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Wprowadzenie
Nieoficjalny poradnik do gry Thief zawiera w głównej mierze bardzo szczegółowy opis przejścia
wszystkich rozdziałów trybu dla pojedynczego gracza. W solucji największy nacisk położony
został na ciągłe pozostawanie w ukryciu oraz na unikanie wszczynania alarmów i
jakichkolwiek bezpośrednich konfrontacji. Opis przejścia podpowiada w rezultacie w jaki
sposób skutecznie omijać strażników, rozbrajać pułapki i radzić sobie z wieloma innymi
zagrożeniami. W tekście znalazły się też oczywiście informacje na temat zalet wynikających ze
starannej eksploracji otoczenia, a konkretnie możliwości zbierania standardowych przedmiotów,
odnajdywania
unikatów
pełniących
rolę
znajdziek
(collectibles),
pozyskiwania
dokumentów oraz odkrywania sekretnych obszarów. Całość wzbogacona została licznymi
obrazkami i mapami bardziej złożonych lokacji. Drugi duży rozdział poradnika ma do
zaoferowania opis głównej części miasta oraz wieży zegarowej, czyli lokacji stanowiących
swego rodzaju bazy wypadowe (huby) i odwiedzanych w przerwach pomiędzy rozwiązywaniem
głównych zadań. W rozdziale tym znalazły się również omówienia wszystkich dostępnych
pobocznych zleceń, zazwyczaj koncentrujących się na wykradaniu skarbów z domostw
wybranych mieszkańców. Pozostałe rozdziały poradnika skupiają się między innymi na
zestawieniach sekretnych przedmiotów, dodatkowych wyzwaniach, wyposażaniu
głównego bohatera, ulepszaniu jego ekwipunku i koncentracji oraz na dostępnych
osiągnięciach (achievementach) możliwych do odblokowania w ramach usługi Steam. Thief jest
kolejną odsłoną bardzo popularnej serii "skradanek", w której ponownie przejmujemy kontrolę nad
postacią doskonale wyszkolonego złodzieja Garretta. Tym razem bierzemy udział w zupełnie nowej
przygodzie rozgrywającej się w wiktoriańsko-steampunkowej metropolii zwanej Miastem (City).
Główny bohater znaczną część czasu spędza w ukryciu, zajmując się okradaniem bogatych i
skorumpowanych mieszkańców z ich kosztowności i unikając przy tym pozostawiania jakichkolwiek
śladów swojej obecnosci.

Strona: 7

