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 Wprowadzenie 
Nasz poradnik do Wolcen Lords of Mayhem to zbiór wszystkich najważniejszych mechanik rozgrywki, 
porad na start oraz opisu wielu walk. Z niego będziesz mógł pozyskać informacje, które ułatwią Ci 
przechodzenie całej gry. 

W naszym poradniku znajdziesz też dział, w którym zawarliśmy odpowiedzi na nurtujące pytania. W FAQ 
między innymi znajdziesz informacje o zapisach gry, powrotach do innego poziomu, zdobywaniu broni 
bądź szybkiej podroży. 

Przygotowaliśmy również strony, na których znajdziesz wszystkie informacje na temat rozwoju postaci. 
Opisaliśmy umiejętności bohatera, umiejętności aktywne oraz jego atrybuty. Dzięki temu będziesz mógł 
sprawniej zdecydować, w co należy inwestować już na samym początku rozgrywki. 

Jeśli od początku będziesz chciał skupić się na danym sposobie walki, przygotowaliśmy dla ciebie strony z 
opisami kilku ciekawych buildów. W ten sposób będziesz mógł od razu zdecydować, jak chcesz grać oraz 
jak sprawić, że będziesz niezwyciężony. 

W naszym poradniku znajdziesz również opis systemu walki, dzięki czemu będzie łatwiej odnaleźć Ci się w 
pierwszych godzinach rozgrywki. 

Stworzyliśmy również aneks, w którym znajdziesz informacje o sterowaniu oraz wymaganiach 
sprzętowych. W naszym poradniku znajdziesz też dział poświęcony bossom i minibossom. Dowiesz się, 
jakie mają ataki oraz jak najłatwiej ich pokonać. 

W skrócie o Wolcen: Lords of Mayhem 

 
Wolcen: Lords of Mayhem to debiutancki projekt francuskiego studia Wolcen. 
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Produkcja ta ma być hach'n'slashem w stylu Diablo, który na tle konkurencji wyróżnia się oprawą wizualną 
generowaną przez silnik CryEngine. 

 
Jeśli chodzi o fabułę gry, to zadaniem gracza będzie wcielenie się w byłego oficera Republiki Ludzi, który 
po ucieczce zostaje ocalony przez zakon templariuszy. 
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Wraz z nowymi towarzyszami będzie odkrywał swoje moce, a dzięki nim zapobiegnie zagładzie ludzkości. 

Czy w Wolcen: Lords of Mayhem jest tryb multiplayer? 
Wolcen: Lords of Mayhem oficjalnie wspiera sieciową kooperację. 

Jak długa jest gra? 

 
Według wstępnych informacji Wolcen: Lords of Mayhem składa się z trzech aktów. Ostateczny czas 
produkcji nie jest jeszcze znany. 
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Na jakich platformach mogę zagrać? 
Wolcen: Lords of Mayhem to gra dostępna jedynie na PC. 

Czy Wolcen: Lords of Mayhem jest dostępny na Steam? 
Tak. Gra Wolcen: Lords of Mayhem jest dostępna na Steam. 

Czy Wolcen: Lords of Mayhem posiada język polski? 

 
Tak, gra posiada oficjalne wsparcie dla języka polskiego. 

Jak zapisać grę? 
Wolcen: Lords of Mayhem zapisuje się automatycznie co kilka minut. Nie musisz więc przejmować się 
ręcznym zapisywaniem gry. 

Minimalne wymagania sprzętowe: 
Procesor: Intel Core i5-4570T 2.9 GHz/AMD FX-6100 3.3 GHz 

Pamięć RAM: 8 GB RAM 

Pamięć karty graficznej: 2 GB 

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 6850 

Wymagane miejsce na dysku: 18 GB 

System operacyjny: Windows 7/8.1/10 64-bit 
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