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Wprowadzenie
Nieoficjalny poradnik do gry DARK zawiera bardzo szczegółowy opis przejścia jej wszystkich
rozdziałów. W omówieniach poszczególnych etapów szczególny nacisk położono na sprawę
przechodzenia przez kolejne lokacje pozostając w ukryciu i nie doprowadzając do
podnoszenia alarmów. W opisie przejścia znajdują się także informacje na temat wszystkich
opcjonalnych zajęć (m.in. rozmowy z postaciami niezależnymi, zadania poboczne) oraz lokalizacji
wszystkich sekretnych przedmiotów (znajdziek).
W dalszej części poradnika zamieszczony został ponadto odrębny rozdział poświęcony kwestii
rozwoju sterowanej postaci, zawierający szczegółowe omówienia wszystkich dostępnych
umiejętności i ulepszeń oraz wskazówki odnośnie najbardziej przydatnych wampirzych mocy.
Poradnik do gry DARK to:
•

kompletny, bogato ilustrowany opis przejścia wszystkich rozdziałów, stawiający szczególny
nacisk na skuteczne unikanie wykrycia

•

omówienia wszystkich opcjonalnych zajęć oraz lokalizacje wszystkich sekretów

•

zestawienie wszystkich
najbardziej przydatnych

•

pełna lista osiągnięć

Oznaczenia

umiejętności

kolorystyczne

w

sterowanej

postaci

z

wyszczególnieniem

tych

poradniku

W niniejszym poradniku zastosowane zostały następujące oznaczenia kolorystyczne:
•
•
•
•

kolor brązowy – kolor ten używany jest do oznaczania wszystkich napotykanych postaci
(sojusznicy, osoby neutralne, przeciwnicy)
kolor niebieski – kolor ten używany jest do oznaczania wykorzystywanych przez Erica
wampirycznych mocy
kolor pomarańczowy – kolor ten używany jest do informowania o zdobywanych przez
sterowaną postać punktach doświadczenia
kolor zielony – kolor ten używany jest do oznaczania odnajdywanych sekretnych
przedmiotów

Jacek „Stranger” Hałas
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Sterowanie
X b o x

3 6 0

Poruszanie się

Skradanie się

Rozglądanie się

Przybliżenie obrazu

Interakcja

Pominięcie scenki przerywnikowej

Użycie aktywnej mocy
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Wyświetlenie okna wyboru mocy

Szybkie użycie mocy

Szybkie użycie mocy

Szybkie użycie mocy

Szybkie użycie mocy

Przeciąganie ciał (przytrzymaj)
Chowanie się za zasłoną (przytrzymaj)

Shadow Leap – teleportacja (przytrzymaj)
Auspex – wampirzy tryb widzenia (przytrzymaj)

Wyświetlenie okna rozwoju postaci

Zatrzymanie gry
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Rozdział 0
S a n c t u a r y

Zejście do piwnicy
Zaczekaj aż uzyskasz pełną kontrolę nad postacią Erica. Jako że bramkarze nie wpuszczą Cię
chwilowo ani do głównej sali klubu ani na piętro wybierz schody prowadzące do piwnicy.

Przejście do lewej toalety
Kieruj się w stronę toalet zlokalizowanych w piwnicy budynku. Wejdź do lewej toalety,
doprowadzając do wyświetlenia nowej, krótkiej scenki przerywnikowej ze spotkania z "aniołem".
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