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Wprowadzenie 
 
Oto oficjalny poradnik do gry Mass Effect 2, zawierający bardzo dokładny opis przejścia 
rozszerzenia DLC zatytułowanego Kryjówka Handlarza Cieni (Lair of the Shadow Broker). Poradnik 
omawia wszystkie pojawiające się w tym dodatku zadania, podpowiadając w jaki sposób 
odnajdywać potrzebne przedmioty, rozwiązywać zagadki, docierać do nowych lokacji i 
pokonywać przeciwników. Tekst informuje także o możliwych wyborach, których dokonuje się w 
trakcie zabawy, oraz o konsekwencjach podjętych wcześniej decyzji. 

Oprócz opisu przejścia w niniejszym poradniku znajduje się również zestawienie wszystkich nowych 
elementów świata gry oraz przedmiotów, które pojawiają się po raz pierwszy właśnie w 
rozszerzeniu Kryjówka Handlarza Cieni. 

Jacek „Stranger” Hałas (www.gry–online.pl) 
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S p o s ó b  i n s t a l a c j i  D L C  

 

 

 

Rozszerzenie DLC Kryjówka Handlarza Cieni (Lair of the Shadow Broker) nie jest oficjalnie 
wspierane przez polską wersję językową gry Mass Effect 2. Próba zainstalowania tego dodatku już 
po jego zakupieniu i pobraniu doprowadza w rezultacie do wyświetlenia okna informującego o 
problemie. Sposób instalacji rozszerzenia, gwarantujący jego poprawne działanie, zaprezentowany 
został poniżej. 

 

 

 

Zacznij od wejścia na stronę http://social.bioware.com/project/3620/&v=discussions#files. Wciśnij 
przycisk Download w celu rozpoczęcia pobierania nieoficjalnego spolszczenia do DLC Kryjówka 
Handlarza Cieni (Lair of the Shadow Broker). 
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Zaczekaj aż spolszczenie się pobierze, rozpakuj je i uruchom (jest to plik o nazwie Kryjówka 
Handlarza Cieni PL wersja 1.1.exe). Wciśnij przycisk Dalej i następnie Zgadzam się. Pozostaw teraz 
zaznaczone oba komponenty do zainstalowania, czyli Instalacja DLC i Instalacja spolszczenia (z 
tego drugiego możesz zrezygnować tylko jeżeli wcześniej ustawiłeś sobie w grze pełny język 
angielski). Wciśnij przycisk Dalej. 
 

 
Gra poprosi Cię teraz o odnalezienie pliku z pobranym wcześniej rozszerzeniem DLC. Wciśnij 
przycisk Przeglądaj i je wybierz (plik o nazwie ME2_ShadowBroker.exe). Wciśnij przycisk Zainstaluj 
celem przystąpienia do instalacji DLC 
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Wciśnij przycisk Next i następnie Install, co rozpocznie proces instalacji. Po jego zakończeniu 
ponownie wciśnij przycisk Next i następnie Finish. 

 

 

 

Instalator spolszczenia zapyta się Ciebie czy kontynuować i musisz oczywiście wcisnąć przycisk 
Tak. Wciśnij teraz Dalej i po dokończeniu instalacji przycisk Zakończ. Możesz już uruchomić grę z 
zainstalowanym poprawnie DLC Kryjówka Handlarza Cieni. 
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D o d a t k o w e  u w a g i  

Poradnik zawiera następujące oznaczenia kolorystyczne: 

• Kolor czerwony odnosi się do pojawiających się w trakcie rozgrywki postaci, niezależnie od 
tego czy są to sojusznicy czy przeciwnicy. 

• Kolor niebieski odnosi się do odwiedzanych lokacji. 

• Kolor zielony odnosi się do odnajdywanych przedmiotów, zarówno tych, które można ze 
sobą zabrać, jak i takich, które można jedynie obejrzeć. 

• Kolor pomarańczowy odnosi się do nazw kolejnych zadań (questów). 

 

 

 

P o z o s t a ł e  D L C  

Dostępne są także poradniki do innych rozszerzeń DLC do gry Mass Effect 2: 

• Overlord (Nadzorca) 

• Kasumi – Stolen Memory (Kasumi – Skradzione wspomnienia) 
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