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Wstęp 
 

Dark Souls. Mówią o niej, że jest najtrudniejszą grą tej generacji, przez którą sporo osób 
osiwiało. Rzeczywiście produkcja studia From Software jest bezkompromisowa, bezwzględna, 
oszczędna w podpowiedziach i wielowątkowa. Z tym poradnikiem przejdziecie ją jednak bez 
problemów i dołączycie do zaszczytnego grona osób, które pokonały ostatniego bossa. 

Nasz poradnik to nie tylko suche tabelki ze statystykami, ale pełnoprawny opis przejścia krok 
po kroku wszystkich lokacji, walk i wyzwań. Dzięki temu dowiedziecie się jak wybrnąć z 
trudnych sytuacji, gdzie udać się dalej, jak odkryć sekretne przejścia i poradzić sobie z trudnymi 
przeciwnikami. Przeprawianie się przez krainy Dark Souls stanie się przyjemniejsze. 
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Same potyczki z demonami, bossami i smokami to osobny temat. Walki tego typu są bardzo 
trudne. Z tego względu wydzieliliśmy je w osobnym rozdziale i wzbogaciliśmy o opis oraz filmy z 
komentarzem. Nie musisz już przedzierać się przez strony tekstu, aby zobaczyć, jak pokonać 
bossa, który sprawia Ci problem – wystarczy obejrzeć kilkudziesięciosekundowy film. 

Powyższe elementy to główna treść poradnika, w którym znajdziecie wiele innych dodatków. Z tego 
miejsca gratulujemy też zakupu tej świetnej gry i życzymy powodzenia! 

W poradniku do Dark Souls znajdziesz: 

• Pełen opis przejścia każdej lokacji 

• Kompleksowy opis walk z bossami 

• Kilkanaście filmów prezentujących taktyki w walkach z bossami 

• Informacje o tym jak zdobyć najważniejsze przedmioty 

• Spis najlepszych i najbardziej przydatnych broni 

• Spis czarów, cudów i piromancji 

• Opis Covenantów i ich działania 

• Porady odnośnie tworzenia postaci, walki i funkcjonowania w świecie gry 

• Porady dotyczące ulepszania przedmiotów 

Uwaga: Część poradnika została stworzona na New Game+, trybie, który rozpoczynamy po 
pierwszym przejściu gry. Z tego względu, postać na obrazkach może być uzbrojona w przedmioty 
niedostępne w danym momencie rozgrywki. Wszystkie opisy są jednak zgodne z tym, co 
zastaniemy w grze przy pierwszym podejściu. 

Szymon „Hed” Liebert (www.gry–online.pl) 
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Podstawy 
S t a t y s t y k i  i  k l a s y  

Na początku gry otrzymujemy do wyboru kilka klas postaci, opatrzonych różnymi statystykami i 
dysponujących innym sprzętem. Podczas gry można całkowicie zmienić rozwój danego bohatera, 
więc nie należy za bardzo sugerować się początkowymi wyborami. 

 

 

 Co dają statystyki 

Vitality Zwiększa maksymalną liczbę punktów życia. 

Attunement Zwiększa liczbę slotów na czary.  

Endurance Zwiększa Staminę, Equip Burden, obronę fizyczną, odporność na krwawienie.  

Strength Wymagana do używania niektórych broni. Zwiększa obrażenia dla pewnych broni. 

Dexterity Wymagana do używania niektórych broni. Zwiększa obrażenia dla pewnych broni. 

Resistance Zwiększa odporność fizyczną, na ogień i na trucizny.  

Intelligence Wymagana do używania niektórych broni. Zwiększa moc czarów.  

Faith Wymagana do używania niektórych broni. Zwiększa moc cudów.  

Humanity Zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia wypadania przedmiotów, zwiększa odporność na 
klątwę. Więcej w dziale o tym, dlaczego warto grać w postaci człowieka. 

 

Jak pisaliśmy wyżej, wybór klasy nie gra wielkiej roli. Dlatego najlepiej wybrać postać: Wanderer. 
Dlaczego? Bohater zaczyna na 3 poziomie doświadczenia, ale ma tyle samo punktów w 
statystykach co inne postacie. To znaczy, że pierwsze statystyki ulepszymy taniej. 
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K t ó r y  p o d a r u n e k  w y b r a ć ?  

Tworząc postać możemy też określić, jaki podarunek chcemy wybrać. Przeglądając poniższą 
tabelę wybór wydaje się oczywisty – najprzydatniejszy jest Master Key. 

 

 

 

 Który podarunek wybrać? 

Divine Blessing Odnawia życie do pełna i usuwa negatywne stany.  

Black Firebomb Eksploduje. Można rzucić w przeciwników.  

Twin Humanities Dodają Humanity. Odnawiają życie.  

Binoculars Lornetka. Można znaleźć ją także w grze.  

Pendant Przedmiot powiązany z jednym z wątków fabularnych.  

Master Key Otwiera podstawowe drzwi. BARDZO PRZYDATNY. 

Tiny Being's Ring Zwiększa maksymalną ilość punktów życia.  

Old Witch's Ring Pozwala porozmawiać z siostrą Chaos Witch Quelaag.  
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