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Wprowadzenie 
Niniejszy poradnik do Vampyr to przygotuje was na najmroczniejsze i krwiste noce na ulicach Londynu. 
Nasz poradnik to potężne kompendium wiedzy, w którym każda mroczna, spragniona krwi istota 
odnajdzie odpowiedzi na pytania i porady ułatwiające początek gry. Poradnik porusza najistotniejsze 
kwestie, takie wskazówki NPC, czyli wskazówki postaci niezależnych zwiększające poziom doświadczenia 
krwi, ale również rozwój postaci, najlepsze umiejętności oraz dobre bronie na początek. Całość 
wieńczy rozbudowana solucja wraz z zadaniami pobocznymi. 

Poradnik otwierają porady na start i podstawy, w których zebraliśmy wszelkie konieczne tipsy do 
rozpoczęcia gry. Dowiecie się z tej sekcji poradnika m.in. o tym, jakie różnice wynikają z zabijania 
mieszkańców a odrzucenia wampirycznego zewu - czy w Vampyr opłaca się mieszkańców uśmiercać, 
czy przeciwnie, lepiej jest ich ocalić i pomagać. Również tutaj znajdziecie rozdziały poświęcone 
rozwojowi postaci, craftingowi (rzemiosło pełni ważną funkcję w grze), a także poznacie specyficzny 
podział na zadania główne, poboczne i aktywności. Zapoznacie się tu również z mechaniką kryjówek 
rozsianych po mrocznym Londynie. 

Oczywiście w przewodniku nie mogło zabraknąć rozbudowanego działu FAQ, w których odpowiadamy na 
wszelkie nurtujące młode wampiry pytania. To właśnie w nim odpowiadamy m.in. na to czy można 
ukończyć grę bez zabijania, czy na PC można się skradać, kiedy warto wysysać krew oraz jak otwierać 
zamknięte skrzynie, sejfy i szafki? Podpowiadamy również, która broń jest najlepsza i jakie umiejętności 
przydadzą się w walce. 

Rdzeniem naszego poradnika jest przepastny opis dzielnic w Vampyr. Opisaliśmy dokładnie każdą 
dzielnice w grze wraz ze wskazaniem lokacji i występowaniem postaci niezależnych. Wskazaliśmy 
również każdą wskazówkę potrzebną do odblokowania poziomów krwi NPC. Każda strona 
poświęcona dzielnicom Doki, Szpital Pembroke, Whitechapel oraz West End zostały dokładnie opisane, 
wskazaliśmy też kluczowe miejsca, zadania czy sekrety. 

Aneks to dział w nie mniej ważnymi informacjami - jeśli macie problemy ze sterowaniem w Vampyrze, a 
przede wszystkim gra wam tnie i traci klatki, zajrzyjcie do działów Sterowanie oraz Wymagania PC. To 
tutaj również zawarliśmy rozdział poświęcony Trofeom i osiągnięciom Steam w Vampyr. 

Jonathan Reid to chirurg, który po długiej nieobecności wraca z wojny do Londynu. W czasie podróży 
zostaje ukąszony przez tajemniczego wampira. Po przebudzeniu odkrywa, że sam stał się nocnym 
krwiopijcą, istotą przeklętą i postrachem nocy - wampirem. Od tego momentu próbuje rozpoczyna się 
akcja gry - Jonathan Reid próbuje zrozumieć, co dokładnie stało się, kto go przemienił oraz kto stoi za 
epidemią hiszpańskiej grypy. 

Grzegorz Misztal (www.gry-online.pl) 
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Podstawowe porady 
Zanim rozpoczniesz rozgrywkę w Vampyr, zalecamy zapoznanie się poradami na start. To one pomogą 
wejść w brutalny i chory świat gry; poznacie tu podstawowe mechaniki, które rządzą Londynem i pomogą 
upolować swoje ofiary. Dowiecie się tu przede wszystkim, czy warto uśmiercać NPC i wysysać krew z 
postaci czy przeciwnie, lepiej grać świętego wampira, który nie kala się ludzką krwią. Tipsy natomiast 
przydadzą się na sam początek podróży. 

Porady na start 

1. Zdecyduj już na początku, jak chcesz ukończyć grę . Dość szybko gra zaproponuje, żebyś 
wyssał krew z Claya Coxa. Jeśli to zrobisz, mieszkaniec zginie, a ty zdobędziesz sporo 
doświadczenia. Jeśli jednak planujesz ukończyć grę bez zabijania, to odmów i w przyszłości 
również zaprzestań ataków.  

2. Warto uzbroić się w silną broń jednoręczną i rozwijać wytrzymałość. Broń jednoręczna jest 
szybka, pozwala ci być mobilnym w walce i zadaje przyzwoite obrażenia. Gdy przybędziesz do 
szpitala Pembroke, na górze placówki, w jednej ze sal znajdziesz piłkę chirurgiczną. To przyzwoita 
broń - aby ją skutecznie używać, rozwijaj wytrzymałość Jonathana.  

3. Po śmierci, twoja postać się odrodzi. Jonathan jest nieśmiertelnym wampirem i po śmierci 
wrócisz do życia. Gra zazwyczaj cofa cię kawałek przed walką, jednak zapisuje zdobyte przedmioty 
i doświadczenie.  

4. Punkty krwi po trafieniu. Gdy będziesz ulepszał swoją broń, zwróć uwagę na ulepszenia, które 
pozwalają zdobyć punkty krwi po trafieniu. Dąż jak najszybciej do tych ulepszeń, a będziesz mógł 
w walce cały czas używać umiejętności wampira.  

5. Zbieraj wszystko. Chodząc po ulicach, gdy po któreś z dzielnicy możesz zbierać przedmioty ze 
skrzyń, szafek, a nawet kubłów na śmieci. Niech ten nawyk wejdzie ci w krew - przedmioty tego 
typu można wykorzystać do craftingu. Dodatkowo, skrzynie i inne schowki są odnawialne i jeśli 
wrócisz za jakiś czas do lokacji, to znów będziesz mógł pozyskać materiały.  

6. Wrogowie się odradzają. W Vampyrze, wrogowie się odradzają i jeśli oczyścisz jakieś miejsce, 
niebawem znów pojawią się tam wrogowie. Za walkę dostajesz mało doświadczenia, dużo 
cenniejsze są przedmioty, które opuszczają pokonani przeciwnicy.  

7. Rozwijaj autofagię. To jedna z lepszych umiejętności w grze - Jonathan gryzie siebie i poprzez 
wyssanie krwi leczy się. Rozwój zdolności pozwoli ci regenerować siły w walce, co bardzo pomaga 
w grze.  

8. Odpoczywanie w łóżku powoduje upływ czasu. Jeśli pójdziesz do łóżka i udasz się na 
spoczynek, to będziesz mógł spożytkować punkty doświadczenia. Z drugiej strony, decyzje z tej 
nocy przeniosą się na następną - zmieni się poziom zdrowia danej dzielnicy, niektóre postacie 
znikną itp.  

9. Kluczem w walce są uniki. Wrogowie często mają bardzo silne ataki i bezwzględnie musisz 
unikać ciosów. Śledź swój pasek wytrzymałości - gdy wykonujesz ataki zawsze zostaw trochę 
wytrzymałości, by odskoczyć od wroga itp. Jeśli zużyjesz wszystko na ofensywę, to będziesz 
wystawiony na kontratak.  

10. Wskazówki u mieszkańców. Gdy dotrzesz do Szpitala Pembroke, będziesz miał okazję 
rozmawiać z mieszkańcami i zdobywać wskazówki o ich historii. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
postać z odkrytymi wszystkimi zagadkami da znacznie więcej doświadczenia przy wyssaniu krwi. 
Gdy będziesz rozmawiał z mieszkańcami o odkrytych dialogach zachowaj czujność - 
czasem ścieżki dialogowe blokują zdobycie nowych wskazówek. 

11. Odnajduj i rozwiązuj śledztwa. Podczas rozmów z npc, często dowiesz się o ich zmartwieniach. 
Ktoś zgubił portfel, a innym razem konieczne jest sprawdzenie kto śledzi postać - ten typ zadań w 
grze został określony jako śledztwa. To zadania poboczne, które często dają przyzwoitą nagrodę, 
trochę doświadczenia i odblokowują kolejne wskazówki o mieszkańcach. Warto starać się je robić 
na bieżąco - choć niektóre mogą być na późniejszy etap rozgrywki. 

12. Początkowo, śledź wątek główny. Zapewne kusi cię chodzenie po mieście i eksploracja - 
szybko jednak natkniesz się na dość silnych wrogów. Najlepiej początkowo śledzić wątek główny - 
gdy dotrzesz do Whitechapel będziesz mógł pozwolić sobie na większą swobodę.  
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13. Nie wysysaj krwi z mieszkańców, jeśli nie odblokowałeś dla nich wskazówek. Jeśli 
będziesz wysysał krew z mieszkańców, bez znajomości ich historii to zdobędziesz mało punktów 
doświadczenia. O wiele lepiej pomagać im, sprawić, żeby byli zdrowi i... wtedy zatopić się w ich 
gardło.  

Wysysanie krwi a wstrzemięźliwość 
Kluczowym wyborem w grze Vampyr jest decyzja - jaką postacią chcemy być. Możesz ukończyć grę jako 
zabójca, polujący na mieszkańców, lub dobry lekarz, który okiełznał swój głód. Oba style gry trochę różnią 
się od siebie: 

1. Zabijanie mieszkańców znacząco ułatwia grę, ponieważ poprzez wyssanie krwi Jonathan staje się 
silniejszy i zdobywa bardzo dużo doświadczenia.  

2. Zabijanie mieszkańców wpływa na ogólny stan zdrowia dzielnicy. W grze dzielnica może osiągnąć 
kilka poziomów zdrowia: Odkażony, zdrowy, stabilny, poważny, krytyczny i wrogi. Gdy giną 
mieszkańcy, stan zdrowia znacząco się pogarsza, a gdy minie poziom krytyczny, dzielnica upadnie 
- pojawią się tam wrogowie.  

3. Można ukończyć grę, bez zabijania innych. Jest to trochę trudniejsze - choć przy odpowiednim 
poprowadzeniu postaci, Vampyr nie jest grą zbyt wymagającą. Nie przejmuj się więc, że gra może 
być bardzo trudna przez wstrzemięźliwość od ssania krwi. 
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