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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry Alice: Madness Returns zawiera kompletny opis przejścia głównego trybu 
fabularnego wraz z instruktażami filmowymi wyjaśniającymi najtrudniejsze momenty rozgrywki. 

Pomarańczowym kolorem oznaczyłem wszystkie dodatkowe przedmioty, zielonym przeciwników, 
zaś niebieskim klawisze wymagane do wykonania danej czynności. 

 

 

Osobny poradnik pomoże Ci odnaleźć wszystkie sekrety 
w grze. 

 

 

Alice: Madness Returns to gra polegająca w głównej mierze na eksploracji otoczenia, nie sposób 
jednak nie zwrócić uwagi na fantastyczne kreacje poziomów, jakimi uraczyli nas projektanci ze 
studia Spicy Horse. Mowa tu przede wszystkim o niesamowicie wyglądającej lokacji w pełni 
zbudowanej z kart, czyli Cardbridge. Nie można pominąć także wyjątkowej i oryginalnej scenerii 
miasteczka Barrelbottom – podwodnej ostoi spokoju i towarzyskiego życia, wszak niedaleko 
znajduje się Dreary Line Theater, jedna z głównych lokacji w tym rozdziale. Rozgrywka w Alicji to 
jednak nie tylko beztroskie przeskakiwanie z platformy na platformę – to także wymagające 
pojedynki z różnorodnymi przeciwnikami. Do najtrudniejszych należą pojedynki z Colossal Ruin – 
ogromnym potworem zbudowanym z mazi, z kilkoma głowami, które musimy jak najszybciej 
wyeliminować. Sporo problemów sprawia także walka z większą ilością Dollgirls – ciężko skupić się 
na jednej z lalek, a ich atak w grupie jest trudny do powstrzymania. Paradoksalnie sporo szumu 
robią też Samurai Ink Wasps – małe, czarne pszczółki skutecznie uniemożliwiają ataki na innych 
przeciwników, dlatego tak ważne jest szybkie niszczenie ich siedlisk. 

Amadeusz „ElMundo” Cyganek (www.gry–online.pl) 
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Rozdział 1 – Hatter’s Domain 
H o u n d s d i t c h  H o m e  

 

Grę zaczynamy w gabinecie doktora Rumby’ego. Po zakończeniu konsultacji i próby zwalczenia 
powracających koszmarów z przeszłości opuszczamy budynek. Kierujemy się korytarzem w stronę 
schodów, przechodząc obok dzieci grających w klasy. Po zejściu na parter idziemy jedyną dostępną 
drogą, wchodzimy do salonu i wychodzimy na zewnątrz. 

 

 

Po wyjściu z budynku skręcamy w lewo w stronę „Whitechapel Market”. Przechodzimy spokojnie 
przez targowisko do momentu, w którym spotkamy białego kota. Podążamy za nim. Dochodzimy 
do placu, w którym spotykamy się ze starszą panią i oglądamy jedną z wielu retrospekcji, jakie 
znajdziemy w trakcie całej gry. 
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Trafiamy na dach budynku. Przechodzimy przez drewniany mostek i podchodzimy do babci. Sprawy 
przybierają nieoczekiwany bieg – ziemia się rozstępuje, my zaś trafiamy wprost do Krainy Czarów. 
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T h e  V a l e  o f  T e a r s  

 

Idziemy ścieżką w górę – po chwili znajdujemy pierwsze wspomnienie. Podążamy dalej w górę, 
przeskakujemy przez małe urwisko. 

 

 

 

Docieramy do trzech platform zbudowanych z kostek domina. By spokojnie przeskoczyć z miejsca 
na miejsce, wciskamy drugi raz spację w trakcie lotu lub przytrzymujemy spację, by dryfować w 
powietrzu. Po zeskoczeniu z urwiska znajdujemy kolejne wspomnienie. 
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