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Wprowadzenie
Poradnik do gry Torment: Tides of Numenera zawiera wszystkie informacje potrzebne do dogłębnego
poznania i zrozumienia mechanik rządzących najnowszą produkcją studia inXile.
Poradnik podzielony został na dwie główne części: przewodnik po grze oraz opis przejścia. W
przewodniku znajdują się wszystkie najważniejsze elementy gry. Dokładnie opisane zostały mechaniki
rządzące grą, takie jak system walki, testów, wysiłku, awansu oraz dialogów. Kilka rozdziałów
poświęconych zostało również rozbudowanemu procesowi tworzenia postaci. Opisane zostały
wszystkie dostępne klasy postaci, a także pozostałe modyfikatory opisujące głównego bohatera.
Nie zabrakło także rozdziałów poświęconych możliwym do przyłączenia towarzyszom i kompanom.
Opisujemy także enigmaty, osobliwości i artefakty oraz wiele zagadek i wyzwań. Dla początkujących
graczy przygotowany został również słowniczek pojęć, pozwalający na zapoznanie się ze specyficznym i
złożonym uniwersum gry.
Druga część poradnika zawiera opis wszystkich dostępnych w grze zadań i aktywności. Każda
większa lokacja posiada specjalnie przygotowaną mapę z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami i
postaciami. Odpowiedni podrozdział do mapy zawiera opis wszystkich dostępnych misji i aktywności
w danej lokacji, wraz z dokładnym miejscem rozpoczęcia, sposobu odblokowania i przejścia. Dzięki temu
poradnikowi odkryjesz miejsca w Dziewiątym Świecie, o których nie miałeś pojęcia.
Poradnik do gry Torment: Tides of Numenera zawiera:


Słowniczek najważniejszych pojęć;



Dokładny opis procesu tworzenia postaci;



Charakterystykę wszystkich dostępnych klas oraz parametrów postaci;



Opis umiejętności i zdolności.



Objaśnienia dotyczące podstawowych mechanik rozgrywki, takich jak walka, system wysiłku i
awansu oraz dialogi;



Mapy lokacji wraz z sugerowaną kolejnością eksploracji;



Mapki najważniejszych lokacji z zaznaczonymi ciekawymi miejscami i bohaterami;



Dokładny opis przejścia wszystkich zadań głównych i pobocznych.



Wiele aktywności pobocznych, m. In. questy towarzyszy, spis retrospektorów.



Rozwiązanie wielu zagadek w grze.

Jacek "Stranger" Hałas, Grzegorz Misztal (www.gry-online.pl)
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Podział poradnika i oznaczenia
Poradnik do gry składa się z dwóch głównych części. W pierwszej omówiono oraz przedstawiono ogólne
porady do gry, wraz z przedstawieniem podstawowych mechanik rządzącą rozgrywką. Druga część składa
się z dokładnego opisu przejścia wszystkich zadań dostępnych w grze.
Pierwsza część poradnika przedstawia takie elementy rozgrywki jak dokładny proces tworzenia postaci,
omówienie parametrów określających bohatera, system walki, wykonywania testów oraz dialogów. Poza
przedstawieniem jak dana mechanika działa i jakie spełnia funkcje, przy każdym rozdziale podane zostały
praktyczne wskazówki co do wykorzystania na naszą korzyść danego elementu gry. Dla nowych graczy
przygotowany został także krótki słowniczek najważniejszych pojęć, pozwalający zrozumieć podstawowe
założenia uniwersum gry Torment: Tides of Numenera.
Druga część poradnika składa się na opis przejścia. Przygotowane zostały specjalne mapki dla każdej
najważniejszej lokacji gry. Zaznaczone na nich są na nich szczególnie istotne miejsca, gdzie np. możemy
rozpocząć misję, zdobyć jakiś przedmiot lub po prostu wykonać interakcję. Zaznaczono również wszystkie
ważne postacie, m.in. handlarzy. W ramach większych lokacji występować mogą również podrozdziały dla
mniejszych lokacji lub poświęcone zadaniom głównym i pobocznym.
Oznaczenia kolorystyczne użyte w poradniku:


Kolor zielony - spotykane w grze postaci i bohaterowie



Kolor pomarańczowy - nazwy zadań



Kolor niebieski - zdolności i umiejętności



Kolor brązowy - nazwy lokacji



Kursywa - inne ważne pojęcia wymagające oznaczenia

Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli.
Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie.

Torment: Tides of Numenera - poradnik do gry - GRYOnline.pl

7 / 570

Osiągnięcia i trofea
Poniżej znajduje się lista osiągnięć dostępnych w grze Torment: Tides of Numenera. Są one wspólne dla
wszystkich wersji gry - tej na komputery osobiste (osiągnięcia usługi Steam), tej na konsole Xbox One i
tej na konsole PlayStation 4 (trofea).

A City Carved in Stone
Wymagania: Musisz dotrzeć do miasta Klify Sagusa.
Komentarz: Jest to trofeum związane z postępami w grze. Otrzymasz je po zaliczeniu prologu.

A God in Human Skin
Wymagania: Musisz stać się Panem Wcieleń (Changing God).
Komentarz: Jest to trofeum związane z jednym z kilku możliwych zakończeń gry. Przejdź do strony Lista
zakończeń żeby dowiedzieć się więcej na ten temat. Dobrze jest też przed ostatnim spotkaniem z
Rozpaczą zachować swoje postępy. Pozwoli ci to łatwo powtórzyć finał jeśli nie wybierzesz właściwej opcji
zachowania lub jeśli będziesz chciał wybrać zakończenie powiązane z jakimś innym osiągnięciem.

A New Beginning
Wymagania: Musisz obudzić się w Labiryncie po śmierci.
Komentarz: Trofeum to jest praktycznie nie do pominięcia. W grze łatwo można zginąć, a ponadto
możesz przenieść się do Labiryntu na wiele innych sposobów (np. wypijając specjalny napój czy dając się
wprowadzić w trans).

A New Family
Wymagania: Musisz doprowadzić do tego żeby Rhin pozostała z głównym bohaterem.
Komentarz: Rhin możesz przyłączyć do drużyny w pobocznym zadaniu Ukochany niewolnik w Klifach
Sagusa. W taki sposób poprowadź wspomniany quest żeby Rhin nie została oddana Tol Maguur
(szczegółowe informacje są na stronie z opisem tego questu).
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