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Do niniejszej gry dostępny jest również poradnik, w 
którym znajduje się opis zadań (questów). 

 

 
 

Wprowadzenie 
 

Możliwych ścieżek przejścia poszczególnych zadań w grze Wiedźmin 2: Zabójcy królów jest bardzo 
dużo. W celu ułatwienia zobrazowania najważniejszych ścieżek i konsekwencji powstał ten właśnie 
oto poradnik. Jeśli zastanawiasz się jak bardzo zawiła mogła być ścieżka zadania, które właśnie 
wykonałeś bądź czy istnieje alternatywne zakończenie, w tym poradniku możesz to bardzo łatwo 
sprawdzić – co najważniejsze całość została przedstawiona wizualnie! 

Pierwsza część zawiera grafy, wraz z ich opisem, możliwych ścieżek i konsekwencji 
poszczególnych zadań. Warto zaznaczyć, iż w przypadku zadań głównych możliwe jest tylko 
jedno zakończenie, natomiast w zadaniach pobocznych tych zakończeń może być kilka. 

Drugą część poradnika stanowi opis możliwych zakończeń gry, a raczej ważniejszych wyborów 
podczas rozgrywki, które najprawdopodobniej mają największy wpływ na podział sił w królestwie – 
zważywszy na fakt, iż zakończenie jest jedno. 

Uwaga: Poradnik nie stanowi informacji o tym jak przechodzić konkretne zadania (opis zadań 
znajduje się w głównym poradniku do gry), ukazuje jedynie możliwe ścieżki ukończenia! 

Artur „Arxel” Justyński (www.gry–online.pl) 
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Legenda 

 

Oznaczenie rozpoczynające opisywane zadanie. 

 

Wyszczególnione ważniejsze etapy – takie, w których będą 
podejmowane decyzje, bądź maja konsekwencje w przyszłości. 

 

Zwrócenie uwagi, iż w danym etapie mamy do czynienia z 
konsekwencją wyboru w podanym zadaniu. Oznaczenie zawsze podpięte 
jest z góry! 

 

Zwrócenie uwagi, iż wybór w danym miejscu ma konsekwencje w 
przyszłej rozgrywce, w podanym zadaniu. Oznaczenie zawsze podpięte 
jest u dołu! 

 

Elementy rozgrywki, których nie trzeba wykonywać, oznaczenia w kilku 
kolorach: postacie, przedmioty, zadania. 

 

Możliwe opcje przeprowadzenia konkretnego etapu, np. możliwość 
użycia perswazji, znaku axii, konieczność walki itp. 

 

Oznaczenie dotarcia do końca zadania. 
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Ścieżki i konsekwencje – cykliczne 
R z e k a  t a j e m n i c  

 

Nie ma żadnego znaczenia, czy wrzucisz list do skrzynki u Ludwiga Marse’a czy też u Loredo. 
Również co ważne, jeśli omyłkowo wykorzystałeś przedmioty zabrane ze skrzyni w akcie 
pierwszym, w trzecim akcie możesz je zakupić u Felicji Cori (przedmioty zostały dodane w patchu). 
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R a c h u n k i  d o  w y r ó w n a n i a  

 

Najważniejszym elementem tego zadania jest wygranie pojedynku bądź odmówienie go, tylko 
wtedy będziesz miał okazję spotkać w trzecim akcie jedną z dwóch postaci by stanąć do 
ponownego pojedynku (w zależności od wybranej ścieżki). 
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S p r z e d  s t u l e c i  

 

Krocząc ścieżką Iorwetha nie będziesz miał bezpośredniej sposobności, by odkryć domek na klifie, 
a jeśli już się nadarzy to niestety tylko w określonym momencie. Kierując się zaś ścieżką Roche’a 
należy pod żadnym pozorem nie sprzedawać notatek Detmoldowi. Po zlokalizowaniu maga pod 
koniec zadania stajesz przed trudną decyzją – zabić go i zdobyć w miarę dobrą broń, czy 
zrestartować punkty talentów (w tym wypadku nie będziesz musiał walczyć). 
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