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Wstęp

Nieoficjalny poradnik do gry Alpha Protocol zawiera bardzo szczegółowy opis przejścia wszystkich
pięciu operacji składających się na kampanię dla pojedynczego gracza. W opisie uwzględnione
zostały wszystkie różnice wynikające z podejmowanych decyzji, co w wielu przypadkach może mieć
znaczący wpływ na dalszy przebieg gry. Końcowa część poradnika szczegółowo omawia trzy główne
zakończenia oraz podpowiada w jaki sposób można do nich dotrzeć.
Do poradnika dołączone zostały mapy poszczególnych lokacji, dzięki którym można w prostszy
sposób odnajdywać konkretne osoby, przedmioty czy ważne miejsca. Zastosowane tu zostały
następujące oznaczenia:
(M1, 1) – Opis przejścia odwołuje się do miejsca o numerze 1 znajdującego się na mapce o
numerze 1. Jeżeli do danej misji dołączonych jest więcej mapek to są one rozróżnione kolejnymi
literami alfabetu – M1A, M1B itd.
Kolor czerwony użyty został do oznaczenia potencjalnych zagrożeń. K oznacza miejsca
występowania kamer bezpieczeństwa, a S miejsca występowania wież snajperskich, stacjonarnych
dział maszynowych oraz automatycznych wieżyczek obronnych.
Kolor niebieski użyty został do oznaczenia miejsc występowania szczególnie cennych sekretów,
którymi zazwyczaj są upgrade’y. Ponadto w opisie przejścia podana jest dokładna nazwa
odnajdywanego przedmiotu.
Kolor zielony w połączeniu z symbolem dolara użyty został do oznaczenia miejsc odnajdywania
pieniędzy. W zależności od sytuacji może to być zarówno łatwo dostępna torba jak i skarb ukryty
wewnątrz sejfu.
Kolor pomarańczowy użyty został do oznaczenia pozostałych ważnych miejsc. Kolejne cyfry to
miejsca odnajdywania między innymi aktywnych stanowisk komputerowych czy nowych danych
wywiadowczych. Litera P oznacza z kolei miejsca odnajdywania punktów pierwszej pomocy.
Jacek „Stranger” Hałas
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Prolog
G r a y b o x
MAPA:
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WYDOSTANIE SIĘ Z CELI:

Wstań z łóżka, przetestuj klawisze odpowiedzialne za poruszanie postacią i zaczekaj aż zadzwoni
telefon. Podejdź do PDA (M1, 1) i wciśnij SPACJĘ by porozmawiać z Miną Tang. W trakcie rozmowy
będziesz mógł zadecydować w jaki sposób chcesz uciec z pomieszczenia, w którym byłeś
przetrzymywany. Możliwe warianty zostały opisane poniżej:

Wariant 1 – zasadzka (Ambush)
Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla stylu agresywnego.
Michael poprosi Minę o świadome wszczęcie alarmu. Musisz
zaczekać aż do pomieszczenia wbiegnie strażnik i się z nim
rozprawić.
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Wariant 2 – improwizacja (Improvise)
Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla stylu układnego.
Po zakończeniu rozmowy musisz podejść do gaśnicy i
wcisnąć klawisz akcji, dzięki czemu Michael rozbije szybę.
Zaczekaj na pojawienie się strażnika i go zneutralizuj.

Wariant 3 – odwrócenie uwagi (Distraction)
Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla stylu
profesjonalnego. Zaczekaj aż Mina otworzy drzwi i przejdź do
sąsiedniego pomieszczenia. Śmiało ruszaj dalej. Strażnika
patrolującego kolejny korytarz możesz w łatwy sposób
zaskoczyć.

Wariant 4 – zignorowanie Miny (Ignore)
Wybór tego wariantu oznacza konieczność powtórzenia
czynności z wariantu drugiego. Musisz więc skorzystać z
gaśnicy w celu rozbicia szyby i rozprawić się z wartownikiem,
który się tu wkrótce pojawi.
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ZDOBYCIE BRONI:

W zależności od wybranego wariantu alarm może już teraz być aktywny lub załączy się w
momencie wejścia do kolejnego pomieszczenia. Podejdź do panelu kontrolnego znajdującego się na
lewej ścianie (M1, 2) i wejdź z nim w interakcję, co zainicjuje mini-grę.

Założenia tej mini-gry są bardzo proste. Musisz mianowicie zaciskać obwody we właściwej
kolejności. Zawsze zacznij od odnalezienia obwodu numer 1 i prześledź krótki labirynt by ustalić
który zacisk z dolnego rzędu należy wybrać. Powtórz to z kolejnymi obwodami. W tym przypadku
są to w sumie cztery obwody, ale w kolejnych mini-grach tego typu może ich być nawet dwukrotnie
więcej. Z wykonaniem mini-gry musisz oczywiście zdążyć przed upływem czasu, a ponadto
popełnienie błędu doprowadzi do skrócenia przydzielonego odgórnie limitu.
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