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Wprowadzenie 

 

Might & Magic: Heroes VII jest kolejną odsłoną niezwykle popularnej serii strategii turowych w 
klimatach fantasy. Opowiada ona historię wojny o tron Imperium, a kampania skupia się wokół 
losów młodego księcia, Ivana. Za produkcję odpowiada studio Limbic Entertainment, 
odpowiedzialne za stworzenie poprzedniej części serii. Opis przejścia zawiera komplet 
informacji potrzebnych do szybkiego oraz efektywnego przejścia wszystkich misji kampanii. 
Poradnik podzielony został na części odnoszące się do wszystkich 7 kampanii: Przystani, 
Sylvan, Akademii, Twierdzy, Lochu, Nekropolii oraz kampanię główną księcia Ivana. 
Każdy rozdział wzbogacony został o specjalnie przygotowaną mapę prezentującą 
najważniejsze miejsca, miasta, sojuszników, silnych przeciwników oraz skrzynie ze 
skarbami. Mapy wzbogacono o dokładny opis przejścia zadań głównych i dodatkowych w 
każdej lokacji. 

Opis Przejścia do gry Might & Magic: Heroes VII zawiera: 

• Opis przejścia wszystkich misji obecnych w grze, podzielonych na kampanie: Przystani, 
Sylvan, Akademii, Twierdzy, Lochu, Nekropolii oraz księcia Ivana; 

• Specjalnie przygotowane mapy zawierające najważniejsze informacje pomocne dla 
gracza; 

• Opis zadań głównych i dodatkowych, które występują we wszystkich misjach. 

Patryk Greniuk (www.gry-online.pl) 
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O poradniku 
Opis Przejścia gry Might & Magic: Heroes VII zawiera opis wszystkich 7 kampanii 
występujących w grze, z podziałem na poszczególne misje. W ramach poszczególnych misji 
dokonano także podziału na zadania główne i poboczne. Pozwala to na szybką i intuicyjną 
nawigację po całym poradniku. 

Każda misja wzbogacona została o specjalnie przygotowaną mapę, na której zaznaczono 
najważniejsze miejsca związane z zadaniami, miasta neutralne oraz wrogie, przyjazne 
jednostki, najsilniejszych przeciwników oraz wszystkie misje ze skarbami i artefaktami. Na 
mapie występuje oczywiście ogromna ilość budynków, przeciwników i surowców, jednak nie 
było możliwości aby w czytelny sposób przedstawić je na tak niewielkiej mapie. Postanowiliśmy 
więc wybrać tylko te punkty, które są graczowi najbardziej przydatne z praktycznego punktu 
widzenia. 

Pod każdą mapą znajduje się dodatkowo opis wszystkich zadań dostępnych w ramach tej misji. 
Podzielone są one na zadania główne oraz dodatkowe, a ich kolejność odpowiada sugerowanej 
kolejności wykonywania. 

Cały poradnik podzielony został na dwie główne części: przewodnik po grze oraz opis przejścia. 
Jeśli więc szukasz ogólnych informacji na temat występujących w grze budynków, jednostek, 
czarów czy umiejętności skorzystaj właśnie z przewodnika po grze. 

Oznaczenia kolorystyczne użyte w poradniku: 

Kolor zielony - jednostki i bohaterowie 

Kolor pomarańczowy - nazwy miejsc i lokacji 

Kolor niebieski - czary i umiejętności 

Kolor brązowy - budynki 

Kursywa - inne ważne pojęcia wymagające oznaczenia 
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Sylvan 
Smutki Zesłane Przez Los (The Griefs That Fate Assigns) M1 
Might & Magic: Heroes VII - M1 Smutki Zesłane Przez Los 
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Opis Might & Magic: Heroes VII - M1 Smutki Zesłane Przez Los 

 

1 - Wybrzeże 
Tutaj rozpoczynasz swoją przygodę.  

 

2 - Jeleń 
Podejdź i podążaj za jeleniem.  

 

3 - Danan 
Porozmawiaj z Danan, a następnie za nią podążaj.  

 

4 - Shalwen 
Gdy tylko podejdziesz automatycznie rozpocznie się 
rozmowa, a po niej otrzymasz dostęp do swojego 
pierwszego miasta.  

 

5 - Stocznia 
Możesz zbudować tutaj łódź, dzięki której będziesz mógł 
poruszać się po wodzie. Potrzebujesz do tego: 6500 złota, 
16 drewna i 8 rudy.  

 

6 - Skały 
Przepłynięcie za skały skutkować będzie atakami cyklopów, 
które za każdym razem zniszczą część naszej armii.  

 

7 - Teleport 

 

8 - Jednooka Skała 
Pokonaj siły nieprzyjaciela: 5 Cyklopów, 20 Harpii, 20 
Gnolli, 2 Piaskowe Wiwerny, 2 Centaury.  

 

9 - Teleport 
Pojawi się dopiero po pokonaniu cyklopów (08). Skorzystaj 
z niego jeśli chcesz zakończyć misję.  
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Legenda Might & Magic: Heroes VII - M1 Smutki Zesłane Przez Los 

 

Czerwona liczba - Miasta gracza oraz przeciwników 

 

Żółta liczba - Ważne miejsca na mapie 

 

Jednostki, które możesz przyłączyć do swojej armii 

 

Silniejsi przeciwnicy spotykani podczas gry 

 

Skarby i skrzynie ze złotem 

W pierwszej misji z kampanii Sylvan poznamy losy młodego morskiego elfa o imieniu 
Wysloth. Podczas swojej podróży w wyniku burzy zatonął jego statek. Przygodę 
rozpoczynamy od momentu wyrzucenia go na brzeg nieznanego kontynentu. W misji tej nie 
musisz się spieszyć, gdyż jednostki wroga nie stają się coraz silniejsze, ani nie działają na 
twoją niekorzyść. Spokojnie pokonuj kolejne etapy misji, pokonuj przeciwników i zbieraj armię 
potrzebną do pokonania 5 cyklopów. Na mapie, poza najważniejszymi miejscami związanymi z 
wykonywaniem misji, zaznaczono także silniejsze grupy przeciwników, potencjalne nowe 
jednostki do twojej armii oraz skrzynie ze złotem, doświadczeniem oraz przedmiotami. 
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