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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry Diablo III zawiera szczegółowy opis zadań z podziałem na akty, ułożonych zgodnie 
z kolejnością ich rozgrywania praz porady do poziomów. Tekst ubarwiony jest licznymi obrazkami i 
zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące spotykanych postaci i wrogów. W niniejszym 
poradniku znajduje się też opis poszczególnych klas wraz z przykładowymi buildami. Wszystkiego 
dopełniają opisy ukrytych poziomów takich jak Kaprysowo, czy Infernalna Machina. Diablo 3 jest 
grą typu hack'and'slash wydaną przez studio Blizzard w roku 2012. Sama produkcja jest trzecią 
odsłoną serii i opowiada o wojnie między demonami i aniołami. W samym środku opowieści pojawia 
się postać gracza, która została zwabiona w pobliże nowego Tristram poprzez spadającą gwiazdę. 
Podczas rozgrywki gracz może wcielić się w jedną z pięciu klas postaci: Barbarzyńcę, Czarodzieja, 
Łowcę Demonów, Mnicha czy Szamana.  Twórcy stworzyli w grze system poziomów mistrzowskich, 
który nie ma granicy, a więc postać gracza może w teorii rozwijać się bez końca. System rozgrywki 
sprowadza się do walki z zastępami wrogów za pomocą arsenału licznych umiejętności by 
awansować swoją postać i zbierać dla niej coraz to lepszy ekwipunek. Wszystko to w otoczce 
mrocznego klimatu fantastyki.  Sama gra podzielona jest na cztery akty różniące się występującymi 
tam potworami, otoczka fabularną oraz ostatnim bossem.  Zakończenie gry jest dopiero 
początkiem, ponieważ ważnym czynnikiem są poziomy trudności na które przechodzi się gdy tylko 
postać będzie wystarczająco silna. 

Poradnik do gry Diablo 3 zawiera: 

• Szczegółowy opis wszystkich zadań występujących w grze. 

• Szczegółowy opis wszystkich unikatowych zdarzeń, zarówno tych premiowanych 
osiągnięciami, jak i tych mniejszych, luźnych. 

• Opis poziomów trudności wraz z dokładnymi wskazówkami dotyczącymi postępowania na 
najwyższych poziomach. 

• Opis wszystkich klas postaci: Barbarzyńcy, Mnicha, Czarodzieja, Szamana i Łowcy 
Demonów. 

• Opis rzemieślników i wskazówki dotyczące rzemiosła. 

• Opis wszystkich występujących w grze zdolności z uwzględnieniem modyfikujących je run. 

• Przykład buildów dla każdej z klas i różne porady dotyczące rozgrywki. 

• Dokładny opis ukrytego poziomu Kaprysowo oraz Infernalnej Machiny 

 

Maciej „Psycho Mantis” Stępnikowski, Aver, Terrag i Asmodeusz oraz Marcin „Xanas” 
Baran (www.gry–online.pl) 
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Porady Ogólne 

 

• Nie opłaca się sprzedawać przedmiotów legendarnych w sklepie, lepiej już je odzyskać u 
kowala w celu pozyskania z nich komponentów. 

• Używanie towarzyszy jest bardzo istotne, jeśli grasz samemu. Ich umiejętności często się 
przydają podczas walk z bossami. 

• Dołączenie do klanu jest dobrym pomysłem, ponieważ możesz zobaczyć na bieżąco, jakie 
legendarne itemy lecą twoim znajomym.  

• Męstwo Nefalemów zostało zastąpione buffem „Siła w liczebności”, który polega na tym że 
im więcej ludzi jest obok ciebie tym zwiększa się twoja szansa na otrzymanie magicznych 
przedmiotów. 

• Chwała Nefalemów to buff wypadający z potworów. Zwiększa on twoją szybkość poruszania 
się i siłę ataków.  

• W grze występują studnie życia i studnie natchnienia. Te drugie dodają ci dodatkowe 
doświadczenie za zabicie potworów w o 25%. 

• Warto też wspomnieć o opcji zwanej trybem wyboru (ESC -> opcje -> rozgrywka): po jej 
zaznaczeniu będziemy mogli przypisać dowolne umiejętności pod kolejne klawisze (1-4) 
oraz pod oba przyciski myszy. 

• Poziomy mistrzowskie są teraz przypisywane do konta, a nie do postaci. 

• Wskrzeszać się przy zwłokach możesz tylko trzy razy, co określoną ilość czasu. 

• Teleportacja do gracza jest dostępna z poziomu mapy, kliknięcia na sztandarze oraz przez 
portret bohatera.  
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Zadania – Akt 1 
U p a d ł a  g w i a z d a  

 

 

Po rozpoczęciu gry znajdujesz się na Drodze nad urwiskiem. Skieruj się na wschód i zabij kilku 
napotkanych Ożywieńców. Następnie będziesz musiał skręcić na północ i skierować się do wrót 
miasta Nowe Tristram. 

 

 

 

Przed jego zamkniętą bramą stoi kapitan Rumford, a na palisadzie stacjonują obrońcy. 
Porozmawiaj z kapitanem, a otrzymasz pierwsze zadanie. 
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