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Wprowadzenie

Poradnik do gry Sword Coast Legends zawiera szczegółowy opis jej przejścia oraz komplet
wskazówek, które pozwolą ukończyć ją w stu procentach. Został on przygotowany przede
wszystkim z myślą o graczach dopiero rozpoczynających przygodę z grami RPG oraz mających
niewielkie pojęcie o przedstawionym tu uniwersum. Znajdziesz tu szczegółowe omówienie
zagadnień, które pomogą ci przebrnąć przez każde zadanie czy walkę z przeciwnikiem. Dla
fanów serii i osób, które znają już gatunek RPG przygotowany został zaawansowany opis
przejścia z wyszczególnionymi sekretami, które napotykać będziesz podczas swojej przygody.
Niniejszy poradnik został podzielony na kilka specyficznych rozdziałów. Pierwszym z nich jest
wstęp do gry. Zawarte jest tu między innymi sterowanie, porady na dobry początek czy opis
interfejsu. Kolejny rozdział prezentuje dokładny opis mechaniki rozgrywki. Pojawiają się tutaj
opisy map, porady odnośnie walki czy podstawy eksploracji świata przedstawionego. Kolejny
rozdział prezentuje już naszego bohatera. Zawiera też szczegółowo omówione umiejętności
jakie posiadają dostępni bohaterowie oraz pokazuje różnice między nimi. Następna część
poradnika zawiera szczegółowy opis trybu Dungeon Master czyli trybu, w którym zostajesz
mistrzem gry i projektujesz poziomy dla innych graczy. Znajdziesz tutaj wskazówki dotyczące
mechaniki, liczne porady oraz omówienie wszystkich udostępnionych przez twórców opcji.
Kolejny rozdział zawiera już rdzeń całego poradnika czyli szczegółowy opis przejścia wszystkich
zadań, zarówno głównych jak i pobocznych. Znajdują się tutaj wskazówki dotyczące
spotykanych przeciwników, lokacji oraz nagród przyznawanych za ich ukończenie, a w
nawigacji pomogą ci specjalnie przygotowane mapy z przejrzystymi oznaczeniami.

Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli.
Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie.

Sword Coast Legends - poradnik do gry - GRYOnline.pl

5 / 194

Końcowe rozdziały poradnika zawierają opisy kwestii technicznej gry. Odnajdziesz tu
szczegółowe omówienie opcji graficznych, wydajność silnika czy wymagania sprzętowe na
komputery osobiste.
Poradnik do Sword Coast Legends zawiera:
•

Porady na dobry początek skierowane do osób zaczynających zabawę w świecie gier
RPG

•

Omówienie mechaniki rozgrywki czyli zagadnienia takie jak walka, eksploracja czy też
wykonywanie zadań

•

Szczegółowy opis tworzenia postaci i dostępnych bohaterów

•

Rdzeń poradnika czyli opis przejścia wszystkich zadań głównych i pobocznych

•

Omówienie kwestii technicznej gry oraz wymagania sprzętowe na komputery osobiste

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl)

Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli.
Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie.

Sword Coast Legends - poradnik do gry - GRYOnline.pl

6 / 194

Porady na dobry początek
Sterowanie PC
Gracz
Przytrzymaj by uruchomić widok taktyczny

Pokaż przedmioty, w które można wejść w interakcję

Czat

Celowanie w ziemię

Poruszanie kamerą

Obrót kamery w lewo

Obrót kamery w prawo

Przeskakiwanie między członkami drużyny

Szybki zapis gry

Szybkie wczytanie zapisu gry

Zaznaczenie całej drużyny

Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli.
Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie.

Sword Coast Legends - poradnik do gry - GRYOnline.pl

7 / 194

Komenda stop dla drużyny

Dziennik

Plecak

Zakładka bohatera

Umiejętności

Mapa

Zmiana zestawu broni

Sztuczka
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