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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry South Park: Kijek Prawdy przychodzi graczowi z pomocą w codziennym życiu w 
najdziwniejszej mieścinie Stanów Zjednoczonych. Oferuje on dokładny opis przejścia gry wraz 
z opisem najcięższych walk z bossami, minigier i zagadek, a także sposobów na 
eliminację przeciwników poza walką z pomocą elementów otoczenia. Pod uwagę zostały 
również wzięte wszystkie wybory fabularne, przed jakimi stanie gracz. Nie zabrakło również 
opisów wszystkich misji pobocznych wraz ze szczegółowymi informacjami, gdzie można 
znaleźć poszczególne, często ukryte, elementy wymagane do zadań. Z pomocą poradnika gracz nie 
będzie miał żadnego problemu ze znalezieniem ukrytych przedmiotów, takich jak klucze, 
chinpokomony czy znajomi na Facebooku. Zapozna się również z systemem walki, zaklęciami 
magicznymi i zdolnościami wszystkich grywalnych klas, tj. wojownika, maga, złodzieja i żyda. 
Opisani są również wszyscy członkowie drużyny, którzy towarzyszą graczowi, czyli Cartman, 
Kyle, Stan, Kenny, Butters i Jimmy. W poradniku znajduje się również szereg porad ogólnych 
do gry oraz informacje o miksturach, modyfikacjach ekwipunku i odblokowywanych 
achievementach. South Park: The Stick of Truth to turowe RPG osadzone w surrealistycznych 
realiach bardzo popularnego, a zarazem niezwykle kontrowersyjnego, serialu telewizyjnego, South 
Park. Gra przesycona jest charakterystycznym dla serialu, mało wykwintnym, humorem, często 
odwołującym się do najprymitywniejszych instynktów. Fani serii odnajdą w niej również mnóstwo 
nawiązań do wszystkich najlepszych odcinków. Gracz, jako nowy dzieciak w mieście, bierze udział 
w zabawę w wojnę pomiędzy ludzkim Królestwem Kupa Keep, prowadzonym przez Erica Cartmana, 
a Królestwem Elfów, prowadzonych przez Kyle’a Broflovskiego, o kontrolę nad potężnym Kijkiem 
Prawdy, z pomocą którego można kontrolować cały wszechświat. Jak się okaże, fantazja i 
rzeczywistość w South Parku przeplatają się ze sobą na każdym kroku. 

Poradnik do gry South Park: Kijek Prawdy zawiera: 

• dokładny opis przejścia gry dla wszystkich wyborów fabularnych; 

• opis wszystkich misji pobocznych; 

• szereg porad zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych graczy; 

• opis czarów i umiejętności wszystkich klas dostępnych dla gracza i członków drużyny; 

• listę wszystkich chipokomonów do odnalezienia; 

• listę wszystkich znajomych, wraz z opisem co należy zrobić by dodali cię do swojego 
Facebooka. 

• listę osiągnięć i sposób ich zdobycia. 
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Sterowanie 
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