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Wprowadzenie 

 
Poradnik do gry Pillars of Eternity oferuje komplet informacji pomocnych w poznaniu najważniejszych 
założeń tej rozbudowanej produkcji role-playing oraz w dokładnym zbadaniu oferowanego przez nią 
świata fantasy. Poradnik podzielony został na dwie główne części. Pierwsza część pełni rolę przewodnika 
po grze i opisuje ona wszystkie najważniejsze elementy rozgrywki. Jej nadrzędnym celem jest 
przygotowanie gracza do rozpoczęcia przygody z tą produkcją i uzupełnienie informacji umieszczonych w 
instrukcji. Pierwszy rozdział przewodnika zawiera ogólne porady i wskazówki, jakimi gracz powinien 
kierować się przez całą rozgrywkę. Znalazły się w nim także podstawowe porady dotyczące kreacji oraz 
rozwoju bohatera. Dużą część przewodnika zajmuje analiza wszystkich dostępnych klas postaci: ich 
krótka charakterystyka, kolejne kroki w procesie tworzenia i rozwoju na pierwszym etapie gry 
oraz praktyczne porady odnośnie stylu gry. W przewodniku zaprezentowano również świat gry wraz z 
sugestiami co do jego eksploracji. Poradnik obejmuje także zagadnienia związane z walką, skupiając się 
na wyjaśnieniu najważniejszych pojęć oraz mechanik nią rządzących. Nie zabrakło też informacji na 
temat zarządzania drużyną, począwszy od przyjmowania nowych towarzyszy aż po kierowanie 
nimi. W tym samym rozdziale przybliżono sylwetki wszystkich 8 kompanów, których można spotkać 
podczas zabawy i przyłączyć do drużyny. Ostatni duży rozdział przewodnika poświęcony został twierdzy 
zarządzanej przez gracza. Omówiono sposób jej zdobycia, pamiętając także o aspekcie bieżącego 
zarządzania oraz polecanego kierunku rozbudowy. Na samym końcu przedstawiono system 
rzemiosła. Na drugą część niniejszego poradnika składają się kompletny opis przejścia wszystkich 
zadań gry oraz szczegółowe omówienie odwiedzanych lokacji. W opisach poszczególnych questów 
znalazły się informacje na temat okoliczności ich otrzymywania, miejsc, które trzeba w trakcie ich 
przechodzenia odwiedzać, oraz wszystkich możliwych sposobów ich zaliczania. Opisy lokacji zestawiają z 
kolei ich najważniejsze cechy - unikalne miejsca i postacie, możliwe do odblokowania questy czy rodzaje 
napotykanych potworów.  
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Opis przejścia gry wzbogacony został mapą świata i kilkudziesięcioma mapami wszystkich 
większych lokacji. Na mapach zaznaczone zostały miejsca powiązane z zadaniami, ale również ważne 
postacie niezależne, zamknięte przejścia, pułapki czy legowiska silnych potworów. Pillars of Eternity to 
gra studia Obsidian Entertainment, która przygotowana została ze wsparciem platformy Kickstarter i 
która bardzo wyraźnie odwołuje się do takich klasyków gatunku RPG jak Baldur's Gate czy Icewind Dale. 
W trakcie gry przemierzamy rozbudowany świat, który ukazano w rzucie izometrycznym, wykonując 
ciekawe zadania, spotykając interesujące postacie i staczając wymagające potyczki. 

Oznaczenia kolorystyczne użyte w poradniku: 

Brązowy - nazwy lokacji 

Niebieski - czary i umiejętności 

Zielony - spotykane w grze postaci i bohaterowie 

Pomarańczowy - nazwy zadań 

Kursywa - pozostałe pojęcia oraz przedmioty, które wymagają wyróżnienia 

Patryk Greniuk & Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
M y s z  

Dużo czynności w Pillars of Eternity wykonuje się wyłącznie z użyciem myszy. Oto najważniejsze z nich: 

• Kliknięcie na podłożu - Przemieszczenie postaci lub drużyny w wybrane miejsce. 

• Kliknięcie na postaci niezależnej - Porozmawiane z daną postacią. 

• Kliknięcie na przeciwniku - Zaatakowane danego przeciwnika. 
• Kliknięcie na ikonie wyjścia z mapy - Opuszczenie danej lokacji i wywołanie mapy świata. 
• Kliknięcie na interaktywnym przedmiocie - Użycie danego przedmiotu. 

• Kliknięcie na przycisku lub ikonie z paska interfejsu - Wywołanie wybranego okna, wykonanie 
wybranego polecenia, użycie wybranego przedmiotu itp. 

• Przytrzymanie lewego przycisku i przeciągnięcie myszy - Zaznaczenie większej liczby członków 
drużyny. 

• Przytrzymanie prawego przycisku i przeciągnięcie myszy - Dokonanie zmian w ustawieniu 
drużyny. 

• Przytrzymanie środkowego przycisku i przeciągnięcie myszy - Przesunięcie widoku. 

• Przesunięcie kursora do krawędzi ekranu - Przesunięcie widoku. 

• Użycie rolki w myszce - Przybliżenie lub oddalenie widoku. 

K l a w i a t u r a  

Poniższa tabelka prezentuje najważniejsze klawisze wykorzystywane w grze: 

 

Spauzowanie rozgrywki. W trybie tym możesz bezproblemowo 
wydawać polecenia członkom drużyny. 

 

Podświetlenie interaktywnych obiektów (przedmioty, pojemniki, 
przełączniki itp.). 

 

Inwentarz 

 

Zmiana pracy kursora na tryb ataku. Tryb ten wymusza atak na 
postaci, na której kliknęło się lewym przyciskiem myszy, nawet 
jeśli domyślnie nie jest ona wrogo nastawiona do drużyny. 

 

Dziennik 

 

Karta postaci 

 

Załączenie wolnego trybu. Daje on więcej czasu na 
wykonywanie akcji i nie zatrzymuje całkowicie gry tak jak ma to 
miejsce po naciśnięciu SPACJI. 

 

Załączenie szybkiego trybu (nie jest on dostępny w trakcie 
walk) 
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