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 Wprowadzenie 
Poradnik do gry Agony zawiera dokładną solucję oraz wiele praktycznych porad, które pomogą ci w trakcie 
rozgrywki. Dowiesz się co zrobić, żeby przejść grę bez żadnych problemów oraz uniknąć niepotrzebnych 
śmierci. W tym poradniku znajdziesz dokładny opis każdej misji dzięki czemu sprawnie poradzisz sobie z 
każdym elementem rozgrywki. 

Dodatkowo przygotowaliśmy stronę, na której znajdziesz porady dotyczące rozwoju umiejętności. Będzie 
ona bardzo przydatna w początkowych rozdziałach gry Agony. Agony to survival horror, w którym 
przyjdzie ci wcielić się w duszę przebywającą w piekle. Twoim zadaniem będzie pokonanie wszelkich 
trudności i wydostanie się z piekła. 

Dostaniesz parę mocy, które ułatwią ci poruszanie się po piekle, ale i tak będziesz musiał unikać kontaktu 
z demonami. Te polują na ciebie i próbują przerwać twoją ucieczkę. Gra przeznaczona jest dla osób 
pełnoletnich ze względu na opracowany mroczny klimat piekła oraz demonów. 

Poradnik do gry Agony zawiera: 

• Solucję, 
• Statystyki bohatera, 
• Rozwój postaci, 
• Sposoby na opętanie, 
• Lokalizację posążków, 
• Sposoby na unikanie demonów, 
• Sterowanie, 
• Porady na start. 

Natalia "N.Tenn" Fras 
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Porady 
Porady na start - jak zacząć? 
Poniżej znajdziesz garść porad, które znacznie ułatwią ci rozgrywkę w grze Agony. Dzięki nim będziesz 
swobodnie eksplorować świat i unikać śmierci. Porady te mają zapewnić ci spokój ducha podczas 
przemierzania kolejnych części mapy. Dzięki nim będziesz wiedział co należy zrobić, aby rozgrywka była 
znacznie łatwiejsza i spokojniejsza mimo mrocznego klimatu produkcji Agony. 

Nie wychylaj się! 
Po całym piekle kręcą się demony. Często trudno ich odróżnić od zwykłych towarzyszy niedoli. Uważaj, 
więc eksplorując otoczenie. Warto przy każdym zakręcie zwolnić i upewnić się czy nic nie czeka za rogiem. 

Dokładnie przyglądaj się otoczeniu 
W grze Agony znajdziesz masę figurek, obrazów oraz przedmiotów. Aby je zdobyć musisz bardzo zbliżyć 
się do danej rzeczy. Staraj się podchodzić blisko przedmiotów, i jeśli to możliwe, wchodź z nimi w 
interakcję. W ten sposób możesz znaleźć ważne notatki oraz zapisy gry. Ułatwią ci one rozgrywkę w 
Agony. 

http://www.gry-online.pl/�
https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1891�


Agony – poradnik do gry - GRYOnline.pl 5 / 76 
 

 
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. 

Lustra duszy 

 

Zamiast automatycznych zapisów gry Agony wykorzystuje manualne. Są one umieszczone w Lustrach 
duszy. Są to punkty wiszące na ścianach. Wyglądają one jak zbiór ludzkich rąk wychodzących z obrazu. 
Wystarczy, że podejdziesz do takiego punkty i wejdziesz z nim w interakcje - w ten sposób zapiszesz grę. 

Linia przeznaczenia wskaże ci drogę 
Jeśli zgubisz się w piekielnych otchłaniach w Agony wystarczy, że klikniesz F. Pojawią się wtedy na 
ekranie kolorowe smugi światła, które wskażą ci drogę. Musisz jednak pamiętać, że ich ilość jest 
ograniczona. Nie jest jednak nigdzie napisane ile możesz ich użyć w danym momencie gry. 

Statuetki 
Po piekle rozrzucone są statuetki. Są one rodzajem znajdziek w grze Agony. Aby je zebrać musisz 
podchodzić bardzo blisko przedmiotów i klikać E. Statuetki nie są nigdzie pokazane w ekwipunku. 
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Kuszące jabłka 

 

W trakcie rozgrywki w Agony znajdziesz złote drzewa z jabłkami. Jeśli je zjesz dostaniesz punkt 
umiejętności. Je możesz rozdawać w drzewie umiejętności. 
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Statystyki bohatera 
W grze Agony statystyki zobaczysz w prawym dolnym rogu ekranu. Główną statystyką występującą w 
grze jest wytrzymałość bohatera. W trakcie misji pojawiają się jednak dodatkowe statystyki jeśli zbierasz 
przedmioty potrzebne do wykonania zadania. 

Wytrzymałość 
W Agony możesz chodzić, biegać, kucać lub wstrzymywać oddech. Niektóre z tych czynności zużywają 
poziom wytrzymałości bohatera. 

 

Jeśli biegasz bądź wstrzymujesz oddech tracisz wytrzymałość. Jest ona oznaczona na ekranie 
znakiem w kształcie płuc. Gdy ta statystyka spadnie do zera twój bohater poczuje się gorzej i nie będzie 
musiał odpocząć. Daj sobie wtedy chwilę na odpoczynek i poczekaj, aż pasek wytrzymałości załaduje się. 
Dopiero wtedy rusz dalej z eksploracją. 
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