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Wprowadzenie 

 

Niniejszy nieoficjalny poradnik do gry Fallout 4 jest bardzo rozbudowanym przewodnikiem po 
tej niezwykle złożonej produkcji. Nasz przewodnik ma do zaoferowania kilkanaście dużych 
rozdziałów poruszających zarówno tematy podstawowej mechaniki gry jak i bardziej 
zaawansowane kwestie. Na początkowych stronach przewodnika znalazły się opisy 
sterowania dla wszystkich docelowych platform sprzętowych oraz podstawowe porady, 
które pozwalają bezproblemowo rozpocząć swoją przygodę na pustkowiach. Ważną częścią 
tego poradnika są strony dotyczące głównego bohatera. Informują one o znaczeniu 
podstawowych statystyk i podpowiadają jak w najlepszy sposób rozwijać własną postać 
(startowe buildy, awansowanie, najlepsze profity itp.). Kolejne rozdziały dokładnie 
omawiają inne ważne elementy gry, takie jak eksploracja świata, walka, wchodzenie w 
interakcje z napotykanymi postaciami niezależnymi, hackowanie terminali, 
otwieranie zamków, używanie Pip-Boy'a, dołączanie do frakcji czy poleganie na 
craftingu. W dalszej części przewodnika znalazły się dwa duże rozdziały poświęcone 
towarzyszom (lista potencjalnych sojuszników, ich lokalizacje oraz ich zalety i wady) oraz 
najczęściej zadawanym pytaniom (jak szybko się wzbogacić, gdzie odnaleźć dobrą broń i 
zbroję itp.). Na końcowych stronach przewodnika dodane zostały z kolei między innymi strony 
dotyczące zarządzania osadami oraz zdobywania osiągnięć. Fallout 4 to duży RPG, za 
wydanie którego odpowiada Bethesda. W grze przenosimy się do postapokaliptycznego świata, 
w którym każda niewłaściwa decyzja może doprowadzić do szybkiej śmierci sterowanej 
postaci. Skorzystanie z przewodnika powinno znacząco zmniejszyć ryzyko nagłego, 
niechcianego zgonu. 
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Oznaczenia kolorystyczne w poradniku 
• Brązowy kolor użyty został do oznaczania postaci niezależnych, z którymi można 

porozmawiać. Wyróżniono nim też unikalnych przeciwników powiązanych z zaliczanymi 
questami. 

• Niebieski kolor użyty został do wyróżniania nazw lokacji odwiedzanych w grze. Nazwy 
w poradniku są identyczne do nazw z mapy świata w grze. 

• Zielony kolor użyty został do informowania o ważnych przedmiotach, które można 
odnaleźć w świecie gry, otrzymać od innych postaci czy kupić od handlarzy. 

• Pomarańczowy kolor użyty został do wyróżniania sytuacji, w których dysponowanie 
rozwiniętymi statystykami czy jakimś określonym profitem (perkiem) może pozwolić na 
wykonanie zaawansowanej czynności (otwarcie zamka, użycie perswazji na NPC'u itp.). 

Dodatkowo w poradniku pogrubioną czcionką oznaczone zostały tytuły zadań. 

Jacek "Stranger" Hałas, Patrick "YxU" Homa, Patryk Greniuk (www.gry-online.pl)  
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-  Ulubione przedmioty #1-9 
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