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Wprowadzenie 

 
Poradnik do Murdered: Śledztwo Zza Grobu pomoże Ci bezproblemowo ukończyć grę w 100%. Pokieruje 
Cię krok po kroku, tak abyś rozwiązał zagadkę swojej śmierci. Znajdziesz w nim nie tylko porady, 
dotyczące rozwiązywania zagadek zawartych w grze. Pomoże Ci on też przebrnąć przez sekwencje 
zręcznościowe. Znajdziesz wskazówki odnośnie postępowania z atakującymi Cię demonami. Opracowanie 
to ułatwi Ci też poruszanie się po Salem. Opisano w nim miejsca, do których powinieneś się udać. 
Uwzględniono w nim też zadania poboczne i sposób ich przejścia. Opisano przedmioty, które możesz 
znaleźć podczas eksploracji miasteczka Salem. Nie zabrakło miejsca dla opisania warstwy RPG gry. 
Dowiesz się jak skorzystać z danej nadprzyrodzonej zdolności. Odnajdziesz też informacje na temat 
czytania w myślach spotkanych postaci, a nawet przejęcia nad nimi kontroli. W osobnym rozdziale 
zawarto porady ogólne, które powinny ułatwić Ci rozgrywkę. Uwzględniono też listę osiągnięć, które 
można odblokować w grze. Murdered: Śledztwo Zza Grobu to gra przygodowa, detektywistyczna z 
elementami zręcznościowymi. Akcja rozgrywa się w Salem, które jest znane przede wszystkim ze 
względu na procesy czarownic. Będziesz mógł swobodnie poruszać się po miasteczku. Wcielasz się w 
Ronana O'Connora prywatnego detektywa, który na początku gry ginie i powraca do naszego świata, jako 
duch. Ma on niepowtarzalną szansę rozwiązać zagadkę swojej śmierci. W grze zawarto też system 
rozwoju postaci. Wraz z postępem w fabule, można zdobywać nowe nadprzyrodzone zdolności głównego 
bohatera. 

Zawartość poradnika do gry "Murdered: Śledztwo Zza Grobu": 

• Dokładny opis przejścia gry wraz z zadaniami pobocznymi 

• Informacje na temat sekwencji zręcznościowych wraz ze sposobem na bezproblemowe ich 
ukończenie 

• Wskazówki na temat optymalnego wykorzystania zdolności paranormalnych głównego bohatera 

• Miejsca, które powinieneś odwiedzić 

• Przedmioty, które można znaleźć podczas eksploracji Salem  

• Wskazanie osób, nad którymi możesz przejąć kontrolę lub czytać w ich myślach 

• Wskazówki ogólne, ułatwiające rozgrywkę 

• Listę osiągnięć do odblokowania w grze 

Przemysław "Imhotep" Dzieciński (www.gry-online.pl)  
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