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Wprowadzenie 
 

Witaj w nieoficjalnym poradniku do gry S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky. Tekst ten składa się z dwu  
rozdziałów. Pierwszy stanowi bardzo dokładny opis przejścia gry, ze szczególnym uwzględnieniem 
sposobu rozwiązania wszystkich głównych questów. W opisie zwracam też uwagę na ciekawe 
lokacje oraz ważnych NPC-ów, z którymi będziesz handlować lub wykonywać dla nich dodatkowe 
questy. Drugi rozdział poradnika zawiera szereg porad przydatnych przy próbach przeżycia w 
niekorzystnym środowisku. Niektóre z przedstawionych w tym rozdziale elementów mogą wydać 
się znajome graczom, którzy skończyli grę S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, niemniej zwracam 
też uwagę na nowe elementy. Życzę udanej zabawy! 

„Stranger” 
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Opis przejścia gry 
 

B a g n a  

 

M a p y  o k o l i c y  

 

 

 

To jeden z nowych poziomów dodanych w grze Clear Sky. Bagna są bardzo rozległe, niemniej to co 
najciekawsze czeka Cię w tych miejscach, w których znajdują się skupiska ludzkie. Uważaj na 
obrzeżach i przy próbach wejścia do wody, gdyż przez przypadek możesz zostać napromieniowany 
lub wpaść na jakąś nieprzyjemną anomalię. 
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Oznaczenia na mapach: 

1) Przewodnik – Obozowisko Czystego Nieba (może zaprowadzić Cię w jedno z czterech miejsc na 
terenie strefy Bagna) 

2) Przewodnik – Bagna: Spalone Gospodarstwo 

3) Przewodnik – Bagna: Ruiny wioski 

4) Przewodnik – Bagna: Południowe gospodarstwo (podróż do strefy Kordon) 

5) Przewodnik – Bagna: Osada rybacka 

6) Przejście do strefy Kordon 

7) Przejście do strefy Instytut Agroprom 

8) Przejście do strefy Kordon 
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M a p y  s z c z e g ó ł o w e  

 

 


