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Wprowadzenie 
Poradnik do gry Regalia: Of Men and Monarchs ułatwi ci przywrócić królestwo Ascali do dawnej chwały. W 
początkowych rozdziałach znajdziesz cenne porady ogólne, opis karty postaci i dokładne omówienie 
mechaniki upływu czasu w grze. W poradniku omówiony został proces rozbudowy miasta, z 
wyszczególnieniem najkorzystniejszych opcji rozbudowy, opis dyplomacji oraz przedstawienie zadań 
zwykłych i królewskich. Z naszą pomocą dowiesz się z kim najkorzystniej budować relacje, jakich 
towarzyszy zabrać do boju oraz przeczytasz jak skutecznie walczyć. Dodatkowo, przedstawiony został opis 
ukończenia przykładowego rozdziału, żebyś mógł się przyjrzeć jak skutecznie radzić sobie z wyzwaniami w 
grze. 

 

Poradnik do gry Regalia: Of Men and Monarchs zawiera: 

 Opis podstaw rozgrywki z omówieniem najważniejszych mechanizmów,  

 Szereg cennych porad ogólnych, 

 Omówienie mechaniki zarządzania miasta i rozbudowy twoich włości, 

 Omówienie wypraw i mechaniki walki, 

 Wyszczególnienie z kim najkorzystniej budować relacje i z jakimi towarzyszami walczyć,  

 Opis przykładowego rozdziału w grze, wraz z kolejnymi krokami jak go ukończyć,  

 Opis wymagań sprzętowych i osiągnięć. 

 

Grzegorz Misztal (www.gry-online.pl) 
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Podstawy rozgrywki 
Porady ogólne 
Poniżej znajdziesz garść przydatnych porad, które ułatwią ci rozpoczęcie i ukończenie gry: 

 
Wybór poziomu trudności ma bardzo duże znaczenie w tym tytule. 

Przy rozpoczęciu rozgrywki wybierasz poziom trudności, co w tej produkcji ma olbrzymie znaczenie. Do 
wyboru masz tryb historii i normalny poziom trudności. Tryb historii praktycznie usuwa jakiekolwiek 
wyzwanie z gry. Zadania na ukończenie rozdziału będą prostsze, walki z wrogami mogą zostać pominięte, 
a sami przeciwnicy zadają bardzo mało obrażeń. Warto grać na tym poziomie trudności tylko wtedy, gdy 
chcesz po prostu poznać historię opowiedzianą w grze. Normalny poziom trudności z kolei, oferuje o 
wiele większe wyzwanie i bardzo często może dać w kość. W grze jest pełno walk i wiele z nich 
wydobędzie z ciebie prawdziwego taktyka. 

Zapisywać rozgrywkę możesz tylko w dwóch miejscach. Przebywając w swoim królestwie i w obozowisku, 
gdy jesteś na wyprawie. Warto zapisywać grę na różnych slotach - kilka razy w czasie rozgrywki zdarzyło 
się, że zapisany stan gry nie chciał się później wczytać. 
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Jeśli ulepszysz rynek na drugi poziom, na wyprawę będziesz mógł zabrać 6 towarzyszy. 

1. Na wyprawy możesz maksymalnie zabierać sześciu towarzyszy i zawsze dbaj o to, by drużyna była 
urozmaicona. W czasie bitwy możesz wystawić 4 towarzyszy i jeśli któryś zginie w boju, nie pojawi 
się w kolejnej walce ("odżyje" dopiero wtedy, gdy dotrzesz do obozowiska).  

2. W kolejnych rozdziałach gry będzie nad tobą wisiało widmo wypełnienia garści zadań, przed 
upływem konkretnej daty. Nie powinieneś się tym zbytnio martwić - większość aktywności w grze 
jest punktowana i bardzo łatwo jest zdążyć na czas.  

 
Spędzając dni z innymi, budujesz lepsze relacje i zyskujesz dostęp do nowych umiejętności 

1. W grze bardzo ważne jest budowanie więzi z mieszkańcami miasta i twoimi towarzyszami. Za 
kolejne "stopnie" relacji, odblokujesz dostęp do nowych umiejętności i dodatkowych bonusów. 
Pamiętaj jednak, że nie zawsze możesz pracować nad relacjami z innymi - sprawdź kalendarz w 
grze, by wiedzieć kiedy możesz się spotkać z daną postacią.  

2. W grze jest spora nieliniowość i to od ciebie zależy, kiedy i na jakie przygody udasz się w czasie 
rozgrywki. Na początek staraj się przeszukać lokacje, które znajdują się niedaleko twojego 
królestwa - są one dość łatwe i powinieneś sobie z nimi łatwo poradzić.  
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Po ulepszeniu przystani, możesz łowić tam "ryby", zdobywając dodatkowe wyposażenie. 

1. Poprzez łowienie ryb możesz bardzo szybko otrzymać przedmioty, które bardzo ułatwią walki, 
szczególnie na początku, gdy posiadasz słabą drużynę. Warto poświęcić kilka dni, by zdobyć w taki 
sposób cenny ekwipunek.  

2. Zaleca się zwiększenie tempa potyczek - późniejsze walki z wrogami zabierają dużo czasu i nie 
warto marnować czasu na oglądanie powtarzających się animacji.  

3. Jeśli jesteś zmęczony cutscenkami, pamiętaj, że z pomocą spacji możesz pominąć daną sekwencję. 
Na koniec i tak będziesz mógł przeczytać skrót wydarzeń. W grze dostępny jest obszerny kodeks, 
gdzie znajdziesz zapis wszystkich dialogów.  

 
Stawianie kolejnych budynków jest konieczne po to, by zdobywać wyższy poziom relacji z mieszkańcami. 

1. Kolejnych towarzyszy, czy mieszkańców miasta będziesz odblokowywał wraz z upływem czasu. Po 
przygodzie, bardzo często będą miały poboczne wydarzenia w twoim królestwie, a gdy wrócisz na 
włości, będziesz mógł porozmawiać z nową postacią.  

2. Jeśli chodzi o budowanie i zarządzanie miastem, mechanika w grze jest bardzo prosta. Tak 
naprawdę, stawianie konstrukcji jest konieczne tylko po to, by zwiększać poziom relacji z 
niektórymi mieszkańcami. Nie musisz się więc przejmować, by na początku rozgrywki ulepszać 
budynki.  
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Opis karty postaci i parametrów 
W tym rozdziale znajdziesz dokładny opis karty postaci swoich bohaterów i omówienie najważniejszych 
parametrów: 

 

1. Podstawowe atrybuty. Twoja postać została opisana szeregiem różnych parametrów, które dokładnie 
opisują jej potencjał bojowy. Znajdziesz w tej zakładce informację na temat zadawanych obrażeń, 
zdrowia, celności, uników, inicjatywy (im wyższa inicjatywa, tym większa szansa, że postać będzie miała 
szybciej ruch w walce), czy ilość kratek ruchu w walce. Dodatkowo, znajdziesz tutaj zestawienie 
odporności postaci i obrażenia niwelujących odporności innych. Gdy najedziesz kursorem na dodatkowe 
informacje u dołu, pojawią się jeszcze informacje o generowanej tarczy i informacje o różnych buffach itp. 
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