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Wprowadzenie 
Niniejszy poradnik zawiera dokładny opis przejścia gry Outlast II. Znajdziesz tutaj dokładną i bogato 
ilustrowaną solucję, dzięki której ukończysz grę i wyjdziesz obronną ręką ze wszystkich mrożących 
krew w żyłach sytuacji. 

Oddzielne rozdziały zostały poświęcone notatkom i nagraniom, które będziesz kolekcjonował w 
toku rozgrywki. Znajdziesz tam ich dokładną lokalizację ze wskazaniem momentu rozgrywki, w którym 
można na nie trafić. 

W poradniku zarezerwowano też miejsce dla rozdziału opisującego mechanikę rozgrywki, a 
także wyjaśniającego w jaki sposób można odblokować poszczególne osiągnięcia i trofea 
przewidziane przez twórców gry. Uzupełnieniem do solucji są rozdziały traktujące o sterowaniu w grze 
i wymaganiach sprzętowych dla wersji PC. 

Outlast II to druga odsłona cyklu survival horrorów, za który odpowiada kanadyjskie studio Red Barrels. 
Bohaterem drugiej odsłony jest Blake Langermann, który wraz z żoną udaje się do stanu Arizona, żeby 
zbadać przyczynę śmierci ciężarnej kobiety, która prawdopodobnie zamieszkiwała okolicę. Produkcja 
korzysta z dorobku poprzedniej odsłony pomimo że historia w niej opowiedziana nie nawiązuje do 
pierwowzoru. 

 

W poradniku do Outlast II znajdziesz: 

1. kompletny i bogato ilustrowany opis przejścia gry 

2. wskazówki dotyczące mechaniki rozgrywki 

3. spis wszystkich notatek i nagrań z uwzględnieniem ich położenia 

4. rozdział opisujący osiągnięcia i trofea 

5. wymagania sprzętowe PC i opis sterowania 

 

Łukasz Wiśniewski (www.gry-online.pl) 
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Porady ogólne 
W niniejszym rozdziale znajdziesz zestawienie porad, które mogą okazać się przydatne w toku rozgrywki. 

1. Gra wskazuje ci najczęściej w którą stronę masz podążać za pośrednictwem światła. 
Wszystkie oświetlone elementy lokacji mają zwrócić twoją uwagę i doprowadzić cię do kolejnego etapu. 

2. Jeśli próbujesz gdzieś się wczołgać, a nie jest to możliwe za pomocą klawisza Ctrl, to 
sprawdź ustawienia sterowania i skorzystaj z czołgania się za pomocą dedykowanego 
klawisza. 

3. Czasami możliwa jest ucieczka nawet po przyjęciu ciosu. To że przeciwnik cię zranił nie 
oznacza, że musisz czekać na śmierć. Wiedz jednak, że przy ranie ciężkiej Blake będzie poruszał się 
wolniej. 

4. Możesz na bieżąco śledzić czy udało ci się zebrać wszystkie notatki i nagrać ważne momenty. 
Wystarczy wcisnąć Tab. W tym samym możesz też kontrolować ilość baterii i bandaży. 

5. Podczas nagrywania ważnego fragmentu poczekaj, aż czerwony okrąg na środku ekranu się 
wypełni. Jeśli przerwiesz w trakcie, to nie uda ci się zapisać filmu. Notatki fotografujesz w ciągu sekundy 
i od razu możesz je odłożyć. 

6. Ogień, drut kolczasty a nawet kaktusy zadają bohaterowi obrażenia i mogą przyczynić się do 
jego śmierci lub wymusić konieczność skorzystania z bandaża. 
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Trofea i osiągnięcia 
W niniejszym rozdziale znajdziesz kompletną listę osiągnięć i trofeów przygotowanych dla gry Outlast II. 
Poniżej znajdziesz też warunki, które musisz spełnić, żeby określone osiągnięcie pojawiło się na twoim 
koncie. Z oczywistych przyczyn opis osiągnięć fabularnych zawiera spojlery. 

Osiągnięcia fabularne 

Ikona Nazwa Jak odblokować 

 

Co Bóg złączył Osiągnięcie pojawi się na koncie gdy odnajdziesz Lynn po 
katastrofie. 

 

Babilon Żeby odblokować trofeum musisz wypatrzeć z oddali kopalnię, w 
której heretycy przetrzymują Lynn. 

 

Trzymaj się, skarbie Osiągnięcie trafi na konto zaraz po tym jak oderwiesz się od krzyża. 

 

Bądź oczyszczony Trofeum odblokujesz gdy spuścisz się po linie w okolice jeziora. 

 

Golgota Dotrzyj w okolice kopalni, a trofeum pojawi się na koncie. 

 

Sancti Sepulchri Zjedź windą na niższe poziomy kopalni. 

 

Apokalipsa Zobacz zakończenie świata. 

 

Człowiek niech nie 
rozdziela Osiągnięcie odblokujesz gdy odnajdziesz Lynn po raz drugi. 

 

Odrodzenie Trofeum trafi na twoje konto po ukończeniu gry na dowolnym 
poziomie trudności. 
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Osiągnięcia dodatkowe 

Ikona Nazwa Jak odblokować 

 

Ulecz chorych Skorzystaj 10 razy z bandaży. 

 

Kto ma uszy Korzystaj z mikrofonu w grze przez co najmniej 20 minut. 

 

Należyta pokuta Czołgaj się co najmniej 500 metrów. 

 

Potknięcie i ślizg 
W sekcji Krew rozdziału Lamentacje będziesz świadkiem, jak ze 
zraszaczy przeciwpożarowych leci krew. Weź rozbieg i po 
czasie naciśnij Ctrl, żeby wykonać ślizg na krwi. 

 

W pełni ochrzczony Spędź pod wodą co najmniej 10 minut. 

 

Droga do Damaszku Nagraj 30 wydarzeń - listę nagrań i ich lokalizację znajdziesz w 
dedykowanym rozdziale poradnika. 

 

Paweł z Tarsu Nagraj wszystkie wydarzenia - listę nagrań i ich lokalizację 
znajdziesz w dedykowanym rozdziale poradnika. 

 

Studiowanie Biblii Zbierz 40 dokumentów - listę dokumentów i ich lokalizację 
znajdziesz w dedykowanym rozdziale poradnika. 

 

Wyświęcenie Zbierz wszystkie dokumenty - listę dokumentów i ich lokalizację 
znajdziesz w dedykowanym rozdziale poradnika. 

 

Uświęcony Ukończ grę na poziomie trudności - trudny. 
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