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Wprowadzenie 

 
Poradnik do pierwszego epizodu przygodówki studia Telltale Gry o Tron, zawiera pełen opis przejścia wraz 
z omówieniem ważnych wyborów, które spotykają cię podczas rozgrywki. Nie zabrakło także osobnego 
opisu konsekwencji tych wyborów, które w zależności od decyzji, mogą mieć odbicie w dalszych 
poczynaniach spotykanych bohaterów. W grze spotykać będziesz też zagadki logiczne, które są filarem 
każdej gry od Telltale. Kwintesencją gry są jednak dialogi, które idealnie wpasowują się w świat intryg 
przedstawionych w serialu telewizyjnym Gry o Tron. Każdy z nich został przetłumaczony na język polski w 
taki sposób, byś mógł zrozumieć ogólny zarys przedstawianej ci sytuacji. Zwieńczeniem poradnika jest 
osobny rozdział poświęcony ważnym wyborom, które będą stawiane ci podczas rozgrywki. Znajdziesz w 
nim szczegółowe omówienie ich konsekwencji oraz opis sytuacji, w których je znajdziesz. To od nich 
zależeć będzie w jaki sposób potoczą się dalsze losy rodu Forresterów, którymi kierujesz. 

Poradnik do Game of Thrones: A Telltale Games Series - Iron From Ice zawiera: 

• Szczegółowy opis przejścia gry 

• Spis najważniejszych dialogów wraz z tłumaczeniem ich na język polski 

• Opis ważnych wyborów oraz ich potencjalnych konsekwencji w przyszłości 

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl) 
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Ważne wybory 
W a ż n y  W y b ó r  # 1  

 
Ważny wybór #1 

Ważny Wybór #1 

• [WARN LORD FORRESTER] - [Ostrzeż Lord Forrester'a] 

• [SAVE BOWEN] - [Uratuj Bowen'a] 

Miejsce spotkania: Pierwszy ważny wybór znajdziesz w pierwszym rozdziale gry. 

Konsekwencje: Brak w tym epizodzie. 
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W a ż n y  W y b ó r  # 2  

 
Ważny wybór #2 

Ważny Wybór #2 

• Be true to the King - Obiecujesz lojalność wobec Królowi Joffrey'owi 

• I am loyal to Margaery - Obiecujesz lojalność Margaery 

Miejsce spotkania: Drugi ważny wybór spotkasz w rozdziale czwartym, podczas rozmowy z Cersei w 
sali tronowej. 

Konsekwencje: Brak w tym epizodzie 
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W a ż n y  W y b ó r  # 3  

 
Ważny wybór #3 

Ważny Wybór #3 

• [Show him mercy] - Uwalniasz Erica 

• [Send him to the wall] - Skazujesz go na wygnanie 

• [Take three fingers] - Skazujesz go wyrokiem, który od dawna był egzekwowany przeciwko 
złodziejom 

Miejsce spotkania: Trzeci ważny wybór znajdziesz w piątym rozdziale gry. 

Konsekwencje: Brak w tym epizodzie. 
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W a ż n y  W y b ó r  # 4  

 
Ważny wybór #4 

Ważny Wybór #4 

• Give Bracer To: Duncan - Wręczasz naręczak Duncanowi i to on zostaje twoim prywatnym 
doradcą 

• Give Bracer To: Royland - Wręczasz naręczak Roylandowi i to on zostaje twoim prywatnym 
doradcą 

Miejsce spotkania: Czwarty ważny wybór znajdziesz w rozdziale piątym. 

Konsekwencje: Brak w tym epizodzie. 
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