rodzaje.
Głowy byków strzelające strzałami w określone kierunki (łatwo to ominąć, poza tym nie są zbyt
silne, jeśli oczywiście nie stoisz cały czas na linii strzału) albo dziury w ziemi, z których wyskakują
kolce. Te drugie zostały pokazane na poniższym obrazku.

No to zaczynamy. Najpierw omiń miejsce z Czartem i idź do [1], gdzie zapisz grę. Potem wybierz
drogę, którą pójdziesz. Tak czy inaczej po drodze przeszukaj skrzynie (lub zrób to później). W
każdej znajdziesz srebro, a poza tym w [3] i [5] będzie po Żmijowym kamieniu, natomiast w
[4] lepszy miecz niż ten który masz – Caladbolg. Jednak do walki weź łuk i idź do [6].
Tam musisz zbliżyć się do skrzyni stojącej na środku pomieszczenia. Wtedy Czart wyjdzie i cię
zaatakuje. Na początku strzelaj do niego i staraj się trzymać go na odległość, jednocześnie rozkaż
swoim towarzyszom atakować (domyślnie górna strzałka). Dobrze jeśli masz talent do tresowania
psów, bo wtedy twój pies będzie również walczył. Kiedy znacznie zranisz Czarta, ten zacznie
puszczać chmury które będą ogłuszać barda (lecz na chwilę). Jednak o wiele niebezpieczniejsze
będą pułapki. Czart będzie biegał po sali i przesuwał dźwignie, a to z kolei uruchomi pułapki.
Jednak jeśli stoisz w środku i się nie ruszasz, to zranią cię tylko strzały z głów byków. Strzelaj po
prostu cały czas w przeciwnika, aż temu skończy się energia. Nie będę zdradzał jak to się zakończy
– odkryj sam. Dostaniesz 250 punktów doświadczenia. Jednak nie zapomnij przeszukać skrzyni na
środku, bo jest tam kilkaset sztuk srebra.
Teraz wracaj się do [A], do Houton, a potem idź do Domostwa Darrauda w [F]. Stoi on w [8]
– porozmawiaj z nim. Dostaniesz 200 doświadczenia i 5 sztuk srebra (jeśli wcześniej byłeś niemiły)
lub 75 (jeśli nie byłeś niemiły). Teraz najlepiej zapisz grę, a potem kup lepszą zbroję w kowala w
[B]. Potem ruszaj do Lasu Houton przejściem w [N].
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L a s

H o u t o n

Wyjścia:
[A] – Las Houton / Houton
[B] – Las Houton / Leśne więzienie

Cóż, las jak las – dużo istot do zabicia, mało do porozmawiania. Czerwonymi kropkami oznaczone
są watahy Trowów – uważaj, bo są tu i Trowy z mieczami, z dzidami i z łukami. Jednak stworki te
nie są wytrzymałe i łatwo padają. Najlepiej od razu zapisz grę w punkcie [1]. Możesz przeszukać
pnie drzew, które otwierają się jak skrzynie – w [2], [3], [4] i [5]. Pień w [3] kryje dwa
Żmijowe kamienie. Gdy już wszystko zabijesz i wszystko znajdziesz, zapisz grę w [6] i wejdź do
[B] – do Leśnego więzienia. Za podanie hasła dostaniesz 200 punktów doświadczenia. W środku
czeka cię krótka walka, a potem zagadka. Musisz w odpowiedniej kolejności przesuwać dźwignie w
[7], [8] i [9].
Teraz musisz się zdecydować, czy uwolnisz Ketilla czy go zabijesz. Jeśli chcesz go uwolnić, to
musisz przesuwać dźwignie zgodnie ze wskazówkami więźniów. Jeśli nie – przesuń osiemnaście
razy jedną dźwignie by zabić wszystkich. Ta decyzja – czy uwolnić czy zabić – ma wpływ na dalsze
wydarzenia, a obie drogi zostały opisane. Droga A jest szybsza, lecz Droga B przyniesie ci o wiele
więcej doświadczenia, dlatego polecam właśnie ją.
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Droga A to ta po zabiciu Ketilla. Droga B – po jego uwolnieniu.

DROGA A

DROGA B

Musisz wyjść drzwiami w [B]. W lesie znowu
pojawią się Trowy – przedrzyj się do [A] by
powrócić do Houton. Tam idź do [O], do
Złowróżbnego lasu, a potem zaraz do
Bannafeeta w [6]. Porozmawiaj z nim.
Wygada się o kryjówce Ketilla, jednak zaraz
potem ucieknie. Dlatego wracaj do Houton. Jak
tylko tam wejdziesz, spotkasz ponownie
Truncherface’a. Da ci 5 Żmijowych kamieni,
nowe zadanie i udostępni na głównej mapie
możliwość dojścia do lokacji Kirkwall (rozdział
trzeci). My jednak najpierw zajmiemy się
rozdziałem drugim.

Aby rozwiązać zagadkę, musisz w odpowiedniej
kolejności przesuwać dźwignie. Dźwignia numer
1 znajduje się w [7], dźwignia 2 w [8], a 3 – w
[9]. Przesuń je w następującej kolejności: 2, 1,
2, 3, 1, 2. Dostaniesz 200 doświadczenia za
rozwiązanie zagadki i uwolnisz więźniów. Musisz
wyjść drzwiami w [B]. W lesie znowu pojawią
się Trowy – przedrzyj się do [A] by powrócić do
Houton. Tam idź do [O], do Złowróżbnego
lasu, a potem zaraz do Bannafeeta w [6].
Porozmawiaj z nim. Dostaniesz nową melodię –
Bohaterkę i 200 punktów doświadczenia.
wracaj do Houton. Jak tylko tam wejdziesz,
spotkasz ponownie Truncherface’a. Da ci 5
Żmijowych kamieni, nowe zadanie i udostępni
na głównej mapie możliwość dojścia do lokacji
Kirkwall (rozdział trzeci). My jednak najpierw
zajmiemy się rozdziałem drugim.

W tym celu idź do wyjścia z wioski w [P].
Zanim wyjdziesz, porozmawia z tobą Szeryf
Rucky. Podziękuje za oczyszczenie lasu z
Trowów i za zabicie Ketilla, jednak nie masz co
się spodziewać żadnej nagrody. Będziesz mógł
natomiast iść do lokacji Kniei Uroczysko – i to
jest właśnie drugi rozdział. Najpierw jednak idź
na
zachód
od
Houton,
do
Terenów
łowieckich.
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Przerywnik

T e r e n y

ł o w i e c k i e

Wyjścia:
[A] – Tereny łowieckie / wyruszenie w świat

Prócz polowania na wrony nie ma tu nic ciekawego... oczywiście prócz pni, które warto przeszukać.
W [1] znajdziesz dwa Żmijowe kamienie, w [2] – srebro i jeden Żmijowy kamien, natomiast w
[3] także Żmijowy kamień oraz amulet – Talizman Findruine. Potem idź do [A], a następnie
udaj się, omijając potwory, na północny wschód, aż dojdziesz do Kniei Uroczysko.
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Rozdział II

K n i e j a

U r o c z y s k o

Wyjścia:
[A] – Knieja Uroczysko / wyruszenie w świat
[B] – Knieja Uroczysko / Kryjówka Ketilla

Lokacja ta podzielona jest na dwie części. W południowej czerwone kropki oznaczają watahy
dzików. To silne i niebezpieczne stworzenia, szczególnie gdy szarżują (wtedy szybko uskakuj).
Najlepiej walczyć za pomocą łuku wraz z bohaterką przy boku (o ile tę melodię posiadasz). Tylko
na północnym-wschodzie tej części czerwona kropka oznacza małą grupkę Trowów. Natomiast na
drugim brzegu są same Trowy, również jeźdźcy dzików. Najpierw jednak zajmijmy się pierwszym
brzegiem.

Strona: 29

www.gry-online.pl

The Bard’s Tale: Opowieści Barda – Poradnik GRY-OnLine
Od razu zapisz grę w [1]. Przedrzyj się przez wrogów do [2], tam w pniu znajdziesz trochę srebra.
Potem idź do [3] – znajdziesz nie tylko srebro, lecz także dwa Żmijowe kamienie. W pniu w [4]
będzie znowu srebro. W [5] znajduje się przewoźnik Chubnik, który przewiezie cię przez rzekę,
lecz oczywiście nie za darmo. Możesz być dla niego miły lub nie.

Jeśli zgodzisz się od razu, to za przewóz w jedną stronę zapłacisz 15 sztuk srebra,
natomiast gdy będziesz przekraczał rzekę z powrotem – nie zapłacisz nic. Ta opcja
opłaca się najbardziej.

Bycie niemiłym obniży cenę przewozu w jedną stronę do 10 sztuk srebra.

Jeśli zgodzisz się na 10 sztuk srebra, to powrót będzie kosztował tyle samo.

Jeśli jednak nie zgodzisz się, to za podróż w jedną stronę nie zapłacisz nic. Jednak
wracając będziesz musiał uiścić opłatę w wysokości 100 sztuk srebra. Nie polecam
tej opcji – najlepiej od razu zgodzić się na 15 sztuk srebra.

Gdy znajdziesz się na drugim brzegu, od razu zapisz grę w [6]. Teraz czeka cię część zadania
związanego z dzielnym chłopcem ratującym księżniczki – Oganem. Idź do [7] i zobacz jak dostaje
strzałą Trowa w sam środek głowy. Pomścij jego śmierć wyrzynając wszystkich, jednak walka nie
będzie łatwa. Być może będziesz musiał się uleczyć Żmijowym kamieniem albo wrócić się nawet i
próbować po kolei zabijać przeciwników. Gdy już się uspokoi, przeszukaj ciało Ogana – nagrodą
będzie 15 sztuk srebra, 250 punktów doświadczenia i piosenka.
Gdy to wykonasz, wracaj do eksploracji terenu. Pokonaj sporą grupę Trowów na północy, a
następnie idź do [8], by z pnia wyciągnąć Żmijowy kamień.

DROGA A

DROGA B

Wejdź do Kryjówki Ketilla w [B]. Tam w
środku spotkasz Bannafeeta. Po krótkiej
rozmowie zacznie on uciekać. Albo goń go z
mieczem (po jakimś czasie podda się), albo
wyjmij łuk i strzel ze dwa razy. Tak czy inaczej
Bannafeet da ci nową melodię: Bohaterkę i
ucieknie. Dostaniesz 300 doświadczenia. Teraz
przeszukaj skrzynie. W [10] znajdziesz tarczę –
Puklerz. W [11] będzie amulet – Amulet
Orła, natomiast w [12] kolejna melodia –
Wiedźma. Potem wyjdź z chaty.

Obok kryjówki spotkasz Ketilla, który będzie ci
ubliżał. Najpierw zapisz grę w [9], a potem
wejdź do Kryjówki Ketilla w [B]. Czeka cię
walka z Ketillem – nie jest on łatwy do
pokonania. Najlepiej wejdź tu z bohaterką, nie
pająkiem. Staraj się – strzelając z łuku – cały
czas trzymać Ketilla z dala od siebie. W końcu
go pokonasz, a on podda się. Gdy go zwiążesz,
dostaniesz 300 punktów doświadczenia. Teraz
przeszukaj skrzynie. W [10] znajdziesz tarczę –
Puklerz. W [11] będzie amulet – Amulet
Orła, natomiast w [12] kolejna melodia –
Wiedźma. Potem wyjdź z chaty.
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Zapisz grę ponownie w [9]. Na południu czeka cię ciężka walka, bo jest tam dwóch diabelnie
wytrzymałych trowów-jeźdźców. Przywołaj wiedźmę lub bohaterkę i po kolei wywabiaj
przeciwników z dołu. Po kolei ich zabijaj i nie zapomnij zapisywać gry w [9]. Gdy już uporasz się ze
wszystkimi, idź do [13], by z pnia wyciągnąć amulet – Rękawice ze skóry borsuka. Potem
zniszcz sporą (ale już bez jeźdźców) watahę Trowów na północnym zachodzie i wyciągnij srebro z
pni w [14] i [15]. W [16] czeka kolejny przewodnik – Piskey. Za przewóz z powrotem zapłacisz
(w zależności od przebiegu rozmowy z Chubnikiem) 0, 10 lub 100 sztuk srebra. Gdy będziesz już
po drugiej stronie, od razu zapisz grę w [17] i idź do [18].

DROGA A

DROGA B

Będziesz musiał sam pokonać Fnarfa – walcz
mieczem, a za pomoc użyj heroiny. Jeśli dobrze
pójdzie, to tylko raz będziesz musiał uleczyć się
Żmijowym
kamieniem
(lub
wcale).
Dostaniesz 350 doświadczenia. Idź do [A] i
wyrusz do Houton.

Ketill zaproponuje ci pomoc w walce z
Fnarfem. Bycie niemiłym oznacza odmowę,
bycie miłym – zaakceptowanie propozycji.
Lepiej przyjmij pomoc, bo dzięki temu walka
pójdzie niezwykle łatwo – dostaniesz 350
doświadczenia. Potem Ketill ucieknie... Nie
martw się jednak, gdyż dostaniesz tylko
dodatkowe
doświadczenie.
Musisz
teraz
przedrzeć się przez dziki i iść do [19] (jeśli
masz psa, to on właśnie tam cię zaprowadzi).
Po odnalezieniu Ketilla otrzymasz 300 punktów
doświadczenia. Idź do [A] i wyrusz do Houton.
Tam od razu zagada do ciebie Szeryf Rucky.
Co prawda nagrody nie dostaniesz, ale za to
otrzymasz 200 punktów doświadczenia.

Odwiedź chatę w [E] i porozmawiaj z Mamą Ogana w [7]. Rodzaj nagrody za wykonane zadanie
będzie zależał od tego czy jesteś miły czy nie.

Jeśli dwa razy pod rząd będziesz miły, to dostaniesz 200 doświadczenia oraz
amulet Króliczą łapkę. Ta opcja bardziej się opłaca.

Jeśli dwa razy
doświadczenia.

pod

rząd

będziesz

niemiły,

to

dostaniesz

300

punktów

W Houton nie masz już czego szukać. Idź do [P] by wyruszyć w świat i udaj się do Kirkwall.
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Rozdział III

K i r k w a l l

Wyjścia:
[A] – Kirkwall / wyruszenie w świat
[B] – Kirkwall / Ukryte urwisko (Farma Finna)
[C] – Kirkwall / Ukryte urwisko (Farma Finna)
[D] – Kirkwall / Atłasowy młot
[E] – Kirkwall / Gruba Lutnia
[F] – Kirkwall / Magazyn
[G] – Kirkwall / Magazyn
[H] – Kirkwall / Magazyn (na razie niedostępne)
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Zaraz po wejściu do miasteczka spotkasz córkę farmera. Będzie twierdzić że spędziliście oboje
upojną noc i że jesteś jej miłością. Możesz wyjść z tego na dwa sposoby:

Bycie miłym dwa razy to powiedzenie prawdy. Niestety, prawda bywa przykra i tak
jest też w tym przypadku, córka farmera obieca ci, że takiej zniewagi nie puści
płazem. Co ciekawe, przez to będziesz za następne wykonane czynności
otrzymywał o 10% mniej punktów doświadczenia (zamiast 330 dostaniesz 300,
zamiast 275 – 250). W jednej z późniejszych sytuacji nie będziesz miał także
dwóch wyjść.
Bycie niemiłym dwa razy to skłamanie, że owszem – jesteś jej prawdziwą miłością.
Córka farmera, ucieszona, wróci do ojca. Polecam tę opcję, gdyż będziesz
dostawał więcej punktów doświadczenia za następne czynności, a także w jednej
sytuacji będziesz mógł wybrać dwie opcje, a nie jedną.

Tak czy inaczej zapisz od razu grę w [1]. Potem udaj się do [2] gdzie stoją Sean i Matt. Będą
twierdzić, że jesteś bohaterem i że w Finstown czeka cię nagroda do odebrania. Po rozmowie
odejdą, a ty będziesz mógł teraz odwiedzić nowy region i dostaniesz 250 punktów doświadczenia. Z
ciekawszych rzeczy w mieście możesz odwiedzić sklep w [D]. Sprzedawca w [3] jest „niezwykle”
miły dla klientów, ale możesz u niego kupić ciekawe rzeczy, szczególnie Harfę za 750 sztuk srebra,
która pozwala na przyzywanie jednego stworzenia więcej. Jeśli masz pieniądze – inwestuj od razu.
Możesz też zajrzeć do karczmy w [E]. W [4] stoi ksiądz, który leczy za pieniądze (jakość leczenia
zależy od datku, może to być 1, 10 lub 100 sztuk srebra). Stwórz szczura i podejdź do kobiety
stojącej obok baru. Przestraszy się, a po animacji dostaniesz 50 sztuk srebra i 250 punktów
doświadczenia. W [5] natomiast jest karczmarz. Możesz u niego zamówić następujące trunki:
Czarne Ale Bodba (+2 do Rytmu);
Porter ze Stromness (+2 do Siły);
Gorzałka Findleya (nie wiadomo);
Jasne Czarcie (-2 do Siły, -2 do Żywotności, +2 do Rytmu, +2 do Zręczności).
Nie odwiedzaj na razie składów w [F] i [G], bo nic tam nie widać. Czas zająć się zadaniem
głównym. Idź do [6] i porozmawiaj z Bodbem. Będziesz mógł być miły lub nie.

Jeśli będziesz miły to Bodb wyśle cię do następnego Bodba. Kolejni Bodbowie są
w [7], [8] i [9]. Problem w tym że jeśli cały czas będziesz miły, to ostatni wyśle
cię do pierwszego i nigdzie cię to nie zaprowadzi.

Jeśli będziesz niemiły to Bodb przyłączy się do ciebie i razem poszukacie
następnego Bodba. Kolejni Bodbowie są w [7], [8] i [9]. Gdy wszyscy przyłączą
się do ciebie, razem pobiegniecie do [10]. Tam dostaniesz nową melodię –
Duszka światła i 350 punktów doświadczenia. Otworzy się także wejście do [H],
do trzeciego Magazynu.

Przywołaj duszka, by rozświetlił ciemności. Zanim ruszysz dalej, odwiedź Magazyn w [F]. Zniszcz
beczki i odnajdź skrzynię w [11] – jest w niej nowa melodia, Ochroniarz. Potem zajrzyj do
Magazynu w [G] i również niszcząc beczki przedostań się do skrzyni w [12]. Znajdziesz nowy
amulet – Kamień Lia Fail. Na końcu wejdź do Magazynu w [H] i rozbij beczki obok [I], by
przejść do Ukrytego urwiska (Farmy Finna).
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U k r y t e

u r w i s k o

( F a r m a

F i n n a )

Wyjścia:
[A] – Ukryte urwisko (Farma Finna) / Magazyn (Kirkwall)
[B] – Ukryte urwisko (Farma Finna) / Świątynia Caleigh
[C] – Ukryte urwisko (Farma Finna) / Kirkwall
[D] – Ukryte urwisko (Farma Finna) / Kirkwall
[E] – Ukryte urwisko (Farma Finna) / Wysoki gaj (na razie niedostępne)
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Zapisz grę w [1]. W [2] stoi oczywiście kto? Kolejny Bodb! Jednak rozwiązania zagadki rodziny
Bodbów jesteś już coraz bliżej. Porozmawiaj z ostatnim Bodbem.

Jeśli cały czas będziesz miły, to po prostu rozmowa zakończy się zaproszeniem
ciebie do świątyni w [B]. Tam, w [3], odbędzie się rytuał, a po rozmowie
dostaniesz 275 punktów doświadczenia.

Bycie niemiłym cały czas zaowocuje pieniążkami – dostaniesz 150 sztuk srebra.
Rozmowa zakończy się zaproszeniem ciebie do świątyni w [B]. Tam, w [3],
odbędzie się rytuał, a po rozmowie dostaniesz 275 punktów doświadczenia.
Polecam oczywiście drugą opcję.

Idź na południe i masakruj watahy wielkich wilków. Wykorzystaj to, że możesz mieć dwa
stworzenia w drużynie – odeślij duszka, a przyślij bohaterkę, pająka, ochroniarza lub wiedźmę.
Zapisz grę w [4] i dalej masakruj wilki, aż dojdziesz do [5]. Tam znajduje się ciało kolejnego
„wybrańca”. Przeszukaj je, a zdobędziesz Zbroję Dębowego Liścia, 275 punktów doświadczenia,
a Trowy zaśpiewają ci kolejną piosenkę. Teraz idź do Finna, który znajduje się w [6]. Porozmawiaj
z nim – ponownie będziesz miał dwie możliwości:

Bycie miłym uruchomi dodatkowe zadanie. Musisz wykończyć kruki oraz drzewce
znajdujące się w [7]. Zrób to, bo uzyskasz w ten sposób dodatkowe 330 punktów
doświadczenia. Drzewce są bardzo silne, lecz powolne – najlepszą bronią na nie
jest łuk. Po wykonaniu zadania wracaj do Finna.
Jeśli będziesz niemiły, to dodatkowe zadanie cię ominie, a także związane z nim
doświadczenie. Od razu będziesz musiał wykaraskać się z sytuacji. Sposób
pożegnania cię będzie zależny od tego, jaki byłeś dla córki farmera zaraz po
wejściu do Kirkwall.

Tak czy inaczej musisz znaleźć jakieś rozwiązanie. Dlatego udaj się do Kirkwall korzystając z
przejść w [C] lub [D], a tam wejdź do karczmy. Zagadaj z Connorem w [13]. Jeśli nie okłamałeś
córki farmera, to rozmowa zakończy się bójką. Odeślij swoich towarzysz i daj się pokonać.
Otrzymasz 300 doświadczenia. Jeśli skłamałeś jej – to wtedy możesz wybrać co dalej.

Jeśli będziesz miły to rozmową przekonasz Connora, aby walczył za swoją damę.
Jest to wygodniejszy sposób rozwiązania sytuacji, za co otrzymasz 330
doświadczenia.

Jeśli będziesz niemiły, to Connor cię zaatakuje. Daj się pokonać, odeślij
towarzyszy by ci nie przeszkadzali w dostawaniu ciosów. Gdy poddasz się, problem
zostanie rozwiązany, a ty dostaniesz 330 doświadczenia.
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Tak czy inaczej – wracaj przejściem w [B] lub [C] do Ukrytego urwisko (Farmy Finna). Zapisz
grę w [4]. Idź do [6], gdzie stoi Finn. Porozmawiaj z nim, a dowiesz się, gdzie możesz znaleźć
swój dzwonek. Udaj się do [8], oczyszczając ponownie teren z okolicznych wilków. Jest tam koń,
którego musisz zabić – najlepiej zrobić to strzelając z daleka z łuku.
Gdy już będzie po wszystkim, dostaniesz Magiczny dzwonek i 330 punktów doświadczenia. Teraz
udaj się do Świątyni Caleigh w [B] i wejdź do [3]. Po rozmowie z Caleigh dostaniesz 330
punktów doświadczenia, a także możliwość wejścia do Wysokiego gaju bramą w [E]. Skorzystaj z
niej, by zacząć nowy rozdział.
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Rozdział IV

W y s o k i

g a j

Wyjścia:
[A] – Wysoki gaj / Ukryte urwisko (Farma Finna)
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Zapisz grę w [1]. Potem porozmawiaj z Trowem w [2] (zanim to zrobisz upewnij się, że masz
przywołaną heroinę i / lub ochroniarza i / lub starą kobietę. Znowu spotkasz Fnarfa, jednak
ucieknie on pozostawiając swoich kolegów do zabicia. Potem przejdź przez bramę i podejdź do
Mella. Możesz być miły lub niemiły.

Bądź miły, a Mell ci pomoże. Musisz i tak to zrobić, więc najlepiej się nie dąsać i
skorzystać z jego pomocy.

Jeśli będziesz niemiły to Mell odejdzie. Ale potem i tak musisz się zgodzić na jego
pomoc, więc wróć się do niego i wybierz bycie miłym.

Teraz czeka cię trudne z pozoru tylko zadanie. Musisz pokonać kilka barier, za którymi stoją Trowy
rzucające młotami i drzewami. Są dość niebezpieczne, więc uciekaj zanim na ciebie spadną. Musisz
zabić Trowy na odległość i to w przeciągu dwóch minut. Jeśli ci się to nie uda, Mell ucieknie, a
tylko on jest w stanie zdjąć magiczną barierę. Wyjmij łuk i strzelaj, nie powinieneś mieć żadnego
problemu z pokonaniem czterech barier. Zapisz grę w [4]. Jeśli ci się nie uda, to wróć się w
miejsce, gdzie pierwszy raz spotkałeś Mella i porozmawiaj z nim.
Teraz czeka cię droga na północ. Tu nie ma magicznych barier, ale są dość niebezpieczni
przeciwnicy – jeźdźcy dzików. Najlepiej posyłaj towarzyszy na przód, a sam stój dalej i strzelaj z
łuku. Po pokonaniu kilku zapór z przeciwników zapisuj grę. W końcu dojdziesz do [5]. Znajdziesz
tam jeszcze jednego „byłego wybranego”. Przeszukaj jego ciało, znajdziesz świetny łuk – Glaisne,
100 sztuk srebra, a po wysłuchaniu kolejnej pieśni Trowów 385 punktów doświadczenia. Idź
następnie do [6] i zapisz grę.
Teraz na południe – znowu czekają cię magiczne bariery. Pokonuj je w taki sposób jak na początku.
Co ciekawe, łuk ma tak ogromny zasięg, że możesz zabijać Trowy nie podchodząc do nich wcale.
Przez to licznik czasu nie pojawi się nawet. Zabijaj wszystkich z daleka, w końcu dojdziesz do pnia
w [7]. Znajdziesz tam nową melodię – Migbłystalnego szczura. Teraz wracaj się do [6] i zapisz
grę, a potem znowu wróć się i idź do [8].
Jest tam Fnarf, który przywołuje swoich kolegów. Dlatego spróbuj się od razu przedrzeć, a nie
zajmuj się ciągłym zabijaniem w nieskończoność przyzywanych Trowów. Oczyść jeziora z
przeciwników i przeszukaj pnie w [9], [10] i [11] – zbierzesz srebro i trzy Żmijowe kamienie.
Potem idź do [12] i zapisz grę.
I znowu na południe – znowu magiczne bariery. Już wiesz jak je pokonywać, więc nie będzie
problemu. Gdy będziesz przed [13], wróć się i zapisz grę, a dopiero potem zacznij walczyć z
Fnarfem. Będzie on przyzywał Trowy, a można go zabić tylko z łuku. Pokonywanie przyzywanych
stworzeń zostaw swoim towarzyszom, natomiast ty strzelaj we Fnarfa. Możesz pomagać sobie
szczurem, który nie da spokoju Fnarfowi. Po zabiciu bossa dostaniesz Zdobioną lutnię.
Przeszukaj pień w [14] – znajdziesz dwa Żmijowe kamienie oraz 100 sztuk srebra.
Otwórz bramę i idź do [2]. Spotkasz Mella – da ci nową melodię – Najemnika. Potem idź do [A],
do Ukrytego urwiska (Farmy Finna), a potem do Świątyni Caleigh w [B] i wejdź do [3].
Porozmawiaj z Bodbem – dostaniesz 1650 punktów doświadczenia, a na mapie uzyskasz dostęp
do nowej lokacji – Leśnej wieży. Wyjdź z tej lokacji do Kirkwall i idź do bramy w [A]. Potem
wędrując po mapie głównej, przejdź do Leśnej wieży.
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Rozdział V

L e ś n a

w i e ż a

Wyjścia:
[A] – Leśna wieża / wyruszenie w świat
[B] – Leśna wieża / Leśna wieża, poziom 1

Miejsce gdzie właściwie będziesz tylko walczył. Przeciwnikami będą ogromne wilki. Polecam
następującą taktykę – trzymanie się z tyłu i szycie ze swojego nowego łuku, a do walki
bezpośredniej posyłanie ochroniarza i najemnika. Najpierw zapisz grę w [1]. Zabijając wilki nie
zapomnij spenetrować pni w [2] (srebro i trzy Żmijowe kamienie) oraz w [3] (również srebro i
również Żmijowe kamienie, ale tylko dwa). Potem idź do [B] i zagraj melodię, by wejść na
pierwszy poziom wieży.
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L e ś n a

w i e ż a ,

p o z i o m

1

Wyjścia:
[A] – Leśna wieża, poziom 1 / Leśna wieża
[B] – Leśna wieża, poziom 1 / Leśna wieża, poziom 2

Tu będzie o wiele trudniej. Pierwszy poziom to istny labirynt wypełniony przeciwnikami i pułapkami.
Ci pierwszy oznaczeni są czerwonymi kropkami – są tu grupy różnych roślin. Jedne się poruszają,
inne nie. Najgorsze są trujące róże, jeśli dostaniesz się w kłąb dymu który wydzielają, to stracisz
dużo energii. Co gorsza, wszystkie rośliny upuszczają nasiona. Co prawda te nasiona mają jakąś
wartość w srebrze, jednak nie o to chodzi. Jeśli szybko ich nie zbierzesz, to wyrosną z nich nowe
rośliny. Dlatego staraj się zbierać wszystkie nasiona po przeciwnikach. Grupy przeciwników
oznaczone zostały czerwonymi kropkami.
Najlepsza konfiguracja jeśli chodzi o drużynę, to ty z łukiem, piesek, ochroniarz i najemnik. Uważaj
na pułapki – będą to podłogi z kolcami (już spotykałeś takie), wielkie drzewiaste dłonie wysuwające
się ze ścian, oraz potężne lniany siepiące jak bicze. Miejsca, w których szczególnie powinieneś
uważać zostały oznaczone na mapie niebieskimi kropkami. Bardzo uważaj na dwie linie – są to
trasy wielkich, toczących się głazów, zgniatających wszystko na swej drodze. Uważaj przede
wszystkim na siebie. Gdy zdobędziesz odkrywcę, to używaj go do unieszkodliwiania pułapek
stojących ci na drodze, tak będzie najbezpieczniej.
Na dobry początek zapisz oczywiście grę w [1] i ruszaj do [2] przez pułapki i przeciwników.
Znajdziesz tam, prócz srebra, nową melodię – Ulepszonego pająka gromów. Potem wróć się i
idź którąś z dróg na południe, a potem na zachód. Zabierz nową melodię z [3] (Odkrywcę) i
uważając na toczący się głaz, przedostań się do [4] gdzie zapisz grę. Idź dalej lewą drogą, z pnia
w [5] zabierz srebro (to samo znajdziesz w [6], ale wcześniej uważaj na głaz). Zapisz grę w [7] i
wejdź na drugi poziom schodami w [B].
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L e ś n a

w i e ż a ,

p o z i o m

2

Wyjścia:
[A] – Leśna wieża, poziom 2 / Leśna wieża, poziom 1
[B] – Leśna wieża, poziom 2 / Leśna wieża, poziom 3

Poziom drugi jest raczej łatwy. Mniej przeciwników, o wiele mniej pułapek (niebieskie kropki), brak
toczących się głazów. Jest tu bezpieczniej po prostu. Konfiguracja drużyny ta sama, co na poziomie
pierwszym. Zapisz grę w [1] i idź do [2], skąd wyciągnij srebro i dwa Żmijowe kamienie. Zapisz
ponownie grę w [1] i udaj się długą drogą do [3], skąd wyciągnij srebro. Zapisz grę w [4] i
przedrzyj się do [5]. Znowu zapisz grę. Zbadaj resztę labiryntu i z pni w [6] i [7] wyciągnij srebro
i Żmijowe kamienie. Dopiero wtedy ponownie zapisz grę i wejdź do [B], by dostać się na trzeci
poziom.

Strona: 41

www.gry-online.pl

The Bard’s Tale: Opowieści Barda – Poradnik GRY-OnLine

L e ś n a

w i e ż a ,

p o z i o m

3

Wyjścia:
[A] – Leśna wieża, poziom 3 / Leśna wieża, poziom 2
[B] – Leśna wieża, poziom 3 / Komnata Herne’a

Poziom trzeci to właściwie to samo, co poziom drugi. Te same pułapki, brak toczących kamieni i
roślinni przeciwnicy. Zapisz grę i ruszaj do [2]. W pniu znajdziesz amulet – Srebrny naszyjnik.
Wróć się do [1], zapisz grę jeszcze raz i długą drogą udaj się do [3]. Z pnia wyciągniesz srebro i
silny korbacz – Crannberg. Następnie skieruj kroki do [4] i wyjmij srebro z ostatniego pnia.
Zapisz grę w [5] i ruszaj do [6]. Uważaj na ręce wyskakujące ze ścian. Zapisz grę – tym razem w
[6] i ruszaj schodami do [B], czyli do Komnaty Herne’a.
Czeka cię drzewiasty boss do pokonania w [7]. Herne będzie teleportował się z miejsca na
miejsce, jak tylko otrzyma jakieś rany. Przede wszystkim będzie tworzył rośliny. Ty wyjmij łuk i
strzelaj w niego cały czas. Pozwól by towarzysze zajęli się roślinami, nie zapomnij dosyłać nowych,
jeśli starzy zostaną zabici. Gdy energia Herne’a spadnie do jakiejś 1/15, będzie on dmuchał
trującym dymem, więc najlepiej być jak najdalej od niego. Jeszcze tylko kilka strzał i zadanie
zostanie wykonane. Dostaniesz 330 punktów doświadczenia, 500 sztuk srebra, 15 Żmijowych
kamieni i nowy artefakt – Herne.
Teraz obejrzysz scenę, w której do wieży wbiegają druidzi. Cóż, będziesz musiał się przedrzeć
znowu przez trzy poziomy, tym razem jednak przeciwnikami będą właśnie druidzi. Są trzy rodzaje
druidów – ci z sierpami potrafią się leczyć, z laskami rzucają wybuchowy, zielony czar (to jest
najniebezpieczniejsze), a ci z kosą – mogą cię unieruchomić w pnączach. Jedyna groźna sytuacja to
ta, kiedy kilku druidów z laskami rzuca raz po raz czarami w ciebie. Wtedy szybko uciekaj, by nie
zginąć, tym bardziej jeśli nie zostało ci dużo żywotności. Używaj łuku lub zdobytego korbacza
(potrzebny jest do niego talent – jeśli osiągnąłeś poziom, to wybierz ten właśnie talent). Jako
towarzyszy tu polecam wiedźmę oraz najemnika.
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Mapy są te same. Różnice są następujące: na trzecim poziomie nie ma pułapek prócz nowej –
kamiennego głazu, który będzie się toczył po odcinku najbardziej wysuniętym na wschód (spójrz na
mapę). Na poziomie drugim jest tak samo, ale pojawią się dwie pułapki kamienne – w długim
korytarzu z odnogą na północ do [3] i [4]. Na poziomie pierwszym są te same pułapki, co były na
początku, z tym że na północy toczącego się kamienia nie będzie, ale na południu tak. Korzystaj
jak najczęściej z punktów zapisu gry.
W końcu dotrzesz do wyjścia z Leśnej wieży, poziomu 1. Zmień broń na łuk. Gdy wyjdziesz z
wieży, pojawi się długa linia druidów. Problem w tym, że jeśli będziesz walczył bronią bezpośrednią,
to zleci się cała zgraja druidów i ich nie pokonasz. Dlatego też najlepszą metodą jest zdejmowanie
ich z łuku, aż dotrzesz do [A] i wyruszysz w świat. Udaj się do Kirkwall. Miasteczko się zmieni.
Okazuje się że jakiś idiota rozlał krew zwierzęcia na magicznym kręgu i przyzwał tym samym hordę
demonów... Ciekawe, kto to zrobił?
Nie próbuj walczyć z przeciwnikami, jest ich za dużo, a bossa nie pokonasz. Pędź czym prędzej do
[C]. Nie będzie tam przejścia, ale będzie Bodb. Rozmowa z nim przyniesie ci 715 doświadczenia
oraz nową lokację na mapie – Górską przełęcz. Dlatego udaj się do [A] by wyruszyć w świat, a
później skieruj kroki do nowej lokacji – czyli do rozdziału VI.
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Wyjścia:
[A] – Górska przełęcz / wyruszenie w świat (później niedostępne)
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W tej lokacji są i Trowy i wilki. Na pierwsze najlepszy jest korbacz, na drugie – łuk. Zapisz grę w
[1]. Idź do [2] i porozmawiaj z Gowerem.

Jeśli będziesz miły, to eliksir uodparniający na zimno dostaniesz za darmo.

Jeśli będziesz niemiły, to za eliksir uodparniający na zimno będziesz musiał
zapłacić.

Prócz eliksiru dostaniesz także klątwę – nie będziesz mógł wyruszyć w świat, dopóki nie
odnajdziesz jakiegoś miecza. Przedrzyj się przez watahy wielkich i małych wilków, a obok [3] zabij
Trowy. Wyciągnij z pnia srebro i zapisz grę w [4]. Potem idź na północ, wpierw zabijając wilki,
potem grupy Trowów. W pniach w [5] i [6] znajdziesz sporo srebra. Zapisz grę w [7] i idź do
skrzyni w [8]. Wyciągnij z niej nową melodię – Ulepszonego najemnika. Po rozmowie z
Cathbadem znajdziesz się w następnej lokacji.
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Zaczynasz na krze lodowej. Będziesz nią płynął przez jakiś czas – musisz się bronić przed atakami
niebieskich pływoludzi, które będą podpływać i wchodzić na twój „pojazd”. Najlepiej tutaj mieć
pająka gromów i najemnika, a walczyć łukiem. W końcu dopłyniesz do [1], gdzie zapisz grę.
Pokonaj wilki i idź do [2]. Z pnia wyciągniesz srebro. Potem musisz zabić dwie watahy Trowów (są
też jeźdźcy dzików, więc uważaj). Dojdziesz do [3], gdzie zapisz grę. Zabij wilki obok [4], a z pnia
wyciągnij Żmijowy kamień i srebro. Znów zapisz grę, przywołaj nowych towarzyszy i wejdź na
krę w [5], by popłynąć dalej. Tym razem czeka cię dłuższa droga. Gdzieś w połowie uważaj na
łuczników stojących na brzegu – zabij ich z łuku. Na krze pająk i najemnik powinni sobie dawać
radę z pływoludźmi.
Jak dopłyniesz do brzegu, czeka cię trudna walka – naprzeciwko wataha Trowów (plus jeźdźcy), po
lewej z tyłu – wilki. Musisz jakoś sobie poradzić, możesz nawet wcześniej (później też to zrób)
zapisać grę w [6]. Idź do [7] i z pnia wyciągnij Żmijowy kamień oraz srebro. Zapisz grę w [8],
po czym wejdź na krę. Czeka cię ostatnia taka przejażdżka, uważaj znów na łuczników. Upewnij
się, że towarzysze są cali i zdrowi przed wyruszeniem. Gdy dopłyniesz do [9], zapisz grę i
wyciągnij miecz Casgair z [10]. Dostaniesz 1100 punktów doświadczenia i trafisz do następnej
lokacji.
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Wyjścia:
[A] – Lodowe grobowce / Komnata pogrzebowa

Co prawda ta lokacja jest większa, jednak na początku zwiedzisz tylko tę część, którą pokazuje
powyższa mapka. Tutaj i w sąsiedniej lokacji niebieskimi kropkami oznaczone są pułapki. Są to
albo wielkie topory wychodzące ze ścian, albo bloki skalne zgniatające nieszczęśników, którzy
dostali się między nie. Za przeciwników będziesz miał martwych wikingów – walczą mieczami lub
rzucają toporami. Zapisz grę w [1] i idź do [2]. Stoi tam Dolyn za zasłoną z lodu. Porozmawiaj z
im kilka razy – możesz być miły lub nie.

Bycie miłym kilka razy to większa nagroda, jednak dostaniesz ją o wiele później –
za jakieś kilka rozdziałów. W sumie będąc miłym otrzymasz o kilkaset punktów
więcej doświadczenia i dwa amulety, a nie jeden.

Bycie niemiłym cały czas (aż już nie będziesz mógł rozmawiać z Dolynem) sprawi,
że w konsekwencji dostaniesz jeden amulet (inny niż dwa, o których wspomniałem
powyżej – co sprawia, że nie można grając jeden raz zdobyć wszystkich
dwudziestu pięciu amuletów) oraz mniej punktów doświadczenia. Polecam
oczywiście opcję pierwszą.

Tak czy inaczej otrzymasz informacje. Wytwórz odkrywcę by unieruchomił dwie pułapki i udaj się
do [3]. Po drodze pokonasz kilku zmarłych wikingów (niech drugim towarzyszem będzie najemnik,
ty strzelaj z łuku), potem pozwól odkrywcy unieruchomić kolejne dwie pułapki. W [3] zbadaj mały
obóz. Otrzymasz 880 punktów doświadczenia, zdobędziesz Kamień kruka, a na mapie głównej
dostaniesz nową lokację – Wschodnie Dounby. Przeszukaj skrzynię w [4] – znajdziesz srebro
oraz dwa Żmijowe kamienie. Potem idź do [1], zapisz grę, a następnie drzwiami w [A] przejdź
do Komnaty pogrzebowej.
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Wyjścia:
[A] – Komnata pogrzebowa / Lodowe grobowce
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Tu będzie trochę trudniej. Zapisz grę w [1] i przez pułapki oraz przeciwników przedostań się do
[2]. Miej cały czas ze sobą najemnika i odkrywcę. W [2] w skrzyni znajdziesz trzy Żmijowe
kamienie. Potem udaj się do [3] i zapisz grę. Porozmawiaj dwa razy z Hrafnem w [4], a obudzi
się. Potem porozmawiaj raz jeszcze, by usłyszeć całą historię o nim. I wreszcie, pogadaj z nim po
raz ostatni, aż będziesz mógł być miły lub nie.

Bycie miłym do niczego nie doprowadzi – co najwyżej do powtórzenia tej samej
rozmowy.

Jeśli będziesz niemiły kilka razy, to Hrafn się wkurzy i zacznie zabijać wrogów.
Prowadź go przez korytarze tak, aby zabił przynajmniej 25 przeciwników. Polecam
zabijać przeciwników razem z Hrafnem, tak aby móc dotrzeć pod jego osłoną do
skrzyni w [5], gdzie znajdziesz dużo srebra i dwa Żmijowe kamienie. Gdy Hrafn
zabije 25 wrogów, powrócicie obaj do sali tronowej, a ty dostaniesz Królewski
kamień, nową melodię – Żywiołaka, nowy instrument – Wysadzany klejnotami
flet (będziesz mógł przywoływać trzech towarzyszy) oraz 3300 punktów
doświadczenia.

Teraz przez cały labirynt będziesz chodził z następującymi towarzyszami: odkrywca, żywiołak i
najemnik. Możesz oczywiście od razu wrócić do Lodowych grobowców, ale polecam wysilić się i
obszukać labirynt. Zapory lodowe będziesz roztapiał żywiołakiem – uważaj, bo roztapia on także
zamarzniętych wikingów. Masz jeszcze dwie skrzynie do przeszukania – w [6] znajdziesz tylko
srebro, natomiast w [7] – srebro i Trójkątną tarczę. Uważaj, bo w niektórych miejscach
wikingowie się odradzają. W końcu zapisz grę w [1] i przez drzwi w [A] wróć się do Lodowych
grobowców.
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Wyjścia:
[A] – Lodowe grobowce / Komnata pogrzebowa
[B] – Lodowe grobowce / wyruszenie w świat

Zapisz grę w [1] i idź do [2]. Uwolnij Dolyna, przychodząc razem z żywiołakiem. Dostaniesz 2750
punktów doświadczenia. Jeśli byłeś niemiły dla Dolyna, to ucieknie on do drzwi obok [1]
prowadzących na wschód. Tam zabije go pułapka – wyciągnij z jego ciała Zniszczony kamień
drzewa oraz amulet Pierścień Tary. Dostaniesz też 880 punktów doświadczenia. Niestety, nie
będziesz mógł dotrzeć do skrzyń w [9], [10] i [11], jako że kamień drzewa został zniszczony.
Jeśli natomiast byłeś miły dla Dolyna, to da ci on Kamień drzewa. Czas na dalszą penetrację
labiryntu. Stop zasłonę lodową w [9]. Pokonaj przeciwników i uważając na pułapkę, zabierz ze
skrzyni dwa Żmijowe kamienie oraz srebro. Prawdziwe rarytasy czekają w północnej sali – w
skrzyni w [10] znajdziesz trzy Żmijowe kamienie, a w tej w [11] – kolejne dwa, a także amulet
Złotą koronę.
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Uważając na pułapki i przeciwników udaj się do [5] i wejdź na wielką czaszkę wikingów (po
schodach). Na jej szczycie znajdziesz Żmijowy kamień i sporo srebra. Potem zapisz grę w [1] i
kontynuuj eksplorację. W [6] będą dwa Żmijowe kamienie. Znów zapisz grę i skieruj kroki do
[7] – zabierz ze skrzyni srebro i idź do [8]. Za odprowadzenie Dolyna dostaniesz 1650
doświadczenia. Po chwili pojawi się Gower i zacznie upominać się o swój miecz. Masz dwa wyjścia
z tej sytuacji.

Jeśli oddasz mu miecz – to skorzystasz. Dostaniesz w zamian inny miecz –
Rtęciowy miecz obosieczny, do tego amulet – Symbol wiatru, oraz 1925
punktów doświadczenia.

Bycie niemiłym to zabicie Gowera. Odbierzesz mu miecz Casgair, ale dostaniesz
tylko 1375 punktów doświadczenia. Do tego nie otrzymasz amuletu, którego
dostałbyś będąc uczciwym, dlatego polecam powyższą opcję.

Wyrusz w świat, przechodząc przez drzwi w [B]. Skieruj kroki do Górskiej wieży.
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Wyjścia:
[A] – Górska wieża / wyruszenie w świat
[B] – Górska wieża / Górska wieża, poziom 1
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Zapisz grę w [1]. Na początku czeka cię rozmowa z Cathbadem. Możesz być miły lub nie.

Bycie miłym doprowadzi do walki. Cathbad i Trowy zaatakują cię. Spróbuj
wykończyć najpierw wszystkie Trowy szybkimi strzałami, a później skupić uwagę
na Cathbadzie.

Bycie niemiłym sprawi, że Cathbad sam będzie z tobą walczył, a Trowy pozostaną
na miejscu. Gdy go zabijesz (nie jest trudnym przeciwnikiem), Trowy pouciekają.

Tak czy inaczej musisz zbadać tę śnieżną dolinę. Będziesz walczył z kościanymi wilkami oraz
dużymi grupami trowów. Nic, z czym twoja drużyna nie mogłaby sobie poradzić. Obszukaj pnie – w
[2] znajdziesz srebro i Żmijowy kamień, w [3] to samo, a w [4] – samo srebro. Potem zapisz
grę w [5] i wejdź do [B]. Zagrasz melodię i znajdziesz się w lokacji Górska wieża, poziom 1.
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Wyjścia:
[A] – Górska wieża, poziom 1 / Górska wieża
[B] – Górska wieża, poziom 1 / Górska wieża, poziom 2

Zapisz grę w [1] i upewnij się, że masz najemnika, szczura i wiedźmę i idź dalej. Porozmawiasz z
Lughem. Musisz teraz pokonać cztery fale przeciwników pod rząd, a na każdą masz trzy minuty.
Na początku będą to zwykli metalowi żołnierze, potem metalowe dziki, następnie metalowi
żołnierze na metalowych dzikach, a na końcu – metalowi żołnierze biegający i na dzikach.
Najlepiej walczyć na dystans, oddalając się gdy zrobi się za gorąco. Czasu jest bardzo dużo, nie
pozwól tylko na to, by wrogowie otoczyli barda i nie dali mu nawet wyprowadzić jednego ciosu.
Jeśli nie możesz sobie poradzić, to używaj artefaktów do pomocy – szczególnie trzeciej mocy
artefaktu Herne.
Gdy pokonasz te fale, zapisz grę. Zabierz ze skrzyni w [2] srebro oraz trzy Żmijowe kamienie, a
z ciała w [3] nową melodię – Ulepszonego duszka światła. Potem znów zapisz grę i pokonaj
przeciwników w korytarzu, aż dojdziesz do [4]. Ostatni raz na tym poziomie zapisz grę, po czym
ruszaj do [B] by wejdź do lokacji Górska wieża, poziom 2.
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Wyjścia:
[A] – Górska wieża, poziom 2 / Górska wieża, poziom 1
[B] – Górska wieża, poziom 2 / Górska wieża, poziom 3
Ten poziom przypomina leśną wieżę – dużo tu przeciwników i pułapek (wrogowie ci sami, co na
poprzednim poziomie). Pułapki – to standardowo topory wyskakujące ze ścian, kolce w podłodze
oraz zgniatające ściany. Uważaj także na toczące się kamienie, zaznaczone na mapce przez
niebieskie linie. Na dobry początek zapisz grę w [1]. Najpierw udaj się do [2], gdzie pokonaj
wrogów i zabierz ze skrzyni srebro i Żmijowy kamień. Potem wróć się, zapisz grę w [1] i stwórz
wróżkę i odkrywcę, do tego jakieś stworzenie które będzie walczyć (najlepiej najemnika).
Odkrywca będzie unieruchamiał pułapki, duszek będzie rozświetlać ciemności. Idź tak do [3],
pokonaj przeciwników, a ze skrzyni wyciągnij srebro. Potem uważając na pułapki – w szczególności
na toczący się kamień – przejdź do [4], gdzie znajdziesz skrzynię, a w niej dwa Żmijowe
kamienie i srebro. Pokonaj przeciwników, możesz nawet się wrócić i zapisać grę. W [5] czeka na
ciebie Caitir rzucający młotami wraz ze swoją świtą. Walka może być ciut trudniejsza, ale ty z
łukiem, najemnikiem, żywiołakiem i ochroniarzem powinieneś spokojnie sobie poradzić.
Potem podnieś dźwignię we wnęce na wschodzie i idź na południe. Pokonaj przeciwników i znów zapisz
grę – w [6]. Idź na północ, znów będziesz musiał rozświetlać ciemności i uważać na pułapki. Pokonaj
przeciwników i zabierz ze skrzyni w [7] srebro oraz amulet – Srebrną podkowę. Uważaj później na
toczący się kamień. Pokonując przeciwników dojdziesz do [8], gdzie zapisz grę, a następnie
wyciągniesz ze skrzyni w [9] dwa Żmijowe kamienie i srebro. Porozmawiaj ze strażniczkami za
bramą. Bycie niemiłym lub miłym nie wpłynie na nic. Musisz stworzyć szczura i podejść do bramy, a
wtedy stanie ona otworem. Wejdź schodami w [B] do lokacji Górska wieża, poziom 3.
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G ó r s k a

w i e ż a ,

p o z i o m

3

Wyjścia:
[A] – Górska wieża, poziom 3 / Górska wieża, poziom 2
[B] – Górska wieża, poziom 3 / Komnata Lugha

Na ostatnim poziomie jest na szczęście tylko jedna pułapka. Reszta problemów to przeciwnicy –
szczególnie uważaj na tych rzucających dzidami. Cały poziom składa się z szeregu komnat, w
których są skrzynie. Najlepszym rozwiązaniem na problem przeciwników będzie bard z łukiem,
żywiołak, najemnik i wiedźma. Zapisz grę w [1] i uważając na pułapkę oraz przedzierając się przez
przeciwników idź do [2]. Znajdziesz tam srebro.
Potem udaj się do [3], gdzie w skrzyni będzie nowy dwuręczny miecz – Claidheamh Soluis, oraz
srebro i Żmijowy kamień. Kontynuuj wędrówkę, aż dojdziesz do [4], gdzie zapiszesz grę. W [5]
znajdziesz Żmijowy kamień oraz srebro. Idź do [6] gdzie będzie kolejny Żmijowy kamień i
srebro. W skrzyni w [7] znajdziesz tylko srebro. W [8] natomiast będzie i jeden Żmijowy kamień
i srebro. W [9] zapisz grę i ruszaj na szczyt do [B] – do Komnaty Lugha.
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Tutaj czeka cię walka z Lughem w [10]. Ułatwieniem jest fakt że nie przywołuje on dodatkowych
przeciwników. Utrudnieniem – zapora z toporów, która będzie ranić każdego, kto się do niej zbliży.
Dlatego lepiej, by zbliżały się do niej stworzenia przywołane przez ciebie, a nie ty sam. Najlepsi
wojownicy to ochroniarz, najemnik i żywiołak. Jeśli któryś z nich zginie, uciekaj za wejście do
wieży, skąd Lugh cię nie może widzieć – i tam przywołuj nowych. Używaj łuku do walki – stosując
się do tego sposobu powinieneś pokonać Lugha. Dostaniesz artefakt – Lugh, nowe melodie:
Ulepszonego odkrywcę oraz Rycerza, do tego 15 Żmijowych kamieni i 825 punktów
doświadczenia. Nowa lokacja pokaże się na mapie głównej – Wschodnie Dounby.
Teraz pozostaje tylko przedrzeć się przez trzy poziomy pełne druidów, a także plac przed wieżą.
Niech w twojej drużynie będzie rycerz, najemnik i wiedźma. Na trzecim poziomie uważaj na jedną
pułapkę, na drugim na toczący się kamień. Od razu po zejściu na drugi poziom zaatakuje cię duża
grupa przeciwników, więc musisz uważać. Na pierwszym poziomie na środku jest bardzo duża
grupa oraz jeden lepszy – w szarym habicie – rzucający zaklęcia. Radzę zapisać grę, rozwalić
trochę druidów, wrócić się, zapisać i dokończyć robotę. Przed wyjściem również zapisz grę. Musisz
przedrzeć się przez spore grupy wrogów do nowego miejsca, gdzie możesz zapisać grę i do nowego
wyjścia (będą oba widoczne na mapie).

Jeśli przeczytałeś wstęp do poradnika, to zapewne pamiętasz o dodatkowych lokacjach, które możesz
odwiedzić. Ponieważ masz już ulepszonego odkrywcę, to polecam właśnie teraz zbadanie dwóch z pięciu ruin.
Pozostałe dwie sprawdzisz po przejściu rozdziału VIII (nie narobisz sobie drogi), a ostatnią – po rozdziale XI
(uzyskanie magicznego przedmiotu przed rozdziałem XI uniemożliwi ci później zdobycie melodii – „Ulepszony
brutal”).

Najpierw udaj się z wieży do Wschodniego Dounby i od razu idź do wschodniego wyjścia,
omijając druidów (mapa znajduje się w części [Rodział VIII] East Dounby). Kup wszystkie mapy od
wędrownego Trowa – niestety, nie ukazuje się on cały czas, więc będziesz musiał wchodzić na
główną mapę i wychodzić z niej, aż Trow się pojawi. Co gorsza, można na raz kupić tylko jedną
mapę. W taki sposób kup cztery mapy – powinieneś mieć wystarczająco dużo srebra. Piątą,
zgodnie z tym co zostało napisane wcześniej, także już powinieneś posiadać. Jeśli znowu złapiesz
wędrownego Trowa, to da ci 50 sztuk srebra. Najpierw udaj się do Kopca Ardagh, znajdującego
się na południe od Leśnej wieży.
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Przerywnik

K o p i e c

A r d a g h

Wyjścia:
[A] – Krąg Ardagh / wyruszenie w świat

Tu będzie niezwykle łatwo, bo jedynymi przeciwnikami są słabiutkie Trowy. Pułapki też niewiele
zrobią. Zapisz grę w [1] i ruszaj do [2]. Pokonaj wrogów i ze skrzyni wyciągnij srebro. Potem udaj
się do [3], zrób to samo z przeciwnikami, a ze skrzyni zabierz srebro i Żmijowy kamień. Wykończ
przeciwników na północy i podejdź do [4]. Niech twój ulepszony odkrywca otworzy tajne drzwi –
pokonaj w środku przeciwników i idź do skrzyni w [5]. Zabierz stamtąd amulet (Amulet Llyra).
Potem wróć się do [A] i ruszaj do Wschodniego Dounby. Wyjdź północną bramą i idź do Kopca
Carrowmore – jest na zachód od Górskiej wieży.
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K r ą g

C a r r o w m o r e

Wyjścia:
[A] – Krąg Carrowmore / wyruszenie w świat

Zanim zapiszesz grę, upewnij się że masz ulepszonego odkrywcę i jakichś innych towarzyszy do
walki. Przeciwnikami w tych ruinach będą martwi wikingowie, a także silniejsi, niewidzialni
wikingowie. Otwórz ukryte drzwi w [1], pokonaj przeciwników za nimi i zabierz srebro ze skrzyni.
Potem idź do [2], zapisz grę, a potem do [3] – uważając na przeciwników na północy i południu,
otwórz ukryte drzwi. Znów pokonaj przeciwników za nimi i ze skrzyni zabierz dwa Żmijowe
kamienie i tarczę Dubgilla. Oczyść południe z przeciwników, ze skrzyni w [4] zabierz srebro. To
samo zrób na północy, jednak tu będzie trudniej – w fioletowej mgle nie możesz mieć towarzyszy.
Dlatego najlepiej po kolei zabijaj przeciwników z daleka, z łuku. Zabierz ze skrzyni w [5] Żmijowy
kamień oraz srebro, a potem wracaj do [2] i zapisz grę.
Pokonaj przeciwników na wschodzie – miej ze sobą najemnika, rycerza i wiedźmę. Zabierz srebro
ze skrzyni w [6], a potem usuń jednego towarzysza i na jego miejsce przywołaj odkrywcę.
Znajdzie on ukryte drzwi w [7] – prowadzą one do małej sali ze skrzynią. Znajdziesz w niej srebro,
Żmijowy kamień oraz amulet – Flakonik Medb. Teraz na północ – tam także jest fioletowa mgła,
a także pułapka, tuż za drzwiami (spójrz na mapę, by wiedzieć gdzie to jest). Po kolei zabijaj
wrogów. Nie wchodź do małych sal w [8] i [9], bo są tam tylko pułapki. Wejdź natomiast do [10]
i ze skrzyni wyciągnij Żmijowy kamień oraz srebro. Zapisz grę w [2] i idź do [A]. Udaj się teraz
do Wschodniego Dounby, by znaleźć się w rozdziale VIII.
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Rozdzial VIII

W s c h o d n i e

D o u n b y

Wyjścia:
[A] – Wschodnie Dounby / wyruszenie w świat
[B] – Wschodnie Dounby / wyruszenie w świat
[C] – Wschodnie Dounby / Zachodnie Dounby
[D] – Wschodnie Dounby / Biuro szeryfa
[E] – Wschodnie Dounby / Chateau D’Reynard
[F] – Wschodnie Dounby / Dom Donnana
[G] – Wschodnie Dounby / Dom Caitir
[H] – Wschodnie Dounby / Stare miasto
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W tym miasteczku na ulicach będziesz spotykał druidów na ulicach. Zapisz grę w [1]. Zaznaczeni
są na mapie. Jest tu parę rzeczy do wykonania, zanim zajmiemy się zadaniem głównym. Na
początku udaj się do Biura szeryfa w [D]. Porozmawiaj z szeryfem w [2] – zaprowadzi cię do
więzienia. Wysłuchaj piosenki, a dostaniesz 1100 doświadczenia. Potem idź do [3], gdzie zapisz
grę, a następnie do Chateau D’Reynard w [E] – porozmawiaj z Jeanem i Jacquesem w [4].

Bycie miłym to zgodzenie się na to, by bracia dali ci zadanie. Nawet jeśli wcześniej
się nie zgodziłeś, to zawsze możesz do nich wrócić i zadanie przyjąć, co oczywiście
polecam.

Bycie niemiłym to odmowa. Jednak nie polecam tego, gdyż zadanie warte jest kilka
tysięcy punktów doświadczenia, dlatego lepiej się na nie zgodzić.

Musisz udać się do [F], do Domu Donnana. Porozmawiaj z Donnanem stojącym w [5] –
nieważne czy będziesz miły czy nie. Potem wracaj do braci – po rozmowie dostaniesz 2200
doświadczenia. Idź następnie do Domu Caitir w [G] i porozmawiaj z nią – jest w [6]. Znów
nieważne czy będziesz miły czy nie. Potem ponownie wróć do braci i pogadaj z nimi. Dostaniesz
nową melodię – Pukacza, oraz 2750 punktów doświadczenia. Jeśli przy braciach stworzysz
pukacza, to otrzymasz kolejne 2750 doświadczenia. Po wykonaniu zadania idź do [H] – przez
otwór w piwnicy dostaniesz się do Starego miasta.
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S t a r e

m i a s t o

Wyjścia:
[A] – Stare miasto / Wschodnie Dounby
[B] – Stare miasto / Zachodnie Dounby

Co prawda można by udać się do zachodniej części miasta krótszą drogą, ale warto spenetrować
starą część, gdyż są tu ciekawe rzeczy. Przeciwnikami będą kościane psy oraz zombie. Większość
poziomu spowita jest fioletową mgłą, która nie pozwala na przywoływanie towarzyszy. Kiedy
jednak mgły nie ma – nie zapomnij o towarzyszach. Najpierw zapisz grę w [1]. Przedzierając się
przez przeciwników dotrzesz do [2]. W skrzyni znajdziesz nową melodię – Olbrzyma – do tego
dwa Żmijowe kamienie oraz srebro.
Przywołaj odkrywcę – w [3] znajdują się ukryte drzwi. Otworzą się, jeśli do nich podejdziesz, a za
nimi są zombie oraz skrzynia (dwa Żmijowe kamienie i srebro). Potem czeka cię długa droga do
[4], gdzie są kolejne ukryte drzwi – odkryj je w taki sam sposób. Nie ma tam zombie, a tylko
skrzynia dwa Żmijowe kamienie i srebro).
W [5] jest kolejna skrzynia, znajdziesz w niej melodię (Ulepszona wiedźma), dwa Żmijowe
kamienie oraz srebro. Potem pokonując przeciwników udaj się do ostatniej skrzyni tutaj – w [6].
Jest tam nowy instrument, Srebrną harfę, oraz Żmijowy kamień. Potem zapisz grę w [7] i
wejściem w [B] udaj się do Zachodniego Dounby.
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W e s t

D o u n b y

Wyjścia:
[A] – Zachodnie Dounby / Stare miasto
[B] – Zachodnie Dounby / Wschodnie Dounby
[C] – Zachodnie Dounby / wyruszenie w świat
[D] – Zachodnie Dounby / Broń i zbroje u O’della
[E] – Zachodnie Dounby / Bijak
[F] – Zachodnie Dounby / Kościół w Dounby
[G] – Zachodnie Dounby / Dębowy Bęben
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Znowu będziesz musiał walczyć z dużymi grupami druidów stojącymi w mieście. Możesz także po
prostu uciekać od walki. Będąc w odpowiednich miejscach nie zapomnij zapisywać gry – punkty do
tego są w [1], [2] i [3]. W [D] jest sklep Broń i zbroje u O’della – zapewne masz dużo
pieniędzy, więc kup po prostu co się da u sprzedawcy w [4]. W [E] jest karczma Bijak. Wejdź
tam, odeślij wszystkich swoich towarzyszy i porozmawiaj z facetem w [5]. Zgódź się na
uczestnictwo w konkursie i będąc na scenie przywołaj jakiekolwiek trzy stworzenia. Dostaniesz 50
srebra, 1320 punktów doświadczenia oraz amulet – Buty Żwawości. U sprzedawcy można
zamówić następujące trunki:
Wdowie wino (-2 do Żywotności, +4 do Charyzmy);
Porter ze Stromness (+2 do Siły);
Pomyje Jedwabnobrodego (+2 do Siły, +2 do Żywotności, -2 do Zręczności, -2 do Charyzmy);
Świński miód (+1 do Siły, +1 do Żywotności, -4 do Charyzmy).
Możesz też odwiedzić Kościół w Dounby w [F]. Tam w [6] jest ksiądz, który może cię uleczyć, a
jak zapłacisz największą kwotę, to uzyskasz dostęp do zdjęć z gry czy piosenek. Gdy pozałatwiasz
już wszystkie sprawy, udaj się do [G] – do baru Dębowy Bęben. Tam najpierw zagraj koncert
razem z zespołem w [7] (za co dostaniesz 935 doświadczenia), a później porozmawiaj z Duganem
w [8]. Dostaniesz nowe zadanie, nową lokację na mapie, 1100 punktów doświadczenia i 10
Żmijowych kamieni. U sprzedawcy można wypić:
Czarne Ale Bodba (+2 do Rytmu);
Gorzałka Findleya (nie wiadomo);
Prywatny Zapas Kapitana Fargo (+2 do Siły, +2 do Żywotności, +2 do Szczęścia, +2 do Rytmu,
+2 do Zręczności, +2 do Charyzmy)
Jasne Czarcie (-2 do Siły, -2 do Żywotności, +2 do Rytmu, +2 do Zręczności).
Jeszcze tylko przywołaj szczura i podejdź do kobiety stojącej w [9]. Przestraszy się, a gdy odeślesz
szczura, dostaniesz 15 sztuk srebra i 1155 punktów doświadczenia. Idź do wyjścia w [C] – teraz
zajmiemy się kolejnymi ruinami. Udaj się do Ruin Emain Macha – są one na północnym
zachodzie.
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Przerywnik

R u i n y

E m a i n

M a c h a

Wyjścia:
[A] – Ruiny Emain Macha / wyruszenie w świat

To bardzo trudne ruiny do zwiedzenia. Musisz przez cały czas mieć duszka światła, bo cały labirynt
jest spowity w mroku. Są tu niezwykle duże grupy zombie i szkieletów w małych pomieszczeniach.
Po prawej jest krowa-umarlak, uważaj na jej szarżę. To bardzo wytrzymały przeciwnik. W
korytarzach spotkasz jeszcze jedną krowę i pojedyncze zombie i szkielety. Najpierw zapisz grę w
[1]. Potem unieszkodliw pułapki w korytarzu i przed [2], zabij przeciwników, a ze skrzyni zabierz
srebro. Tak samo zrób w [3] i w [4].
Potem udaj się do [5] – uważaj, bo tam jest fioletowa mgła i duszek zniknie. Dlatego zanim to się
stanie, załatw przeciwników z daleka. W ciemnościach odnajdź skrzynię i wyciągnij Żmijowy
kamień i srebro. Podobny problem będziesz miał w [6] – tam w skrzyni też znajdziesz srebro i
Żmijowy kamień. Do spenetrowania czeka na ciebie ostatnie pomieszczenie. Jest tam bardzo
dużo zombie i szkieletów, a także kurczaki-zombie (nie są groźne). W skrzyni w [7] znajdziesz
srebro, Żmijowy kamień i amulet – Biała księga Hergest. Wracaj do [1], zapisz grę i idź do
[A]. Udaj się do kolejnych ruin – Ruin Tary.
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R u i n y

T a r y

Wyjścia:
[A] – Ruins of Tara / wyruszenie w świat

Tu będzie już łatwiej. Przeciwnikiem będzie sama trzoda zombie – kurczaki, wytrzymałe byki i
świnie, które potrafią unieruchamiać. Na początek zapisz grę w [1]. Wejdź do wielkiej sali z
czerwoną wodą, wybij przeciwników, a następnie idź na wschód. Tam rozpraw się ze świniami i
kurczakami i, uważając na pułapki, otwórz skrzynię w [2] – znajdziesz Żmijowy kamień i srebro.
Idź na północ do ukrytych drzwi w [3]. Niech odkrywca je otworzy. Pokonaj wrogów w kolejnej sali
i zabierz dwa Żmijowe kamienie i srebro ze skrzyni w [4].
Unieszkodliw pułapki w korytarzu prowadzącym na zachód. Wejdziesz do sali, która nie jest
zaznaczona na mapie. Nie walcz z wrogami (tym bardziej że fioletowa mgła w sali uniemożliwia
przywołanie towarzyszy), a po prostu przeszukaj dwie skrzynie w północno-wschodnim i
południowo-wschodnim rogu sali. W obu jest srebro. Potem idź do [5] i uważając na pułapki
wyciągnij ze skrzyni srebro oraz amulet – Kielich Cormaca. Wracaj do [1], gdzie zapisz grę, a
potem wyrusz w świat wyjściem w [A]. Przez Dounby przejdź do kolejnego rozdziału – do
Finstown.
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Rozdzial IX

L a s

F i n n a

Wyjścia:
[A] – Las Finna / wyruszenie w świat
[B] – Las Finna / Finstown

Nie daj się zwieść początkowym podziękowaniom – tak naprawdę ci wieśniacy chcą cię zabić. Co
prawda mogłeś tu przyjść wcześniej – jednak zanim to zrobisz upewnij się, że bard ma
odpowiednio wysoki poziom. Będziesz musiał powalczyć z kilkudziesięcioma wieśniakami
strzelającymi ognistymi strzałami, co może nie być łatwe. Najważniejsze to zabijać ich po kolei.
Możesz używać artefaktów, szczególnie leczenia, jeśli zrobi się zbyt gorąco. Na tym poziomie nie
ma nic prócz wieśniaków i punktów zapisu gry w [1] i [2], z których oczywiście korzystaj. W końcu
dojdziesz do [B], gdzie porozmawiasz z wikingami. Wpuszczą cię do Finstown.
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F i n s t o w n

Wyjścia:
[A] – Finstown / Las Finna
[B] – Finstown / Trowi Pub
[C] – Finstown / Kwatera Jedwabnobrodego
[D] – Finstown / Zbrojownia w Finstown

Na początku nikt cię nie będzie atakował. Zapisz grę w [1] na początku. Możesz odwiedzić
Trowiego Pubu w [B], tam barman w [2] ma następujące trunki do sprzedania:
Porter ze Stromness (+2 do Siły);
Gorzałka Findleya (nie wiadomo);
Pomyje Jedwabnobrodego (+2 do Siły, +2 do Żywotności, -2 do Zręczności, -2 do Charyzmy);
Jasne Czarcie (-2 do Siły, -2 do Żywotności, +2 do Rytmu, +2 do Zręczności).
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Stwórz tu szczura. Jeden z wikingów się przestraszy i – abyś milczał – da ci 1000 sztuk srebra oraz
amulet Opończę Ossiana. Dodatkowo dostaniesz 1100 punktów doświadczenia. Potem udaj się do
[C]. U Dirka stojącego w [3] kupić ekwipunek – jeśli masz srebro, to nie wahaj się je wydać, bo
potem nie będziesz mógł tu wrócić. Porozmawiaj z wodzem wikingów w [4] – Jedwabnobrodym
– by dowiedzieć się, co dla nich zrobiłeś. Dostaniesz 1320 punktów doświadczenia. To wszystko co
możesz zrobić, jeśli nie decydujesz się na pomoc wieśniakom.
Jeśli jednak postanowisz ich uwolnić, to udaj się do [D]. Spróbuj wejść do zbrojowni, to wikingowie
cię zaatakują. I o to właśnie chodzi – zabij ich (uwaga, są całkiem wytrzymali) i dopiero wtedy
wejdź do zbrojowni. Bycie miłym sprawi, że obejrzysz po prostu śmieszniejszą scenę. Przeszukaj
skrzynie w [5] – znajdziesz kilka tysięcy sztuk srebra, amulet Płaszcz Broonie, zbroję Scalbach
oraz dwa Żmijowe kamienie.
Wyjdź stąd i znowu biegnij do kwater wodza w [C]. Teraz są one puste, a ty możesz przeszukać
trzy skrzynie w [6] – znajdziesz tam dużo srebra, trzy Żmijowe kamienie oraz nowe melodie:
Wysysacza i Łotrzycę. Dopiero teraz idź do [7] po drodze przywołując rycerza, wiedźmę i
łotrzycę. Porozmawiaj ze starszym wioski:

Bycie miłym równa się uwolnieniu wieśniaków. Dzięki temu zdobędziesz trzech
wieśniaków z łukami – całkiem pomocna rzecz w walce w wikingami.

Bycie niemiłym to zostawienie wieśniaków w więzieniu. Polecam jednak ich
uwolnić.

Jeśli zdecydujesz się ich uwolnić, to porozmawiaj z kobietą w [8] – da ci Lutnię Finna. Możesz też
wyleczyć się u księdza w [9], natomiast w rozmowie z dziewczyną w [10] możesz być miły (440
punktów doświadczenia) lub niemiły (451 punktów doświadczenia). Musisz następnie udać się do
[A], gdzie czeka Jedwabnobrody ze swoimi kolegami. Wikingowie, a wódz w szczególności, są
bardzo wytrzymali – dlatego zalecam ostrożność i zapisywanie gry w razie czego. Korzystaj też z
artefaktów. Po pokonaniu wodza idź do Lasu Finna.
Niestety, okaże się, że nie możesz już wrócić do Finstown. Dlatego lepiej idź do [A], by wyruszyć
w świat – udaj się do Dounby, a potem do lokacji Zielona kraina, południowe równiny (na
zachód od Dounby).
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Rozdział X

Z i e l o n a

k r a i n a

Wyjścia:
[A] – Zielona kraina, południowe równiny / wyruszenie w świat
[B] – Zielona kraina, południowe równiny / Zielona kraina, północne równiny
[C] – Zielona kraina, północne równiny / Lochy MacRatha (na razie niedostępne)

Pierwsze co cię czeka, to rozprawa z kolejnym przywódcą druidów – Mackay’em w [1]. A
właściwie nie z nim, a z wielkim monstrum które przyleci. Do tego musisz jeszcze walczyć z
druidami z sierpami. Monstrum będzie łapało druidów i zrzucało ich na siebie. Używaj Żmijowych
kamieni jeśli spadnie ci energia. Do walki użyj rycerza, łotrzycę i najemnika. Monstrum może być
zranione jedynie wtedy, gdy wyląduje na ziemi. Walka będzie długa i mozolna, ale powinieneś
sobie jakoś poradzić.
Na razie nie będzie tu przeciwników, lecz później – gdy będziesz wracał – będą i drzewce i szybkie
czerwone potwory. Idź do [B], aby znaleźć się w lokacji Zielona kraina, północne równiny.
Tutaj przeciwnikami będą i druidzi i czerwone stwory. Możesz równie dobrze omijać ich zamiast z
nimi walczyć. Zapisz grę w [2]. Poszukaj pnie – w tych w [3] i [4] znajdziesz srebro, natomiast w
[5] będzie Żmijowy kamień.
Potem udaj się do [6]. Po rozmowie z MacRathem, z której nic nie zrozumiesz, dostaniesz 1650
punktów doświadczenia. Potem wyskoczy Nuckelavee – będziesz musiał pokonać kolejne
monstrum. Utrudnieniem będzie to, że cały czas latać za tobą będzie czaszka wysysająca energię
magiczną. Ułatwieniem – sposób ataku Nuckelavee. Szarżuje on, więc można szybko uskoczyć i
cały czas strzelać z łuku.
Po pokonaniu stwora dostaniesz 2750 punktów doświadczenia. Możesz jeszcze poszukać srebra w
pniu w [7], a później pokonać zombie niedaleko [8] i tam zapisać grę. Musisz jednak wrócić się do
[B], do Zielona kraina, południowe równiny, a później do [A] – i razem z MacRathem zawitać
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do Dounby. Nie walcz z przeciwnikami, omijaj ich po prostu (pamiętaj, że MacRath nie może
zginąć). Udaj się do Dugana (Zachodnie Dounby, stoi w [8], w barze Dębowym Bębnie w
[G]). Dostaniesz 3850 punktów doświadczenia.
Teraz czeka cię długa droga z powrotem do lokacji Zielona kraina, północne równiny i udanie
się do [C]. MacRath otworzy wejście do podziemi, za co dostaniesz 2200 punktów doświadczenia.
Będziesz musiał też rozprawić się z zombie. Możesz także poczytać to, co napisane jest na
nagrobkach za zejściem. W końcu wejdź do podziemi.
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L o c h y

M a c R a t h a

A

Podziemia to kilka komnat połączonych teleportami. Można tu zabłądzić, jednak jeśli będziesz
korzystał z map, to oczywiście nie zabłądzisz. Za przeciwników będziesz miał zombie i szkielety,
znane z ruin z przerywnika. Jest tu także trochę pułapek, a czasami wejdziesz w fioletową mgłę,
która uniemożliwi ci przywoływanie towarzyszy. Nie będzie tu jednak trudno.
Zaczynasz w [1]. Jeśli w Houton byłeś niemiły dla starca, który żądał przeprosin, to spotkasz go
właśnie tutaj. Jednak po rozmowie, niezależnie od tego czy będziesz teraz miły czy nie, starzec
opuści podziemia, a ty dostaniesz 1430 punktów doświadczenia. Zapisz grę w [2] i kieruj się do
[3]. Znajdziesz się w [4] – uważając na pułapki przejdź do [5]. Zanim to jednak zrobisz, otwórz
ukryte drzwi w [10]. W skrzyni znajdziesz Żmijowy kamień oraz amulet Medalion elfów.
Jeśli wejdziesz do [9], to ominiesz jedną komnatę ze skrzynią, ale szybciej dojdziesz do celu.
Wybór należy do ciebie. Jeśli wejdziesz do [5], to wyciągnij srebro ze skrzyni w [6]. Teleport w
[7] prowadzi do [1], teleport w [8] – do [4]. Idź do tego drugiego i teraz wybierz teleport w [9],
by przenieść się do kolejnej komnaty – opisana została w następnej części poradnika.
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W tej części jest podobnie. Podobne pułapki, ci sami przeciwnicy. Zaczynasz w [1] – uważając na
pułapkę idź do [2]. Zauważysz tam dwie grupy tańczących zombie. Po obejrzeniu showu pokonaj
wszystkich przeciwników – będzie ich sporo. Potem idź do skrzyni w [3] i wyciągnij ze skrzyni
Żmijowy kamień oraz srebro. Teleporty w [4] i [5] zaprowadzą cię do poprzednich pomieszczeń,
tylko [6] zaniesie cię dalej – do [7].
Uważając na pułapkę przejdź do [8]. Tam czeka duch który każe ci zapalić pięć pochodni
rozstawionych wokół kolumn. Jeśli w Houton zabrałeś psa, to wtedy duch właśnie jego przywoła.
Jeśli nie grałeś z psem, to duch przywoła Nuckelavee, którego będziesz musiał pokonać. Tak czy
inaczej drzwi na północy staną otworem, a ty nauczysz się nowej melodii – Zaklinaczki.
Otwórz skrzynię w [9] i wyciągnij amulet – Dębowy pas. Teleporty w [10] i [11] prowadzą do
poprzednich pomieszczeń, natomiast to w [12] zaprowadzi cię do [14]. Tutaj pokonując
przeciwników i uważając na pułapki dostań się do skrzyni w [15], skąd wyciągnij Żmijowy
kamień oraz srebro. Teleport w [15] zabierze cię do [1], więc wybierz ten w [16] by przenieść
się do [7]. Następnie idź do [13], aby znaleźć się w kolejnej komnacie.
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Wyjścia:
[A] – Lochy MacRatha / Zielona kraina, północne równiny

Zaczynasz w [1]. Prócz zombie i szkieletów będą tu także czarne duchy. Będą cię atakować tyko
wtedy gdy będziesz się ruszał. To samo tyczy twoich towarzyszy (ale nie psa). Po ataku duchy
odchodzą. Zapisz grę w [30] i idź do skrzyni w [2]. Stamtąd zabierz trzy Żmijowe kamienie i
nową melodię – Behemota. Teraz zdecyduj czy chcesz od razu iść do sali głównej portalem w
[19] czy obszukać pozostałe sale. W każdej sali są portale, które przenoszą tam, gdzie ten w
[19]. Oznaczone są numerami [6], [12], [18]. Proponuję jednak sprawdzić te komnaty – udaj się
w tym celu do [3].
Przeniesiesz się do [4]. Uważając na pułapkę, zabierz ze skrzyni srebro i dwa Żmijowe kamienie.
Idź do portalu w [7], a znajdziesz się w [8]. Zapisz grę w [30] i idź do portalu w [9]. Pojawisz się
w [10]. Uważając na pułapki otwórz skrzynię w [11] – zabierzesz srebro i Żmijowy kamień.
Potem portalem w [13] przeniesiesz się znów do [8], gdzie zapisz grę w [30]. Idź do [14],
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pojawisz się w [15]. Tutaj również znajdziesz Żmijowy kamień i srebro w skrzyni w [16].
Portalem w [17] przeniesiesz się do [20].
W nowej sali nie wchodź w portale w [21], [22], [23] i [24], bo one przenoszą do sal, gdzie już
byłeś. Zapisz grę w [31], pokonaj przeciwników i unieszkodliw pułapkę za pomocą odkrywcy.
Pomoże ci on otworzyć sekretne drzwi w [25] (znajdziesz tam w skrzyni melodię Ulepszony
rycerz, Żmijowy kamień oraz srebro) i w [26] (tu w skrzyni będzie srebro, Żmijowy kamień
oraz melodia Ulepszona bohaterka). Potem zapisz grę raz jeszcze, przywołaj odkrywcę jeśli go
nie masz i wejdź do portalu w [27].
Znajdziesz się w [28]. Unieszkodliw pułapkę i idź do [29] – tam czekał na ciebie będzie wódz
zombie. Po rozmowie będziesz musiał z nim walczyć. Jest on dość wytrzymały, a jego topór-gitara
przywołuje nowych zombie. Walka będzie długa i mozolna, często będziesz musiał się wycofywać.
Dobrymi towarzyszami tutaj są rycerz, najemnik, łotrzyca i moloch. Ty używaj łuku, a także lecz się
Żmijowymi kamieniami w miarę potrzeby.
W końcu zombie będzie martwy już definitywnie, a ty dostaniesz 4400 punktów doświadczenia,
melodię Ulepszony żywiołak i nowy magiczny przedmiot – Topór cieni. Użyj wyjścia a [A] by
znaleźć się w lokacji Zielona kraina, północne równiny. Musisz znów udać się do lokacji Zielona
kraina, południowe równiny, a potem iść do [A] i wyruszyć w świat. Potem kieruj się na
południe – do Stromness.
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Rozdział XI

S t r o m n e s s

Wyjścia:
[A] – Stromness / wyruszenie w świat
[A] – Stromness / Składnica wojenna Szalonego Thorvalda
[A] – Stromness / Farma
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Zaraz po walce z martwymi wikingami zapisz grę w [1]. Całe miasto roi się od nich – niestety, w
miejsce każdego zabitego pojawia się nowy, więc nie ma sensu walczyć. Największe skupisko
martwych wikingów spotkasz w miejscu oznaczonym czerwonym kołem. Na początku obszukamy
okolicę i zabierzemy zawartość skrytek w pniach. Pierwszy pień jest w [2], znajdziesz w nim trzy
Żmijowe kamienie i srebro. W [3] będziesz mógł zapisać grę, w [4] będzie Żmijowy kamień i
srebro, w [5] – dwa Żmijowe kamienie i srebro, a wreszcie w [6] – srebro oraz nowa zbroja –
Zbroja Llyra. Idź do [7] i porozmawiaj z Trowem.

Bycie miłym zaowocuje nową melodią – Ulepszonym żywiołakiem– a także
punktami doświadczenia (880). Musisz być miłym dwa razy, by dostać nagrodę.

Bycie niemiłym zaowocuje tylko informacją, jednak ponieważ i tak możesz
dowiedzieć się tego z opisu, to lepiej wybrać opcję bycia miłym.

Udaj się następnie do drugiego Trowa, stojącego w [8].

Bycie miłym zaowocuje tylko informacją, jednak ponieważ i tak możesz dowiedzieć
się tego z opisu, to lepiej wybrać opcję bycia niemiłym.

Bycie niemiłym zaowocuje nową melodią – Ulepszonym wysysaczem – a także
punktami doświadczenia (880). Musisz być niemiłym dwa razy, by dostać nagrodę.

Teraz idź do [9] i porozmawiaj z Hatcherem. Dostaniesz 2750 punktów doświadczenia. Musisz
eskortować go do sklepu w [B]. Ponieważ martwi wikingowie się odradzają, lepiej ich odganiać za
pomocą nowego topora lub ogłuszać (np. za pomocą wróżki). Jeśli Hatcher zginie, to wyjawi ci
informację o nowym miejscu, lecz nie odwiedzisz sklepu (i ominą cię późniejsze atrakcje), dlatego
postaraj się by doprowadzić go całego i zdrowego.
W sklepie kup u szalonego sprzedawcy w [10] przede wszystkim Prastary flet. Dostaniesz nową
melodię – Ulepszonego olbrzyma – oraz możliwość przywołania czterech stworzeń. Wydaj
pieniądze na inne rzeczy i wyjdź ze sklepu. Teraz musisz eskortować Hatchera do [C]. Może nie
być to łatwe, ale jak już zostało wspomniane – lepiej dotrzeć z nim, niż tylko z jego informacją.
Udaj się do Farmy.
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F a r m a

Wyjścia:
[A] – Farma / Stromness
[B] – Farma / Kopalnie Firbolgów

Przez większość czasu na tym poziomie również będziesz musiał bronić Hatchera. Na początku
szybko zapisz grę w [1]. Przeciwnikami będą tym razem zwierzęta – świnie, kurczaki i krowy. I
znów, nie ma czasu na zabijanie ich. Odpędzaj je i biegnij za Hatcherem. Uważaj – prosiaki mogą
cię unieruchamiać. W końcu dobiegniesz do [2], gdzie znajduje się dom Hatchera. Teraz musisz
ochraniać go przed trzema falami martwych zwierząt. Nie będzie to trudne, polecam łuk. Upewnij
się, że masz maksymalną liczbę towarzyszy.
Potem w [3] pojawi się wielki Haggisowy potwór złożony z mięsnych odpadków. Będzie w ciebie
rzucał kawałkami mięsa. Musisz i atakować jego i patrzeć, czy z Hatcherem jest wszystko w
porządku – niech nie zginie, bo nie dostaniesz łuku. Ty sam także używaj łuku. Haggisowy
potwór co jakiś czas będzie odnawiał swoją energię, zrobi to ze trzy razy – najlepiej się
pospieszyć, by nie miał czasu się zregenerować. Gdy go pokonasz dostaniesz 880 doświadczenia,
tarczę Onaich, a od Hatchera – łuk Ddraig Goch.
Teraz dopiero zbadaj okolicę. W skrzyni w [4] znajdziesz srebro, w pniu w [5] – Żmijowy kamień
oraz amulet Czterolistna koniczyna, a w skrzyni w [6] – trzy Żmijowe kamienie i srebro. Na
północ od chaty znajduje się kolejny pień, a w nim amulet – Pierścień złotego ostu. Teraz skieruj
kroki do [B], po drodze porozmawiasz z Hatcherem i dostaniesz 5500 doświadczenia. Zanim
jednak wejdziesz do kopalni, wróć się do Stromness, wyrusz w świat i przed Dounby przejdź do
Ruin Dun Alfiene (znajdują się na północny wschód od Leśnej Wieży).
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Przerywnik

R u i n y

D u n

A i l i n n e

Wyjścia:
[A] – wyruszenie w świat

Na dobry początek zapisz grę w [1] i przywołaj odkrywcę. Jest tu pułapka, której nijak nie można
obejść, więc odkrywca będzie potrzebny ci, by ją unieruchomić. Spotkasz tu dwa rodzaje
przeciwników. Zombie są cały czas powolni, a gdy znajdą się z dwa metry od ciebie, potrafią
przyciągnąć siebie do ciebie swoim językiem. Szkielety na początku są szybkie – rzucają bardzo
trującym świństwem, potem stają się powolne. Dlatego na początku skup się na uniku, potem na
walce. Niezawodną bronią będzie tu łuk, jako że ogień zadaje zombie i szkieletom dodatkowe
obrażenia. Niebieskimi kółkami zaznaczone są pułapki (kolce wyskakujące z ziemi), lecz tylko tych
pierwszych nie da się ominąć.
Na początku idź do [2]. Po drodze jednak otwórz ukryte drzwi w [11] – tam w skrzyni znajdziesz
srebro i Flet Gnimha. Omiń pułapkę, pozabijaj przeciwników z pomocą swoich towarzyszy. W
skrzyni znajdziesz dużo srebra i Żmijowy kamień. Potem wróć się i zapisz grę w [1]. Skieruj
kroki do [3]. Utrudnieniem tutaj będzie fakt, że fioletowa magiczna poświata uniemożliwia ci
przywoływanie stworów. Jedynym towarzyszem będzie piesek. Dlatego po kolei wywabiaj
przeciwników i korzystając z ich powolnego poruszania się, zabijaj. Gdy już oczyścisz teren, ze
skrzyni w [3] wyciągnij srebro i Żmijowy kamień, po czym wracaj do [1] i zapisz grę.
Poziom trudności się zwiększa. Na początku czeka cię przedarcie się przez dwa posągi strzelające
cały czas pociskami na krzyż w [4]. Musisz ustawić się tuż przed linią strzału – najlepiej z prawej popatrzeć co ile sekund posąg nie strzela, a potem w odpowiednim momencie szybko przebiec.
Podobne pułapki czekają w [5] i [6]. Ponieważ znowu nie możesz przywoływać towarzyszy, a
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przeciwników w [7] jest dość dużo, to po kolei ich wywabiaj, uważając na posąg w [6]. Korzystaj z
tego, że zombie również będą ranieni przez strzały. Nie będzie to łatwe, ale będzie warte zachodu –
w skrzyni w [7] znajdziesz amulet – Złotą lunetę oraz sporo srebra. Uważając na pułapki w [6],
[5] i [4], wróć się do [1] i zapisz grę (nie zapomnij odkrywcą unieruchomić pułapki!).
Ostatni korytarz czeka do odkrycia, najtrudniejszy. Przedrzyj się przez strzały w [4] i [5]. W [8] i
[9] są bloki zgniatające to, co stanie na ich drodze. Możesz tu zrobić kilka rzeczy. Albo pójść na
łatwiznę i użyć nieśmiertelności (trzecia poziom mocy artefaktu Caleigh) i po prostu przebiec.
przez pułapki. Możesz też bez nieśmiertelności przebiec przez jedną, poczekać aż się zregenerujesz
i przebiec przez drugą. Możesz wreszcie spróbować podbiec do bloków, szybko zawrócić gdy bloki
uderzą o siebie, a potem – jak wrócą na swoje miejsce – znów zawrócić i przebiec. Jest to jednak
bardzo trudne.
Tak czy inaczej wbiegnij do sali w [10]. Są tam tylko powolni zombie. Musisz biegać po całej sali i
puszczać po jednej, dwie strzały, a potem zmieniać pozycję. Mozolne, ale skuteczne. Gdy już
zabijesz wszystkich, zabierz ze skrzyni srebro i dwa Żmijowe kamienie. Potem bardzo ostrożnie
powróć do [1], nie zapominając o żadnej pułapce na drodze, którą już pewnie znasz na pamięć.
Zapisz grę w [1], wejdź do [A] i uważając na czyhające niebezpieczeństwa powędruj drugą drogą
do Dounby, potem do Stromness, do Farmy, aby wreszcie wejściem w [B] przejść do Kopalni
Firbolgów.

Strona: 80

www.gry-online.pl

The Bard’s Tale: Opowieści Barda – Poradnik GRY-OnLine
Rozdział XII

K o p a l n i e

F i r b o l g ó w

Wyjścia:
[A] – Kopalnie Firbolgów / Farma
[B] – Kopalnie Firbolgów / Podziemna rzeka (na razie niedostępne)
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Zapisz grę w [1]. Na dobry początek oczyść kopalnię z pływoludzi zaznaczonych na mapie
czerwonymi kropkami. Ze skrzyni w [2] zabierz srebro. Potem znów zapisz grę i idź do [3].
Porozmawiaj z Culainnem – będziesz mógł być miły lub nie.

Jeśli będziesz miły, to nie dostaniesz zaliczki. Nie będziesz mógł także wybrać
nagrody pomiędzy artefaktem czy srebrem.

Bycie niemiłym zaowocuje zaliczką – 1000 sztuk srebra. Będziesz mógł także
wybrać nagrodę – srebro lub magiczny miecz. Lepiej być niemiłym – zawsze to o
1000 sztuk srebra więcej.

Tak czy inaczej możesz teraz wybrać. Masz dziesięć minut na to, by odkopać przejście dla
robotników. Jeśli pozwolisz, by górnikom skończyło się powietrze, to dostaniesz tylko 605 punktów
doświadczenia. Nie polecam tego – lepiej pozbierać robotników z kopalni. Znajdują się oni w [4],
[5], [6], [7], [8], [9] i [10]. Gdy zbierzesz wszystkich, udaj się do [3] i czekaj (możesz na 98%
zapisać grę). Jeśli byłeś miły, to dostaniesz 4950 doświadczenia, potem artefakt – Mówiący miecz
– i kolejne 2200 doświadczenia. Jeśli nie byłeś miły, to najpierw dostaniesz 4950 punktów
doświadczenia. Później będziesz mógł wybrać:

Bycie miłym to Mówiący miecz i 2200 doświadczenia Polecam wybrać właśnie
niego, bo jest o wiele cenniejszy od nagrody pieniężnej.

Bycie niemiłym to nagroda pieniężna – 2500 srebra. Nie polecam tego zupełnie –
lepiej wybrać powyższą opcję.

Ze skrzyni w [11] wyciągnij dwa Żmijowe kamienie i srebro. Do tego, jeśli uratowałeś górników i
uratowałeś Dolyna z Górskiej przełęczy, to będzie on czekał w [12]. Zagadaj z nim – dostaniesz
1650 punktów doświadczenia oraz amulet Biała księga Rhydderch. Udaj się do [13] i ze skrzyni
wyciągnij srebro oraz jeden Żmijowy kamień. Zapisz grę w [14] i wejdź do [B] – na tratwę.
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P o d z i e m n a

r z e k a

Wyjścia:
[A] – tu zaczynasz (nie ma powrotu)
[B] – Podziemna rzeka / Jaskinie pływoludzi

Już raz tak płynąłeś. Przed wyruszeniem w drogę upewnij się, że masz obok siebie czterech
towarzyszy. Jako broń polecam nowo zdobyty miecz. Nie zapomnij też o pająku gromów, który jest
bardzo skuteczny na plywoludzi. Po dopłynięciu do [1] zapisz tam grę. Pokonując kamienne
stwory, przeszukaj skrzynie – w [2] znajdziesz dwa Żmijowe kamienie i srebro, a w [3] – trzy
Żmijowe kamienie i srebro. Zapisz grę w [4], stwórz cztery potwory i wyjmij swój nowy miecz.
Płyń do [5], przedzierając się przez przeciwników, gdzie zapisz grę. Potem udaj się do [B].
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J a s k i n i e

p ł y w o l u d z i

Wyjścia:
[A] – tu zaczynasz (nie ma powrotu)
[B] – Jaskinie pływoludzi / Obowiązkowy etap z lawą
[B] – Jaskinie pływoludzi / Wąskie morze
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Zapisz grę w [1]. Przeciwnikami na tym poziomie będą i kamienne stwory i pływoludzie. Przejście
w [2] jest zamknięte, dlatego musisz spróbować znaleźć inny sposób. Na początek idź do skrzyni w
[3] i wyciągnij stamtąd trzy Żmijowe kamienie i srebro. Potem udaj się do [4] i zapisz grę, a
następnie porozmawiaj z wikingiem Olafem, któremu nie zamyka się buzia. Możesz być dla niego
miły lub nie.

Jeśli będziesz miły lub będziesz milczał (wyjdzie na jedno), to po bardzo długim
wykładzie Olaf będzie wdzięczny za wysłuchanie historii. Dostaniesz za to 1925
punktów doświadczenia i amulet – Kamień błyskawic. Potem wiking da ci
zadanie.
Kilkukrotne przerwanie wykładu Olafa sprawi, że ten przejdzie od razu do rzeczy.
Da ci zadanie, ale doświadczenia i amuletu niestety nie dostaniesz. Dlatego lepiej
wysłuchać historii wikinga do końca (można w tym czasie np. zaparzyć herbatę).

Tak czy inaczej udaj się do wpierw do [8] i otwórz skrzynię. Zabierz z niej dwa Żmijowe
kamienie i srebro. Potem idź do [6], by odnaleźć Bannocka. I znów możesz być miły dla niego
lub nie.

Lepiej nie być miłym, bo nie będziesz miał szansy uratować Bannocka, i dostać za
to dodatkowych punktów doświadczenia. Jeśli jednak wolisz być miły, to będziesz
musiał zaprowadzić Bannocka do [A]. Dostaniesz wtedy Opaski Firbolgów.

Bycie niemiłym kilka razy sprawi, że Bannock ucieknie do [7] i zostanie
zaatakowany przez czwórkę pływoludzi. Teraz znów będziesz miał wybór czy być
miłym czy nie.

Jeśli będziesz miły i uratujesz Bannocka, to dostaniesz 1650 punktów
doświadczenia. Możesz być potem dla niego miły lub nie, lecz nie ma to znaczenia.
Potem będziesz musiał zaprowadzić Bannocka do [A]. Dostaniesz wtedy Opaski
Firbolgów. To rozwiązanie polecam graczom o dobrym sercu.
Bycie niemiłym to pozwolenie Bannockowi umrzeć. Potem pokonaj finfolki i
zabierz z ciała Opaski Firbolgów – dostaniesz 1650 punktów doświadczenia. To
rozwiązanie polecam graczom o mniej dobrym sercu.
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Cokolwiek byś nie zrobił, masz dowód na to, że Bannock nie żyje. Zanieś dowód do Olafa w [5],
a dostaniesz nową melodię – Ulepszonego ochroniarza i 2750 punktów doświadczenia. Przywołaj
ulepszonego ochroniarza i teraz dopiero idź do [2]. Zapisz grę w [9]. W skrzyni w [10] znajdziesz
dwa Żmijowe kamienie, melodię (Ulepszony pukacz) srebro, natomiast w skrzyni w [11] –
dwa Żmijowe kamienie i srebro. Potem znów zapisz grę w [9]. Wejdź do Obowiązkowego
etapu z lawą w [B] i idź do [12]. Spotkasz kolejnego wybrańca, ale ten będzie żywy. Możesz być
dla niego miły lub nie.

Bycie miłym to wytłumaczenie chłopakowi, że nie jest wybrańcem i żeby dał sobie
spokój. Dostaniesz za to nowy instrument – Harfę wieków– oraz 2200 punktów
doświadczenia.

Jeśli będziesz niemiły, to chłopak pobiegnie do skrzyni i wróci płonąc. Gdy padnie
martwy, bard zabierze z jego ciała nową melodię – Ulepszonego behemota.
Osobiście, ze względu na doświadczenie, polecam jednak bycie miłym.

Z taką lub inną nagrodą idź do [13], przywołaj towarzyszy i zapisz grę. Potem wejdź na tratwę w
[C], a wypłyniesz do Wąskiego morza.

Strona: 86

www.gry-online.pl

The Bard’s Tale: Opowieści Barda – Poradnik GRY-OnLine

W ą s k i e

m o r z e

Wyjścia:
[A] – tu zaczynasz (nie ma powrotu)
[B] – Wąskie morze / wyruszenie w świat

Czeka cię tutaj długa i dość trudna droga tratwą. Na pływoludzi najlepszy jest zdobyty w kopalni
miecz – można ranić przeciwników nawet zanim wskoczą na tratwę. Za towarzyszy miej same
mocne istoty – rycerz, najemnik, ochroniarz, zabójczyni plus pająk. W [1], [2], [3] i [4]
zaatakuje cię potwór morski. Wtedy szybko zamieniaj miecz na łuk i strzelaj w głowę potwora,
pozwalając towarzyszom atakować jego macki, którymi czepi się rogów tratwy. Nie wahaj się
używać Żmijowych kamieni, jeśli ty lub wszyscy towarzysze stracą prawie całe zdrowie. W końcu
dopłyniesz do [5] – zabierz z trzech skrzyni całe srebro i razem cztery Żmijowe kamienie, a
następnie zapisz grę w [6]. Potem wyjściem z [B] wyrusz w świat i kroki skieruj do Wieży na
wyspie.
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W i e ż a

n a

w y s p i e

Wyjścia:
[A] – Wieża na wyspie / wyruszenie w świat
[B] – Wieża na wyspie / Wieża na wyspie, poziom 1

Raczej krótki poziom. Przeciwnikami będą czerwone stwory i walczący z nimi druidzi. Zapisz grę w
[1]. Pokonując przeciwników przeszukaj pnie - w [2] znajdziesz srebro, w [3] – Żmijowy
kamień i srebro, a w [4] dwa Żmijowe kamienie i srebro. Potem wejdź do [B] – znajdziesz się
w lokacji Wieża na wyspie, poziom 1.
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1

Wyjścia:
[A] – Wieża na wyspie, poziom 1 / Wieża na wyspie, poziom 2

Nie ma stąd odwrotu. Musisz iść dalej. Jest tu dużo pułapek – wyskakujących z ziemi kolców oraz
strzelających posągów, ale... nie są one niebezpieczne. Zabiorą ci tylko kilka punktów życia, więc
nie ma się co nimi przejmować. Zapisz grę w [1] i zabierz srebro ze skrzyni w [2]. Pokonaj
przeciwników i dostań się do [3], zapisz grę i wyciągnij ze skrzyni w [4] Żmijowy kamień, srebro
oraz nową melodię – Ulepszoną zaklinaczkę. W [5] będzie kolejna skrzynie, a w niej Żmijowy
kamień, srebro i nowy instrument – Lutnię Ossiana. Zapisz grę w [6] i użyj windy w [A], by
dostać się do lokacji Wieża na wyspie, poziom 2.
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W i e ż a

n a

w y s p i e ,

p o z i o m

2

Wyjścia:
[A] – Wieża na wyspie, poziom 2 / Wieża na wyspie, poziom 3

Stąd również nie ma odwrotu. Na tym poziomie będziesz walczył z licznymi, lecz niezbyt
wytrzymałymi (jak na poziom twojej postaci) wietrznymi wojownikami. Ułatwieniem jest to, ze na
tym poziomie prócz strzelających posągów (które, nawiasem mówiąc, i tak nie są niebezpieczne)
nie ma żadnych pułapek. Zaczynasz w [1]. Zabierz srebro i sztylet Basulath ze skrzyni w [2] i
zapisz grę w [3]. Potem z [4] zabierz Żmijowy kamień i srebro, a z [5] samo srebro. Zapisz grę
w [6] i idź do kolejnej skrzyni w [7] – znajdziesz w niej srebro i Żmijowy kamień. W skrzyni w
[8] będzie srebro i nowa melodia – Ulepszona łotrzyca. Zapisz grę w [9] i przeszukaj ostatnią
skrzynię w [10], gdzie znajdziesz Żmijowy kamień i srebro. Potem wejdź do windy w [A], by
przenieść się do lokacji Wieża na wyspie, poziom 3.

Strona: 90

www.gry-online.pl

The Bard’s Tale: Opowieści Barda – Poradnik GRY-OnLine

W i e ż a

n a

w y s p i e ,

p o z i o m

3

Wyjścia:
[A] – Wieża na wyspie, poziom 3 / Komnata Mannanana

Na trzecim poziomie są pułapki, ale to te same, co były na pierwszym – całkiem niegroźne.
Przeciwnikami będą żywiołaki ognia, powietrza i ziemi – nic trudnego. Punkty do zapisania gry są w
[7], [8] i [9]. Korzystaj z nich w zależności od tego, którą drogą pójdziesz. Tak czy inaczej
przeszukaj skrzynie w tym poziomie. W [2] znajdziesz Żmijowy kamień i srebro, w [3] i [5]
samo srebro, a w [4] srebro, Żmijowy kamień i najlepszy korbacz – Oko Balora. Przywołaj
potwory związane z żywiołami – zapisz grę w [9]. Wejdź do [A] by znaleźć się w Komnacie
Mannanana.
Tutaj czeka cię walka z Mannananem w [6]. Jego ataki są następujące. Gdy straci trochę energii,
to zamieni się w tornado, przed którym musisz uciekać. Elektryzuje ono wszystkich w pobliżu i nie
można go zranić. Potem Mannanan wróci do swej pierwotnej postaci – znów zrań go, aż zamieni
się w ognistą burzę. Musisz uciekać przed spadającymi kulami ognia. Nie wahaj się używać
Żmijowych kamieni do leczenia i przywołuj tylko albo elektryczne, albo ogniste potwory (tj.
podczas burzy elektryczne, podczas deszczu ognia – ogniste). Używaj też artefaktów i łuku , a
najlepiej potrójnego strzału i nie pozwalaj siebie ranić, niech boss rani twoich towarzyszy. W końcu
pokonasz bossa, dostaniesz artefakt Mannanan, 15 Żmijowych kamieni i 1100 punktów
doświadczenia. Na latającej, ognistej płaszczce przeleć się do ostatniej lokacji – Wieża w Dounby,
dziedziniec.
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Rozdział XIV

W i e ż a

w

D o u n b y

Wieża składa się z kilkunastu takich samych poziomów. Zaczynasz na placu – jest tu Mackay oraz
kilkunastu druidów. Cóż, nie ma tu żadnej specjalnej taktyki, musisz po prostu pokonać wszystkich,
a następnie wejść do wieży. Możesz użyć nowo zdobytego artefaktu na trzecim poziomie, by szybko
druidów wykończyć.
Musisz przedrzeć się przez dwanaście poziomów wypełnionych różnymi przeciwnikami. Nie staraj
się walczyć ze wszystkimi na raz, najpierw wykańczaj jedną stronę planszy, potem drugą. Aby
kraty do windy się otworzyły, musisz po prostu wybić wszystkich.
Poziom 1 – najłatwiejszy, są tu tylko Trowy. Nawet się nie obejrzysz, a już ich nie będzie. Zapisz
grę przed wejściem do windy.
Poziom 2 – tu będziesz musiał pokonać kościane psy.
Poziom 3 – musisz pokonać wszystkie drzewce. Najlepszy do tego jest dwuręczny miecz.
Poziom 4 – zabij wszystkie rośliny i zbieraj nasiona, zanim zdążą z nich wyrosnąć nowe, mniejsze roślinki.
Poziom 5 – tu będziesz walczył z mechanicznymi wojownikami i dzikami znanymi z wieży Lugha.
Poziom 6 – przeciwnikami będą czerwone potwory, które pojawiały się w zaroślach.
Poziom 7 – tu musisz pokonać szkielety i zombie. Uważaj na ich truciznę – po pokonaniu ich
wyciągnij razem cztery Żmijowe kamienie ze skrzyń stojących w rogach. Jest tu także punkt do
zapisania gry – zrób to i ruszaj na kolejny poziom.
Poziom 8 – przeciwnikami będą martwi wikingowie;
Poziom 9 – tu zaczyna się robić trudniej. Będzie tu sporo martwych kur, świń (potrafią
unieruchamiać) i krów (szarżują).
Poziom 10 – wrogowie na tym poziomie to mniejsze i większe Finfolki. Staraj się jak najszybciej
zabić te mniejsze, by nie leczyły większych.
Poziom 11 – tu musisz pozabijać żywiołaki ognia i ziemi znane z poprzedniej wieży.
Poziom 12 – ostatni poziom. Zabij wszystkich druidów, wyciągnij ze skrzyń Żmijowe kamienie,
przywołaj odpowiednich towarzyszy i zapisz grę. Potem wejdź do windy.
Czeka cię rozmowa z Caleigh i Fionnaochem. Niestety, jak się okazuje, nie ma łatwo. Musisz
wybrać po której stronie stanąć. Możesz wcześniej poprosić o radę swoich towarzyszy (Rada) lub
po prostu stąd się ulotnić (Uciec stąd) – to też będzie jakieś zakończenie. W zależności kogo
wybierzesz, będziesz musiał walczyć z jego przeciwnikiem. Oto taktyki – jeśli wybierzesz:
Caleigh – czeka cię walka z Fionnaochem, trudniejsza i dłuższa. Nie pozwól na to, aby zabili ci
wszystkich towarzyszy bo ich przywołanie potrwa zbyt długo. Przeciwnik będzie przywoływał
druidów, a ci rośliny – musisz szybko go pokonać, zanim nie zdobędą zbyt dużej przewagi
liczebnej. Dlatego staraj się cały czas być przy bossie, uderzać w niego mieczem i leczyć się
Adderstone’ami. Używaj mocy wszystkich artefaktów które masz. Miej większa uwagę na swój
wskaźnik energii, aniżeli na to co się dzieje – ważne żebyś był przy bossie i ciął ile wlezie.
Najlepszymi towarzyszami tutaj będą silni, walczący bezpośrednio wojownicy.
Fionnaoch – czeka cię walka z Caleigh, raczej łatwiejsza od powyższej. Przeciwniczka jest
słabsza, a jedynym niebezpieczeństwem będą kopie, które od czasu do czasu pojawią się
niedaleko. Walcz mieczem lub łukiem. Do walki z nią najlepiej mieć kobiety, ponieważ męskich
współtowarzyszy przeciwniczka będzie przeciągać na swoją stronę. Zresztą, towarzysze tu nie będą
potrzebni. Używaj artefaktów (co ciekawe, artefaktu Caleigh też można używać) do leczenia się i do
nieśmiertelności. Uważaj na kule ogniste – zabierają całkiem dużo energii życiowej.
Tak czy inaczej... przygody barda się zakończą. Gratulacje – ukończyłeś The Bard’s Tale!
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