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Wprowadzenie 

 
Nieoficjalny poradnik do gry Śródziemie: Cień Mordoru szczegółowo omawia jej najważniejsze elementy a 
także ma do zaoferowania rozbudowany opis przejścia wszystkich dostępnych w niej zadań (głównych i 
dodatkowych). Całość powinna okazać się bardzo pomocna w odkryciu wszystkich atrakcji gry studia 
Monolith Productions, w rozprawieniu się z najtrudniejszymi przeciwnikami i w odnalezieniu najlepiej 
ukrytych skarbów. Początkowe rozdziały niniejszego poradnika koncentrują się na omówieniu 
najistotniejszych kwestii związanych z walką wręcz, walką dystansową, działaniem z ukrycia oraz 
eksploracją świata gry. Nieco dalej znajduje się rozbudowany rozdział związany z armią Saurona 
(system Nemezis), czyli z jednym z unikalnych elementów opisywanej produkcji. W rozdziale tym 
znalazły się informacje i podpowiedzi między innymi na temat odkrywania członków armii, 
poznawania ich słabości i mocnych stron, ich rozwoju i awansów, ich aktywności niezależnej od 
poczynań gracza, a także nagród wynikających z tytułu ich eliminacji (bardzo cenne runy). Kolejny duży 
rozdział poradnika skupia się na temacie głównego bohatera, kompleksowo omawiając rozwój postaci 
Taliona. W rozdziale tym zamieszczone zostały przede wszystkim informacje na temat zasad 
odblokowywania nowych umiejętności, atrybutów oraz ulepszania posiadanych broni (miecz, łuk, 
sztylet). Zdecydowanie najwięcej miejsca w poradniku zajmują strony związane z opisami przejścia 
wszystkich dostępnych misji. Mowa tu przede wszystkim o 20 zadaniach głównego wątku 
fabularnego gry, aczkolwiek w poradniku nie zabrakło też omówień pobocznych misji związanych z 
ludnością cywilną i różnymi odmianami broni. W końcowej części poradnika można odnaleźć rozdział 
dotyczący odnajdywania sekretów. Wzbogacony on został mapami dostępnych lokacji, pomocnymi 
w szybkim lokalizowaniu skarbów. Poradnik zamykają strony związane z zaliczaniem dodatkowych 
wyzwań oraz odblokowywaniem osiągnięć. Śródziemie: Cień Mordoru jest przygodową grą akcji 
osadzoną w świecie Władcy Pierścieni. W trakcie rozgrywki sterujemy zwiadowcą Talionem, który po 
śmierci z nieokreślonych przyczyn powróćił do świata żywych i szuka teraz zemsty na tych, którzy 
zamordowali jego rodzinę. 
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Zawartość poradnika do gry Śródziemie: Cień Mordoru: 

• Garść porad na temat prowadzenia walk, działania z ukrycia oraz eksploracji wirtualnego 
Śródziemia; 

• Omówienie mechaniki rozgrywki związanej z systemem Nemezis, czyli z armią Saurona 
(poznawanie jej członków, ich aktywność w świecie gry, sposoby ich eliminacji i związane z tym 
nagrody); 

• Informacje na temat rozwoju głównego bohatera (umiejętności, atrybuty) oraz ulepszania 
używanych przez niego broni; 

• Szczegółowy opis przejścia wszystkich misji głównego wątku fabularnego gry; 

• Szczegółowy opis przejścia wszystkich pobocznych zadań (pomaganie cywilom, misje związane z 
wykorzystywaniem broni); 

• Zestawienia dostępnych sekretów (znajdziek) z wysokiej jakości mapami z zaznaczonymi 
miejscami ich ukrycia; 

• Informacje na temat zaliczania dodatkowych wyzwań; 

• Lista osiągnięć wraz z podpowiedziami jak je zdobywać. 

Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl) 
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