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Wprowadzenie 

 

Poradnik do The Walking Dead - Michonne: What We Deserve jest dokładnym spisem 
wszystkich aktywności zawartych w grze. Znajdziesz tutaj szczegółowy opis przejścia wraz z 
tłumaczeniem ważnych dialogów na język polski, w taki sposób, byś mógł zrozumieć 
przedstawioną ci sytuację. Poradnik zawiera także osobny spis wszystkich ważnych wyborów. 
Znajdziesz tu dokładny opis każdego z nich wraz z potencjalnymi konsekwencjami w 
przyszłości. 

Trzeci epizod jest zwieńczeniem tej dosyć krótkiej opowieści zaserwowanej przez studio 
Telltale Games. Odcinek ten jest także kontynuacją historii poznanej we wcześniejszych 
epizodach, a więc będziesz świadkiem konfrontacji z Normą. Tak jak w przypadku innych 
odcinków, nie zabrakło także ważnych wyborów, które mogą mieć znaczenie przy ostatnich 
minutach tego epizodu. 

Poradnik do The Walking Dead: Michonne - What We Deserve zawiera:  

• Szczegółowy opis przejścia wraz z tłumaczeniem ważnych dialogów na język polski  

• Dokładny opis ważnych wyborów oraz ich konsekwencji  

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl)  
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Opis przejścia 
Rozdział 1 

 

Pierwszy rozdział rozpoczyna się rozmową z ludźmi na statku, jeszcze przed wydarzeniami 
opisanymi w pierwszych epizodach gry. 

You'd really come after me? Naprawdę ruszyłbyś mi na ratunek? 

Just needed some space Po prostu potrzebowałam przestrzeni 

No one wants to see that Nikt tego nie chce oglądać 

... Milczenie 

 

We're just a crew Jesteśmy po prostu grupą 

They're growing on me too Też się do nich zaczynam przekonywać 

How long does it take? Jak długo to potrwa? 

... Milczenie 
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Why'd you bother? Dlaczego miałbyś się przejmować? 

I would have gone in alone Poszłabym sama 

You did the right thing Postąpiłeś słusznie 

... Milczenie 

 

Glad there are people like Pete Ciesze się, że są jeszcze tacy ludzie jak Pete 

Pete shouldn't be so trusting Pete nie powinien być taki ufny 

He shouldn't have hired you Nie powinien był cię werbować 

... Milczenie 

 

Deal me in Mi też rozdaj 

No, thanks Nie, dzięki 

 

Kolejne fragmenty poradnika prezentują jedną z możliwych opcji, które mogłeś otrzymać 
poprzez ważne wybory w poprzednich epizodach. Mowa tutaj o wyborze z epizodu drugiego 
dotyczącego Pete'a oraz wyborze dotyczącego Randalla. Różnią się one tylko kilkoma 
szczegółami, co nie wpływa zbytnio na dalszą fabułę. 
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Pierwszym z tych szczegółów jest rozmowa z Petem lub Paige. Pete będzie tu tylko jeśli 
zatrzymasz go przed wprowadzeniem jego pomysłu w życie w drugim epizodzie. Drugim, nieco 
ważniejszym aspektem jest to w jaki sposób postąpileś wobec Randalla. Jeżeli go zabiłeś, 
Randal zamieni się w szwendacza i cała rozmowa z nim zostanie pominięta. 

I'm sorry Pete Przykro mi Pete 

He got what he deserved Dostał to, na co zasłużył 

He talked about my kids Mówił o moich dzieciach 

... Milczenie 

 

Do you really want to be a killer? Naprawdę chcesz zostać mordercą? 

I should have let you Powinnam ci pozwolić 

I wanted to kill him Chciałam go zabić 

... Milczenie 

 

I'm listening Słucham 

Calm down Uspokój się 

What do you want? Czego chcesz? 

[Don't pick up] Nie odbieraj 

 

I understand Rozumiem 

I didn't touch him Nie tknęłam go 

That goes both ways To działa w obie strony 

... Milczenie 
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Rozdział 2 

 

This better work Lepiej żeby to zadziałało 

It doesn't need to last Nie musi wytrzymać 

The bag helps a little Torba troche pomoże 

... Milczenie 

 

It might work To może się udać 

It won't be that easy To nie będzie takie proste 

Where would we go? Gdzie byśmy się udali? 

... Milczenie 
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