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Wprowadzenie 

 
The Sword in the Darkness to trzeci już odcinek epizodycznej przygodówki studia Telltale Games. 
Niniejszy poradnik prezentuje pełen opis przejścia gry. W pierwszym rozdziale poradnika znajdziesz 
ilustrowany opis przejścia wraz z tłumaczeniem części dialogów na język polski w taki sposób byś poznał 
ogólny zarys przedstawionej sytuacji. Kolejna część poradnika zawiera osobny opis ważnych wyborów, 
które spotykają cię podczas rozgrywki i ich konsekwencji, którym stawisz czoła w przyszłych przygodach. 
Szczegółowo omówione zostały tu ewentualne różnice pomiędzy nimi oraz wyjaśnienie ich znaczeń w 
przyszłości. Game of Thrones A Telltale Games Series - The Lost Lords opowiada o poczynaniach 
bohaterów znanych z serialowej adaptacji sagi George'a R.R. Martina. W grze spotykać będziesz postacie 
znane z pierwszego epizodu jak również nowych, takich jak Jon Snow. Twoje wcześniejsze decyzje mogą 
mieć odzwierciedlenie w tym odcinku i to w jaki sposób podejdziesz do tego świata będzie determinować 
przyszłość bohaterów w grze. 

Poradnik do Game of Thrones - The Lost Lords zawiera: 

• Szczegółowy opis przejścia gry 

• Spis najważniejszych dialogów wraz z tłumaczeniem ich na język polski 

• Opis ważnych wyborów oraz ich potencjalnych konsekwencji w przyszłości 

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl) 
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Ważne wybory 
W a ż n y  w y b ó r  # 1  

 
Ważny wybór #1 

Pierwszy ważny wybór znajdziesz w pierwszym rozdziale gry. Do Ciebie należy sytuacja komu udasz się 
na ratunek. Niezależnie jednak od przedstawionej ci sytuacji, nikt nie zginie i jedyną konsekwencją 
wyboru jest tutaj rozmowa z jednym z nich w końcowych rozdziałach tego epizodu. 

W a ż n y  w y b ó r  # 2  

 
Ważny wybór #2 

Drugi ważny wybór znajdziesz na początku czwartego rozdziału tego epizodu. Do ciebie należy decyzja 
czy udasz się z Lorderm Tyrionem czy zostaniesz wierny Margaery i zostaniesz z nią. Niezależnie od 
wyboru Margaery będzie na ciebie wściekła lecz nie zauważysz tych konsekwencji w tym epizodzie 
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W a ż n y  w y b ó r  # 3  

 
Ważny wybór #3 

Trzeci ważny wybór znajdziesz w piątym rozdziale tego epizodu. Do ciebie należy decyzja czy zostawić 
Britta przy życiu czy go zamordować. Po wyborze do miejsca zdarzenia przybiegnie Finn dlatego jeżeli 
złożyłeś przysięgę Jonowi Snow, dobrym wyborem jest zostawienie Britta przy życiu. 

W a ż n y  w y b ó r  # 4  

 
Ważny wybór #4 

Przedostatni ważny wybór znajdziesz w piątym rozdziale gry. Do ciebie należy decyzja czy przeciwstawisz 
się nieproszonemu gościowi, Gryffowi i pokażesz wszystkim wokół, że nikt nie będzie tobą pomiatał czy 
przełkniesz dumę i zostaniesz poniżony. Niezależnie, którą opcję wybierzesz, nie zauważysz żadnych 
konsekwencji wyboru w tym epizodzie. 
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W a ż n y  w y b ó r  # 5  

 
Ważny wybór #5 

Ostatni ważny wybór odnosi się do Miry i dekretu wydanego przez Tyriona Lannistera. Do ciebie należy 
decyzja czy go zachować czy spalić. Zachowanie dekretu narazi cię na powiązanie z Tyrionem 
Lannisterem (po tym jak został oskarżony o zamordowanie króla Joffreya) a spalenie go spowoduje, że 
będziesz musiał znaleźć inny sposób na pomoc swojej rodzinie. Niezależnie od wyboru, konsekwencje 
zobaczysz w następnym epizodzie. 
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Rozdział 1 

 

Beskha is my friend Beskha to moja przyjaciółka 

You might be right Może masz rację 

Don't lecture me Nie pouczaj mnie 

... milczenie 
 

What do you think Malcolm ? Co o tym sądzisz Malcolm ? 

You deserve it / Beshka will remember that Zasłużyłaś / Beskha to zapamięta 

We should save it Powinniśmy oszczędzać 

... milczenie 
 

I felt like it Tak właśnie czułem 

It was a bit harsh Postąpiłem troche za ostro 

He tried to kill us! Próbował nas zabić! 

... milczenie 
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