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Wprowadzenie 
Poradnik do gry Resident Evil VII: Biohazard zawiera przede wszystkim szczegółowy i dokładny opis 
przejścia gry, w którym znajdziesz objaśnienie oraz rozwiązanie wszystkich występujących w grze 
zagadek. Z poradnik dowiesz się również jak walczyć z napotykanymi przeciwnikami oraz w jaki sposób 
wykonywać przydatne przedmioty. Osobne rozdziały poświęcone zostały sterowaniu, wymaganiom 
sprzętowym czy osiągnięciom i trofeom. Dodatkowo znajdziesz tutaj opis przejścia dema. 

Nie zabrakło również mapy dostępnych lokacji wraz ze wskazaniem przydatnych przedmiotów (jak zioła 
czy apteczki). Całości dopełnia zbiór wszystkich dostępnych sekretów: starożytnych monet, aktów 
oraz figurek Pana Wszędobylskiego. 

Resident Evil VII: Biohazard to przygodowa gra akcji oraz survival horror. Poprzednie dwie odsłony tej 
skupiały się na czystej akcji kosztem klimatu grozy, zaś siódemka stanowi powrót do korzeni marki. Tym 
razem wcielamy się w zwykłego, szarego człowieka imieniem Ethan, który w poszukiwaniu zaginionej żony 
udaje się do ponurej i pozornie porzuconej rezydencji, zlokalizowanej na południu Stanów Zjednoczonych. 

Poradnik do gry Resident Evil VII: Biohazard zawiera: 

 dokładny opis przejścia gry; 
 objaśnienia i rozwiązania zagadek; 
 opis sterowania oraz wymagań sprzętowych; 
 porady dotyczące zdobywania wszystkich osiągnięć; 
 zbiór dostępnych sekretów w odseparowanych rozdziałach; 
 mapa lokacji, wraz ze wskazaniem rozmieszczenia przydatnych przedmiotów. 

Patrick "YxU" Homa, Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl) 
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Opis przejścia 
Pensjonat (Guest house) 
W tym rozdziale zawarto informacje na temat pierwszego etapu gry, jakim jest Pensjonat, znany z wersji 
demonstracyjnej gry. Nie ma tu wielu ciekawych rzeczy, ma raczej charakter liniowego prologu. 
Znajdziesz tu jednak kilka czyhających pułapek i zagadek, na co warto być przygotowanym. 

 Wstęp i tajemnicza kaseta 

 Droga na strych 

Wstęp i tajemnicza kaseta 

 
Torebka przed budynkiem 

Grę rozpoczynasz przyjazdem w pobliże starej posiadłości. Kieruj się do bramy, ta jednak jest zamknięta - 
zrób kilka kroków wstecz i skręć w lewo. Idź bezpiecznie drogą naokoło budynku, by w końcu zeskoczyć 
ze skarpy - pośród rupieci znajdziesz damską torebkę, a wewnątrz prawo jazdy (trofeum Aha!). 
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Zabierz kasetę VHS ze sobą i użyj odtwarzacza, by zapisać postępy 

Wejdź do budynku. Rozpoczynasz w takiej samej części domu, co znanej z wersji demonstracyjnej gry. 
Wejdź do kuchni, następnie przejdź na korytarz i wejdź na piętro po schodach. Na szafce znajdziesz 
kasetę VHS oraz odtwarzacz audio - ten służy jako zapis stanu gry, więc rozglądaj się za podobnymi 
uważnie. 
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Zejdź na dół i podążaj dalej korytarzem i przejdź przez białe drzwi po prawej do małego pokoju z 
telewizorem. Włóż kasetę do odtwarzacza. Teraz w trakcie nagrania podążaj za dwójką 
współpracowników, a pod koniec dowiesz się o ukrytym przełączniku wewnątrz kominka. 
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