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Wprowadzenie 
 

Niniejszy poradnik to kompletne i sprawdzone kompendium, zawierające wszystkie informacje na 
temat gry The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn. Oto, co można w nim znaleźć: 

 

• szczegółowy opis głównego wątku fabularnego oraz wszystkich zadań pobocznych; 

• porady taktyczne dotyczące poszczególnych walk i rozmów; 

• instrukcje pomagające w eksploracji terenu; 

• listę możliwych opcji romansowych; 

• szereg map, które powinny pomóc w łatwym poruszaniu się po niegościnnej krainie 
Solstheim; 

• opis ukrytych zadań, które nie występują w dzienniku. 

 

Całość została bogato zilustrowana i napisana w przejrzysty, łatwy do zrozumienia sposób. 

 

D o d a t k o w e  u w a g i  

Poradnik zawiera następujące oznaczenia kolorystyczne: 

Kolor czerwony odnosi się do postaci niezależnych, choć oznaczeni zostali nim również 
przeciwnicy, dzikie zwierzęta oraz potwory. 

Kolor niebieski odnosi się do nazw lokacji, zarówno tych głównych, które pojawiają się na mapie 
świata, jak i podrzędnych, dotyczących między innymi pojedynczych domostw czy kolejnych 
poziomów lochów. 

Kolor zielony odnosi się do wszystkich odnajdywanych w trakcie gry przedmiotów, które po 
zebraniu trafiają do inwentarza sterowanej postaci 

Kolor pomarańczowy odnosi się do nazw Krzyków, Słów Mocy oraz pozostałych umiejętności i 
zaklęć. 

Maciej „Czarny” Kozłowski (www.gry–online.pl) 
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Dragonborn [Smocze Dziecię] 

 

 

Aby cieszyć się zawartością oferowaną przez dodatek Dragonborn, trzeba spełnić kilka warunków. 
Pierwszym i podstawowym jest oczywiście pobranie rozszerzenia i uruchomienie gry na koncie, do 
którego jest ono przypisane. 

Nowy quest staje się dostępny jedynie pod warunkiem, że zaliczyłeś już misję z głównego wątku 
gry – The Way of the Voice (Droga Głosu), czyli dotarłeś do misji Róg Jurgena 
Wiatrowładnego (The Horn Of Jurgen Windcaller). 

 

 

 

Jeśli masz to już za sobą, udaj się do dowolnego miasta w grze i poczekaj, aż zaczepią Cię dwaj 
kultyści (w ten sposób rozpoczniesz główny wątek dodatku). Alternatywnie możesz też wyruszyć 
do Windhelm i porozmawiać w dokach z mężczyzną o imieniu Gjalund Salt–Sage. 
Przetransportuje Cię on do nowej krainy, ale nie aktywujesz w ten sposób nowego zadania 
(oczywiście istnieje możliwość, że wspomnianych kultystów spotkasz już na miejscu i wszystko 
potoczy się prawidłowo). 
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F i n d  o u t  w h o  s e n t  t h e  c u l t i s t s  [ S p r a w d ź ,  

k t o  w y s ł a ł  k u l t y s t ó w ]  

 

 

Kultyści spytają Cię, czy faktycznie jesteś Smoczym Dziecięciem. Niezależnie od tego, jakiej 
odpowiedzi udzielisz, zostaniesz przez nich zaatakowany. Walka z szaleńcami nie jest zbyt trudna – 
prawdopodobnie na pomoc przybiegną Ci okoliczni strażnicy. Sami przeciwnicy nie są zbyt 
wytrzymali, chociaż miotają dość potężnymi czarami – musisz wziąć to pod uwagę. Kiedy poradzisz 
sobie z zagrożeniem, koniecznie przeszukaj zwłoki fanatyków. Przy jednym z nich znajdziesz 
tajemniczy list (Cultist’s Orders), który powinieneś podnieść. Jeśli narzekasz na brak gotówki, 
możesz sprzedać pozostałe przedmioty należące do wrogów – są warte nieco grosza. 
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