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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry Kingdoms of Amalur: Reckoning poświęcony jest krainie Plains of Erathell. 
Znajdziesz w nim pełen opis wszystkich związanych z tą lokacją zadań głównych oraz pobocznych, 
a także dział poświęcony ukrytym w Plains of Earathell kamieniom opowieści (Lorestone). Tekst 
został dodatkowo wzbogacony dużą ilością ilustracji oraz mapek, które znacznie 
ułatwiają poruszanie po olbrzymim świecie Amalur. 

Na mapach zostały zaznaczone wszystkie elementy, którą mogą się w jakikolwiek sposób przydać 
podczas przygody: 

– podziemia 

– cele misji 

– zleceniodawcy zadań 

– skarby 

– kapliczki 

– notatki 

– ukryte przejścia 

– kamienie opowieści (lorestone) 

 

Legenda: 

Agarth M3(2) – oznacza, że Agarth znajduje się w Odarath I (mapa M3) w miejscu z numerem 2. 
Tego typu odwołania odnoszą się tylko do 10 największych map umieszczonych w rozdziale „Mapy”. 

 – punkt na mapie 

 – skarb 

 – kapliczka 

 – Lorestone 

 – skarb lub sekretne przejście dostępne tylko dla postaci z odpowiednio wysokim 
współczynnikiem „Detect Hidden” 

Michał „Kwiść” Chwistek (www.gry–online.pl) 
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Opis przejścia 
T h e  G r e a t  G e n e r a l  

 

Po wykonaniu misji „The Coming Strom” porozmawiaj z Alyn Shir w Court of Summer, a następnie 
odwiedź ją w Blue Bear Tavern M9(6). 

 

 

Tam kobieta przekaże ci informacje, że powinieneś odszukać i porozmawiać z panią generał o 
imieniu Tilera. Znajdziesz ją przed wejściem do Urul Tusk w lokacji Cradle of Summer M10(1). 
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Po krótkiej rozmowie z kobieta, otrzymasz od niej przedmiot, który musisz użyć na pobliskim głazie 
M10(7). 

 

 

Gdy to zrobisz, zostaniesz zaatakowany przez Niskaru. Pokonaj go, a następnie ponownie 
porozmawiaj z Tilerą. 
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Dowiesz się, że są jeszcze cztery podobne głazy, które musisz aktywować. Znajdziesz je w 
lokacjach: Forsaken Plain M9(13), Acatha M7(14), Kandrian M3(7), oraz Tala–Rane M2(19). Po 
użyciu każdego z nich pojawi się grupka przeciwników, więc bądź gotowy. 

 

 

Gdy skończysz, wróć do pani generał i wkrocz do Urul–Tusk. Twoim zadaniem jest odnalezienie 
artefaktu zwanego Piercing Light. 
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M a p a  U r u l – T u s k  

 

1 – Wrota 

2 – Piercing Light 

3 – Wyjście 

 

 

Idąc cały czas prosto i zabijając kolejne oddziały Niskaru, dotrzesz do wielkich kamiennych wrót. 
Otwórz je, wciskając przycisk z prawej. 
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