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Poradnik pomoże Ci w odblokowaniu wszystkich Osiągnięć 
dostępnych w grze. Nie zawiera on opisu przejścia, który 
znajduje się w osobnym poradniku.  

 

 

Wprowadzenie 
 

Poradnik krok po kroku dokładnie pomoże w zdobyciu wszystkich achievementów dostępnych w 
grze Fable III. Całość podzielona została na siedem głównych rozdziałów: 

1) Wątek główny - Opis zdobyczy powiązanych z konkretnymi wydarzeniami z wątku głównego. 

2) Zadania poboczne - Opis zdobyczy powiązanych z zadania pobocznymi. 

3) Interakcja - Opis zdobyczy powiązanych z interakcją między Bohaterem oraz postaciami 
niezależnymi i innymi graczami. 

4) Walka - Opis zdobyczy powiązanych z walką. 

5) Znajdźki – Opis zdobyczy powiązanych z różnego rodzaju znajdźkami. 

6) Pozostałe - Opis zdobyczy nie kwalifikujących się do żadnej innej kategorii.  

W celu ułatwienia korzystania z poradnika, wprowadzone zostały różnokolorowe czcionki, oraz 
specjalne oznaczenia. 

Legenda: 

[1], [2] – znaki odwołujące do znajdujących się nad tekstem screenów. Jedynka oznacza obrazek 
po lewej, a dwójka po prawej stronie. 
Kolor pomarańczowy – ukryte przedmioty i znajdźki. 
Kolor brązowy – spotykane postacie.  
Kolor zielony – używane umiejętności. 
Kolor niebieski – występujące w grze lokacje. 

Michał „Kwiść” Chwistek (www.gry-online.pl) 
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Pełna lista osiągnięć 
 

NAZWA OSIĄGNIĘCIA  PKT SEKCJA W PORADNIKU 

Pieczęć Gildii 10  Uwolnij swój bohaterski potencjał. 

I tak to się zaczyna 20  Zdobądź poparcie Mieszkańców 

Szybka sprawiedliwość 20  Zdobądź poparcie brygady Swifta 

Ruch oporu 50  Zdobądź poparcie Bowerstone 

Odlegli przyjaciele 20  Zdobądź poparcie Aurory 

Władca Albionu 80  Zostań władcą Albionu 

Za Albion! 80  Tutaj właśnie *spoiler* wielki, potężny *spoiler* i 
wtedy wszystko *spoiler* 

Ratuj księżniczkę! 10  Uratuj księżniczkę z rąk złego barona 

Duchowi bracia 10  Dopilnuj, aby Sam i Max wrócili do domu na 
podwieczorek 

Tragikomedia historyczna 10  Pomóż słynnym aktorom, Lambertowi i Pinchowi 
wystawić największą sztukę na świecie 

Mroczne Sanktuarium 10  Otwórz ponownie starożytną świątynię zła 

Raj na wyspie 10  Załóż wyspę Driftwood 

Goniec bije Skrzynka 10  Pokonaj Skrzynka w jego własnej grze 

Kurczak koronacyjny 10  Wydaj królewski wyrok w przebraniu kurczaka 

Tkanie zaklęć 5  Połącz dwie rękawice czarów, aby rzucić utkane 
zaklęcie 

Arcymag 20 Rzuć wszystkie 15 kombinacji zaklęć 

Wojownik absolutny 10 Zabij przeciwnika za pomocą broni białej, z dystansu i 
przy pomocy zaklęć 

Gotów! 10 Wyrzuć przeciwnika w powietrze i zabij go w locie  

Salwy chwały 20 Zabij 500 wrogów, używając broni palnej 

Jeśli krwawi, możemy to zabić 20 Zabij 500 wrogów, używając broni białej 

Zemsta czarodzieja 20 Zabij 500 wrogów, używając magii 

Superbohater 50 Osiągnij maksimum umiejętności magicznych, w walce 
wręcz oraz na dystans na Drodze do Władzy 

Nie powalicie mnie  50 Ukończ Fable III i nie daj się ani razu znokautować 

Moja broń jest lepsza niż twoja! 25 Zbierz 3 unikalne udoskonalenia do jednej z 
legendarnych broni, znalezionych w Albionie 
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NAZWA OSIĄGNIĘCIA  PKT SEKCJA W PORADNIKU 

Jam jest klucznik! 30 Zbierz wszystkie 50 srebrnych kluczy i 4 złote klucze 

Ładne kwiatki 30 Zbierz wszystkie 30 auroryjskich kwiatów 

Inwazja gnomów 30 Zniszcz wszystkich 50 gnomów 

Klucz czytelnika Brightwall 30 Zbierz wszystkie 30 rzadki książek dla Akademii 
Brightwall 

Kopacz 15 Wykop 50 przedmiotów 

Potrzebna broń palna, i to dużo 20 Zbierz wszystkie 50 legendarnych broni. Nie ma ich w 
twoim świecie – pohandluj z innymi Bohaterami! 

Ofiara mody 20 Zbierz wszystkie stroje 

On jest kobietą, ona mężczyzną 5 Włóż pełny strój płci przeciwnej 

Barwy hippisa 5 Zabarw każdą część noszonego stroju na inny kolor i 
zapuść długie włosy 

Ręka w rękę 5 Złap się z kimś za ręce 

Związek na odległość 10 Weź ślub z innym graczem w usłudze Xbox LIVE 

Międzywymiarowe poczęcie 10 Miej dziecko z innym graczem w usłudze Xbox LIVE 

Fuzja online 10 Zawiąż spółkę biznesową z innym graczem w usłudze 
Xbox LIVE 

Beczka śmiechu 10 Zabij 30 wrogów, używając beczek z materiałem 
wybuchowym 

Możemy zostać Bohaterami 10 Zarób 1000 sztuk złota jako towarzysz w świecie 
innego Bohatera 

Bum!  10 Zdobądź 2000 punktów w strzelaniu z moździerza w 
Forcie Mourningwood 

Tournee Bohatera lutnisty 10 Zagraj w każdym mieście jako wirtuoz lutni 

Dotyk bohaterstwa 10 Użyj gestu dotyku wobec 20 różnych osób 

Konkurs popularności 15 Zdobądź 20 przyjaciół 

Przemodelowanie 10 Zmień wystrój 5 różnych domów, zmieniając ich 
umeblowanie 

Magnacka osobowość 50 Stwórz imperium nieruchomości warte 2 000 000 szt. 
Złota 

Wybryk kryminalny 10 Zdobądź 15 000 szt. Złota nagrody wyznaczonej za 
twoją głowę 

Henryk VIII 10 Jako władca Albionu weź ślub 6 razy i zabij 2 
współmałżonków 

Wielki Mistrz Skrzyń 40 Otwórz wszystkie skrzynie na Drodze do Władzy 

Trudna miłość 10 Uratuj jak najwięcej obywateli Albionu 

Adoptuj lub zgiń 5 Adoptuj dziecko 
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Wątek główny 
 

Pieczęć Gildii 

Nagroda Xbox 360: 10 punktów 

Opis: Osiągniecie przyznawane jest za zdobycie pierwszej Pieczęci Gildii, którą zdobędziesz w 
Katakumbach, podczas przechodzenia gry.  

 

I tak to się zaczyna 

Nagroda Xbox 360: 20 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za zdobycie poparcie Obozu Mieszkańców. 

 

Szybka sprawiedliwość 

Nagroda Xbox 360: 20 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za zdobycie poparcia brygady Swifta w Mourningwood. 

 

Ruch oporu 

Nagroda Xbox 360: 50 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za zdobycie poparcia ruchu oporu z Bowerstone. 

 

Odlegli przyjaciele 

Nagroda Xbox 360: 20 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za zdobycie poparcia Aurory. 

 

Władca Albionu 

Nagroda Xbox 360: 80 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest po koronacji na władcę Albionu. 

 

Za Albion! 

Nagroda Xbox 360: 80 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za pokonanie Pełzacza i ukończenie gry. 

 

Trudna miłość 

Nagroda Xbox 360: 10 punktów 

Opis: Uratuj jak najwięcej obywateli Albionu. W tym celu wpłać 6,5 milionów szt. złota do 
królewskiego skarbca i pokonaj Pełzacza. Najlepszym sposobem na zdobycie takiej ilości złota, 
jest inwestowanie wszystkich zarobionych pieniędzy w nieruchomości. Budynki kosztują sporo 
pieniędzy, ale wydana na nie suma bardzo szybko się zwraca, dzięki opcji wynajmu. Należy tylko 
pamiętać o okresowych remontach posiadłości, gdyż zniszczony budynek nie przynosi dochodów. 
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Zadania poboczne 
Ratuj księżniczkę! 

Nagroda Xbox 360: 10 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za wykonanie zadania „Gra” . 

 

Duchowi bracia 

Nagroda Xbox 360: 10 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za wykonanie zadania „Martwi, ale niezapomniani”. 

 

Tragikomedia historyczna 

Nagroda Xbox 360: 10 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za wykonanie zadania „Zaginiona sztuka”. 

 

Mroczne Sanktuarium 

Nagroda Xbox 360: 10 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za wykonanie zadania „Dźwignia”. 

 

Raj na wyspie 

Nagroda Xbox 360: 10 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za wykonanie zadania „Podaruj drewno Driftwood”. 

 

Goniec bije Skrzynka 

Nagroda Xbox 360: 10 punktów 

Opis: Osiągnięcie przyznawane jest za wykonanie zadania „Zbadaj klątwę”. 
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