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Wprowadzenie
Poradnik do Red Dead Redemption 2 to prawdziwe kompendium wiedzy na temat nowej produkcji
Rockstar Games. W naszym poradniku znajdziesz przeróżne porady, informacje i podpowiedzi, które
pozwolą w lepszym poznaniu zasad rządzących grą, oraz w odkryciu wszystkich skrywanych przez nią
sekretów.
Na początkowych stronach poradnika znalazły się porady na start, a także inne podpowiedzi dotyczące
lepszego poznania najważniejszych mechanizmów gry. Są to takie tematy jak podróżowanie po
świecie, walka, podejmowanie się nowych misji, spotykanie się z towarzyszami w
obozowiskach czy wykonywanie opcjonalnych aktywności, do których można zaliczyć chociażby
polowania na dzikie zwierzęta. W naszym przewodniku do RDR 2 znalazł się również rozdział z
odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Informuje on między innymi jak korzystać z
mechanizmu szybkiej podróży, jak nawiązywać romanse czy jak powtarzać rozegrane misje po to żeby
inaczej się w nich zachować lub zdobyć w nich najlepsze złote medale.
Dużą część naszego poradnika zajmuje opis przejścia Red Dead Redemption 2. W solucji znalazły się
przede wszystkim omówienia wszystkich głównych zadań wraz z informacjami na temat podejmowanych
w nich wyborów oraz wymagań do zdobywania w nich złotych medali. Poradnik nie pomija też jednak
opcjonalnych zadań, którymi można zajmować się w przerwach pomiędzy awansowaniem w głównym
wątku fabularnym gry, jak chociażby napadami, lub nieco spokojniej - wędkarstwem. Nie zabraknie
również strony poświęconej dość nietypowej formie działalności zarobkowej naszego protegowanego lichwiarstwu.
Red Dead Redemption 2 to gra z ogromnym otwartym światem i w związku z tym w naszym poradniku nie
mogło zabraknąć rozbudowanego atlasu świata. Zawiera on mapę świata, na której zaznaczone zostały
wszystkie najważniejsze lokacje, chaty, kryjówki gangów i ukryte skarby. Poradnik powinien pomóc w
odnalezieniu wszystkich sekretów i znajdziek, do których zaliczają się między innymi karty
kolekcjonerskie, kości dinozaurów, legendarne zwierzęta oraz receptury.
Poradnik do RDR 2 uzupełnia rozdział o tym jak ukończyć Red Dead Redemption w 100% - podajemy
kompletną listę czynności wymaganych do pełnego zaliczenia gry. Wśród nich znajdują się chociażby
misje poboczne związane z nieznajomymi osobami, ściganiem zbiegów oraz przypadkowymi
spotkaniami z mieszkańcami świata gry. Na kolejnych stronach przeczytacie również porady na temat
gier hazardowych, w jakich będziecie mogli wziąć udział w RDR2. Będą to: poker, blackjack, domino, a
także gra w pięć palców. Przygotowaliśmy także poradnik trofeowy, który pozwala w odblokowaniu
wszystkich dostępnych trofeów i osiągnięć gry. Każde trofeum ma dokładny opis wymagań do jego
odblokowania oraz nas komentarz w jaki sposób można tego łatwo dokonać.

Red Dead Redemption 2 w pigułce
Kontynuacja wielkiego hitu Rockstara długo kazała na siebie czekać. Pierwsza część wydana jeszcze na
PS3 i Xbox 360 18 maja 2010 roku. Gra zebrała wysokie oceny, zdobyła przychylność zarówno
dziennikarzy jak i graczy. Po ośmiu latach Rockstar Games wraca do tematu, lecz tym razem fabuła
przenosi nas wstecz (RDR2 jest więc prequelem). Sławny gang Dutcha van der Lindego w wyniku
nieudanego napadu w Blackwater zmuszony jest do walki o przetrwanie. Główny bohater, Arthur Morgan,
będzie musiał więc podejmować decyzję, które pozwolą przetrwać mu jak i całemu gangowi.
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Powrót na Dziki Zachód w RDR2.
RDR2 wciąż jest grą third person perspective (TPP), choć twórcy dodali również możliwość korzystania z
widoku FPP. Powraca oczywiście dobrze znany system spowolnienia czasu Zabójczej precyzji (Dead Eye),
umożliwiający szybką eliminację kilku przeciwników. Prequel to nadal otwarty świat, a mapa świata jest
ogromna. Świat jest większy niż w GTA5, a twórcy ujawnili, że w części drugiej znajdzie się cała mapa
znana z pierwszej części Red Dead Redemption, także możemy zwiedzić m.in. New Austin czy Armadillo.
RDR2 działa na silniku GTA 5, jednak został znacznie usprawniony na potrzeby nowego projektu. Engine
gry wykorzysta m.in. dobrodziejstwa systemu Euphoria, czyli zaprojektowanej przez NaturalMotion
animacji 3D postaci, obejmującej całą sylwetkę czy mięśnie ciała. Przykładowo, dzięki temu przeciwnicy
umierają niezwykle realistycznie i efektownie.
Red Dead Redemption 2 posiada również tryb multiplayer. Tzw. Red Dead Online wystartuje po premierze
gry (w listopadzie w charakterze bety). Również w trybie multi będą pojawiać się nawiązania i tło
fabularne. Premiera Red Dead Online odbędzie się w styczniu 2010 na konsole PS4 i XONE.

Red Dead Redemption 2 mapa
Mapa Red Dead Redemption 2 to przeogromna, większa od tej, jaką znamy z GTA 5. Będziesz mógł
odwiedzić całą mapę znaną z pierwszej części RDR, wielokrotnie się zgubisz i zginiesz. Od miasteczek i
osad, po górskie szczyty, bezkresne pola, kaniony i pustynie - mapa RDR 2 jest na tyle obszerna, że
wprowadzono systemy szybkiej podróży (m.in. pociąg). Do pokonywania dzikich szlaków przyda się
oczywiście wierny koń.

Trofea i osiągnięcia
Poradnik trofeowy pomoże Ci odblokować wszystkie osiągnięcia i trofea w Red Dead Redemption 2. Każde
wymagające trofeum opisaliśmy na osobnych stronach poradnika, a porady znacząco uprzyjemnią (i
ułatwią!) próbę wymasterowania gry. Z tym poradnikiem uda Ci się wbić platynę.
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Pytania i odpowiedzi
Dział FAQ poradnika, czyli mam problem i szukam odpowiedzi, to zbiór najważniejszych pytań
dotyczących RDR 2, jakie możecie zadać. Zebraliśmy najważniejsze problemy i odpowiedzieliśmy na nie
rzeczowo. Czy RDR2 doczeka się wersji PC? Jakie edycje gry możemy kupić? Na te i inne pytania
odpowiadamy poniżej.

Jakie edycje posiada Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption zostanie wydane na PS4 i XBOX ONE w trzech edycjach, przy czym każdą możecie
kupić przedpremierowo.
Jeśli zakupicie RDR2 przedpremierowo otrzymacie dodatkowo:
1. Konia bojowego - czyli ardeński rumak o siwej maści. Koń bojowy jest wytrzymały i nie boi się
huku strzałów, więc nie zrzuci swojego jeźdźca w czasie walki;
2. Niezbędnik bandyty - czyli zestaw leków i odnawiaczy zasobów, życia, Dead Eye itd.
Dodatkowo jeśli zakupicie RDR2 przedpremierowo w wersji cyfrowej otrzymacie:
1. Gotówkę do trybu fabularnego RDR 2 - czyli pieniądze, za które możecie kupić w czasie kampanii
single player broń, amunicję itd.;
2. Mapę skarbów (tylko do 15 sierpnia 2018r.) - gdzieś w świecie RDR2 ukryto skarb z gotówką, a
dzięki tej mapie możesz go odnaleźć.
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