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Wprowadzenie 

 

Poradnik do gry Heavy Rain zawiera kompletny opis przejścia gry (najbardziej - według mnie - 
optymalną ścieżką) wraz z opisem wszystkich 17 epilogów oraz wszystkich decyzji które do 
nich prowadzą. Rozdziały szczególnie ważne, od których zależy w jaki sposób potoczy się 
dalsza gra, opisywałem dokładnie z uwzględnieniem każdego z wariantów przebiegu sceny. W 
tekście, dla większej przejrzystości, użyłem kilku styli czcionki: 

• Pogrubienie - oznacza zalecane czynności które należy wykonać oraz elementy, na 
które warto/należy zwrócić uwagę;  

• Brązowy - oznacza czynności szczególnie ważne dla przebiegu i zakończenia danej 
sceny, fabuły;  

• Pomarańczowy - szukaj tego koloru, by odnaleźć informacje na temat dostępnego na 
danych poziomie trofeum; 

• [Zielony] - odnosi się do scen na które wpływ ma akcja gracza opisywana w 
konkretnym miejscu poradnika;  

• [Niebieski] - oznacza odniesienia do konkretnych epilogów, 

Jeśli w tekście pojawia się kolor zielony lub niebieski, najlepiej po prostu sprawdź daną 
scenę/epilog w celu uzyskania większej ilości informacji; 

Co to jest QTE i o co w tym chodzi?  

W tekście poradnika wielokrotnie będę wspominał o QTE (skrót od angielskiego quick time 
event). Po prostu wciskaj przyciski, lub wychylaj pada/analoga według wskazówek, które 
pojawią się na ekranie. Wymaga to refleksu, ale jest do opanowania. Wybór poziomu 
trudności zmienia skomplikowanie tych elementów i nie wpływa na dialogi, fabułę 
etc. Poziom trudności można zmienić w dowolnym momencie gry. 

Marcin "Yuen" Konstantynowicz, Patrick "YxU" Homa (www.gry-online.pl) 
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Opis przejścia 
Prolog (Prologue) 

 
Pobudka tłumaczy nie całkiem skoordynowane poruszanie się sterowanego przez nowego gracza bohatera 

Wstań. Samouczek w tym rozdziale będzie przedstawiał Ci podstawy sterowania, zasady nie 
są trudne. Możesz wyjść na balkon. Możesz także rozejrzeć się po pokoju, otworzyć szafę, ale 
w końcu musisz iść do łazienki (podpowiadają nam to myśli bohatera - klawisz L1). Weź 
prysznic. Możesz się ogolić, umyć zęby - tak dla higieny. 
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Idź do pracowni - wzdłuż oszklonej ściany 

Wróć do pokoju i ubierz się (szafa). Następnie zejdź na dół (możesz jeszcze pożonglować 
piłeczkami w pokoju syna). Masz teraz wybór - albo pracować, albo wyjść do ogrodu. Druga 
opcja nie oferuje żadnych benefitów, za to pierwsza (praca) umożliwi ci odblokowanie trofeum: 
Wszystkiego najlepszego (Happy Birthday) - otrzymasz je po zakończeniu prologu$. 
Wejdź do pracowni, usiądź i zacznij rysowanie, podnosząc kolejne przybory i rysując według 
wskazówek. Gra będzie podpowiadać Ci, jakie ruchy masz wykonywać, potrenuj więc śmiało. 

 
Szafka, czerwone drzwiczki, na górze prezenty - wyjmij stamtąd talerze 

Kiedy skończysz pracę, pokręć się po domu, wyjdź do ogrodu. Wróci rodzinka. Pomóż żonie 
wnieść zakupy. Żona każe Ci nakryć do stołu. Podejdź do szafki, na której są prezenty i 
wyjmij z niej talerze (musisz szarpnąć drzwiczki). Rozłóż je na stole - ostrożnie! Teraz podejdź 
do ukochanej. Zrób się czuły, przytul ją i pocałuj - efekt i tak będzie kiepski, małżonka każe Ci 
zająć się czymś innym. 
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Shaun cierpi po utracie zwierzątka - nie możesz niestety nic na to poradzić 

Zajmij się więc dzieciakami - pobaw się z nimi w ogrodzie. Porób helikopter i powalcz na 
miecze. Nie ma znaczenia, czy wygrasz, czy przegrasz. Idź teraz na górę, zawołać Shauna. 
Zastaniesz go przy martwej papużce. Podejdź do niego i porozmawiaj z nim. 
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