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Wprowadzenie 

 

Przewodnik po grze Wiedźmin 3: Dziki Gon ma do zaoferowania wszystkie najważniejsze 
informacje dotyczące rządzących nią zasad. Oferuje on ponadto różnorakie podpowiedzi, 
które mogą okazać się bardzo pomocne w trakcie gry. Jednym z największych rozdziałów 
niniejszego poradnika jest ten poświęcony eksploracji świata gry. Z rozdziału tego można 
dowiedzieć się między innymi na temat reguł podróżowania po dostępnych krainach, typów 
atrakcji czekających na Geralta (wioski, obozy bandytów, skarby strzeżone przez potwory itp.), 
sposobów odblokowywania nowych zadań czy dostępnych walut (korony, floreny i oreny). 
Innym obszernym rozdziałem jest ten poruszający kwestię staczania walk z potworami i 
żywymi przeciwnikami. Ma on do zaoferowania między innymi przydatne wskazówki odnośnie 
parowania ciosów czy stosowania kontrataków, a także objaśnia w jaki sposób należy 
przygotowywać się do bardziej wymagających bitew (nakładanie olejków na bronie, produkcja 
petard itp.). Istotną rolę w przewodniku pełni również rozdział skupiony na tematyce 
romansów. Wyjaśnia on z kim główny bohater może nawiązać romans (dokładne objaśnienie 
kolejnych kroków i najważniejszych decyzji), jak również zestawia wszystkie dostepne w grze 
sceny erotyczne.  
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Pozostałe rodziały niniejszego przewodnika dotyczą między innymi rozwoju postaci (system 
zbierania doświadczenia, umiejętności i dobór najlepszych z nich), zarządzania 
ekwipunkiem (limit udźwigu, alchemia, rzemiosło itp.), gry w karty o nazwie Gwint 
(rekomendowane taktyki gry, miejsca odnajdywania lub kupowania nowych kart) oraz 
najczęściej zadawanych pytań (jak zdobywać złoto, jak szybko awansować, gdzie 
oddawać trofea, gdzie wymieniać złoto itp.). Wiedźmin 3: Dziki Gon to RPG akcji, w której 
sterujemy tytułowym wiedźminem Geraltem i przemierzamy ogromną krainę fantasy. Na 
głównego bohatera czekają ciekawe przygody, podboje miłosne, ale i różnorakie 
niebezpieczeństwa, którym musi stawić czoła. 

Oznaczenia użyte w poradniku: 

Brązowy - Kolorem tym oznaczone zostały postaci niezależne oraz potwory 

Niebieski - Kolor ten użyty został do wyróżniania nazw lokacji 

Zielony - Koloru tego użytu do zaznaczania miejsc odnajdywania lub otrzymywania nowych 
przedmiotów 

Pogrubiona czcionka - Pogrubienie pojawia się w tych miejscach, w których znajduja się 
nazwa jakiegoś zadania (questu) 

Jacek "Stranger" Hałas & Krystian Smoszna & Patrick "YxU" Homa (www.gry-online.pl) 
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