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Wprowadzenie 
 

Poniższy poradnik do gry Baldur’s Gate: Enhanced Edition zawiera bardzo szczegółowe mapy, oraz 
ułatwiające odbiór screenshoty, z zaznaczonymi najważniejszymi punktami i postaciami. Informuje 
również gdzie spotkać nowe postaci dodane w wersji Enhanced Edition i jak rozwiązać zadania z 
nimi związane. Poradnik ten, w przyjazny i czytelny sposób przeprowadzi czytelnika przez główny 
wątek gry oraz wszystkie zadania poboczne, bez zdradzania zbyt wielu szczegółów fabularnych. 
Pomoże on również graczowi w stworzeniu kanonicznej drużyny, idealnej dla tych, którzy chcą 
doświadczyć gry tak, by nie odbiegać od wizji twórców. 

Oczywiście poradnik ten, ze względu na strukturę opartą na zadaniach (zamiast na lokacjach) 
przyda się każdemu, kto mógł przeoczyć w swoich doświadczeniach z grą nieco mniej oczywiste 
zadania poboczne, lub alternatywne rozwiązania. Zadania związane z postaciami, które nie będą 
przyłączane do drużyny zostały również wspomniane. 

Piotr „MaxiM” Kulka (www.gry–online.pl) 
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P o r a d y  n a  p o c z ą t e k  

 
Oto garść porad, o których należy zawsze pamiętać, aby zyskać jak najwięcej i/lub oglądać 
możliwie jak najrzadziej ekran "game over". Nie wszystkich trzeba trzymać się za wszelką cenę, ale 
warto mieć je na uwadze. 

 

• Przejdź samouczek! 

Jeśli jesteś "nowy" w Baldur's Gate, powinno być to oczywiste. Starym wyjadaczom, którzy nie 
widzieli się z tym tytułem od ponad dekady, takie odświeżenie pamięci również nie zaszkodzi. 

 

• Często zapisuj grę. 

Nie oszczędzaj miejsca na dysku, nadpisując w kółko jeden zapis. Pozwoli Ci to na powrót do 
dowolnego momentu i miejsca w grze, jeśli przydarzy Ci się coś "sknocić" – czy to przez pomyłkę 
czy z powodu niewiedzy. Używaj "szybkiego zapisu" przed każdą próbą włamania, kradzieży 
kieszonkowej lub oczekująca walką. Zaoszczędzi Ci to masę nerwów i czasu w razie niepowodzenia. 

 

• Używaj aktywnej pauzy. 

Nie ma sensu utrudniać sobie życia, próbując grać w Baldur's Gate jak w strategię czasu 
rzeczywistego. Zatrzymanie gry w dowolnym momencie pozwala na zastanowienie się nad 
kolejnym krokiem i bardzo ułatwia mikro–zarządzanie. 

 

• Pilnuj zapasu mikstur leczniczych, antidotum i amunicji. 

Nic tak nie psuje humoru, jak zorientowanie się, że nie masz czym strzelać/rzucać lub leczyć ran, 
kiedy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia. W grze znajduje się kilka lokacji, z których przez 
pewien czas nie da się wydostać, nie mając przy tym dostępu do żadnego przyjaznego kupca. 

 

http://www.gry-online.pl/�


Baldur’s Gate: Enhanced Edition – Poradnik GRY-Online.pl 

Strona: 7 

• Zawsze miej przy sobie zwoje/czary/mikstury ochrony przed petryfikacją. 

W kilku miejscach w grze natkniesz się na bazyliszki, które swoim wzrokiem zamieniają w kamień. 
Lepiej być przygotowanym na takie spotkania. Zwoje zamiany kamienia w ciało również będą 
nieocenione. 

 

• Strach ma wielkie oczy. 

Dosłownie. Nie ma nic gorszego, niż drużyna biegająca po ekranie niczym bezgłowe kurczaki, tylko 
dlatego, że jakiś mag miał kaprys rzucić czar powodujący panikę. Prosty czar ochrony przed 
strachem rzucony przed walką z napotkanym magiem, zaoszczędzi Ci takich niespodzianek. 

 

• Odwiedzaj wszystkie napotkane sklepy i handlarzy. 

Czasem najciekawsze przedmioty można zakupić w najmniej oczekiwanych miejscach. 

 

• Utrzymuj swoją reputację na jak najwyższym poziomie. 

Wysoka reputacja nie tylko pozwoli Ci na uniknięcie kłopotów z prawem lub łowcami nagród, ale 
również znacznie poprawi twoją sytuację finansową. Kupcy sprzedają swoje towary za niższa cenę 
herosom niż rozbójnikom, a i płacą więcej za to, co Ty masz do sprzedania. 

 

• Charyzmatycznym bohaterom żyje się lepiej. 

Postaci z wysoka charyzma potrafią niejednokrotnie uniknąć walki drogą negocjacji, lub 
wytargować u zleceniodawcy wyższa nagrodę. 

 

• Dopasowuj broń do sytuacji. 

Nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest szarża na przeciwnika z pianą na ustach. W wielu 
wypadkach lepiej użyć broni dystansowej niż mieczy. Ponadto, niektórzy przeciwnicy mogą być 
odporni na konkretne rodzaje zadawanych obrażeń. Każda z postaci ma minimum dwa sloty na 
broń – zrób z nich użytek! 

 

• Zwiedzaj każdy zaułek i każde pomieszczenie, na jakie się natkniesz. 

Czasami nawet w najbardziej obskurnej chatce lub brudnej beczce można znaleźć niebywałe 
skarby. 

 

• Nie zbieraj każdego śmiecia, jaki znajdziesz. 

Na początku gry zbieranie i sprzedawanie wszystkiego, co nie jest ci potrzebne jest wskazane, 
jednak w miarę postępów w grze, nie ma sensu zapychanie ograniczonej ilości miejsca w 
ekwipunku ciężkim złomem, za który dostaniesz co najwyżej 5 sztuk złota. 
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