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Wprowadzenie 
Poradnik do gry Batman: The Telltale Games Series to zestaw wszystkich epizodów wydanych do gry 
przez studio Telltale Games. Poradnik do każdego z epizodów zawiera bogato ilustrowaną solucję do gry 
ze szczególnym wyróżnieniem najważniejszych wyborów podejmowanych przez naszego bohatera. 
Wszystkie interaktywne opcje dialogowe zostały przetłumaczone na język polski z 
uwzględnieniem kontekstu wypowiedzi, co pozwoli ci na zrozumienie niejasnych kwestii i 
podejmowanie świadomych decyzji. 

Bohaterem najnowszej produkcji studia odpowiedzialnego za interaktywne seriale jest Batman. W toku 
rozgrywki, większość dialogów prowadzimy jako Bruce Wayne, natomiast sceny akcji i quick Time Events 
stanowią podstawę działań którą uświadczymy jako jego alter ego. Typowo dla wspomnianych 
deweloperów, gra nie jest wierną kopią innych adaptacji kultowego komiksu, ale stanowi samodzielną 
interpretacje historii i konstrukcji przedstawionych postaci. 

Poradnik do Batman: The Telltale Games Series zawiera: 

1. Szczegółowy opis przejścia wszystkich dostępnych epizodów; 
2. Opis dialogów wraz z tłumaczeniem na język polski 
3. Omówienie ważnych wyborów i ich ewentualnych konsekwencji 
4. Pomocne informacje dotyczące podstaw rozgrywki, wymagań sprzętowych i trofeów 

Lista epizodów Batman: The Telltale Games Series: 

1. Episode 1 - Realm of Shadows 
2. Episode 2 - Children of Arkham 
3. Episode 3 - New World Order 
4. Episode 4 - Guardian of Gotham 
5. Episode 5 - City of Light 

Łukasz Wiśniewski (www.gry-online.pl) 
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Batman: Realm of Shadows - 
poradnik do gry 

 

Realm of Shadows to pierwszy odcinek przygód Batmana opracowanych przez studio Telltale Games. Za 
sprawą poradnika poznasz dokładną ścieżkę dialogową, która występuje w grze wraz z jej 
tłumaczeniem. Tłumaczenie zostało zrealizowane w taki sposób, żebyś mógł dokładnie zrozumieć 
kontekst przedstawionej sytuacji i podjąć pożądaną decyzję. Poradnik dostarczy ci również niezbędne 
informacje dotyczące wymagań sprzętowych gry, sterowania oraz osiągnięć i trofeów. Osobny rozdział 
poradnika został poświęcony podstawowym mechanikom rozgrywki oraz atrakcjom, jakie 
oferuje nam serial z Batmanem w roli głównej. Poza dokładną solucją, znajdziesz też rozdział w 
którym będą ukazane najtrudniejsze wybory i wynikające z nich konsekwencje. Dodatkowym atutem 
poradnika jest opis rozwiązania zagadek logicznych z którymi spotkasz się w toku rozgrywki. 

Poradnik do gry Batman - Realm of Shadows zwiera: 

• szczegółowy opis przejścia gry; 
• spis wszystkich dialogów w grze wraz z ich tłumaczeniem na język polski; 
• informacje dotyczące ważnych wyborów fabularnych wraz z ich potencjalnymi konsekwencjami; 
• opis rozwiązania zagadek logicznych w grze; 
• podstawowe mechaniki i przydatne informacje dla graczy rozpoczynających przygody z grami 

studia Telltale Games. 
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Oznaczenia w solucji 
1. Czerwonym kolorem są oznaczone wszystkie dialogi, które mogą nieść za sobą konsekwencje 
2. Niebieskim kolorem oznaczone są wszystkie elementy otoczenia z którymi możemy wejść w 

interakcję 
3. Zielony kolor symbolizuje bohaterów opowieści. 
4. Wszystkie akcje Quick Time Events zostały oznaczone poprzez [Akcja] [Koniec akcji] 
5. Pogrubione zostaną nazwy osób biorących udział w prezentowanych dialogach. 

Łukasz Wiśniewski (www.gry-online.pl) 
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Podstawy 
Mechanika rozgrywki | Podstawy 
Batman od studia Telltale Games to przede wszystkim gra fabularna, więc zdecydowana większość 
interakcji z otoczeniem będzie odbywała się za pośrednictwem wyboru odpowiedniej opcji dialogowej. Nie 
mniej jednak w toku rozgrywki pojawiają się sceny akcji, które wymagają interakcji przy 
użyciu konkretnego klawisza, kombinacji klawiszy lub przycisku myszy. Pełną klawiszologię 
znajdziesz w dedykowanym rozdziale, natomiast poniżej zawarto kilka przydatnych informacji dla graczy, 
którzy na grze Batman rozpoczynają swoją przygodę z grami studia Telltale Games. 

 Dialogi 

 Quick Time Events 

 Badanie otoczenia 

Dialogi 

 
Na podjęcie decyzji masz ograniczony czas, którego upływ przedstawia pasek widoczny pod opcjami dialogowymi. 

Wiodący sposób interakcji z innymi postaciami. Wybór odpowiedniej opcji niesie za sobą rozmaite 
konsekwencje. Oczywistym jest, że postać niezależna odpowiednio zareaguje na każdą wybraną 
przez nas odpowiedź, dopasowując się do treści rozmowy, ale zdarzają się sytuacje, gdy 
poszczególne momenty są ważniejsze od innych. Poza odpowiednim nastawieniem do protagonisty, 
niektóre odpowiedzi będą zapamiętane przez adwersarzy i mogą pojawić się do nich nawiązania w 
dalszych częściach odcinka lub kolejnych epizodach. 
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