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Parę uwag na dobry początek 

Główną część niniejszego poradnika stanowić będą opisy kolejnych lokacji dostępnych w grze 
(oprócz pierwszej - Ravensford, która ma charakter czysto treningowy i jedynym zadaniem, które 
trzeba na niej wykonać jest dotarcie do znajdującej się na północy przystani), dołączyłem również 
trochę własnych uwag, listę dostępnych w grze czarów oraz tabelę klasy postaci/umiejętności, 
która powinna ułatwić stworzenie drużyny waszych marzeń. 

W porównaniu do poprzednich części serii, w Might and Magic IX część elementów została 
zmieniona. Postaram się wymienić i w skrócie opisać zauważone przeze mnie zmiany w stosunku 
do poprzednich części bądź inne charakterystyczne i rzutujące na grywalność elementy. 

+ Niemal wszyscy nauczyciele (oprócz nielicznych stojących w kilku domach) nie stoją już w 
jednym miejscu, lecz poruszają się po pewnym obszarze. Na mapach zaznaczyłem, więc jedynie 
orientacyjne ich położenie.  

Uwaga: Nauczyciele mogą wchodzić do pomieszczeń, jeżeli więc na mapie zaznaczyłem, iż 
któregoś z nich można znaleźć na ulicy to nie oznacza to, iż nie znajduje się on w którymś z 
stojących nieopodal domów. 

+ Latanie - o nim trzeba zapomnieć gdyż w Might and Magic IX tego czaru nie uświadczymy. 

+ Beczki i skrzynie - ich zawartość jest losowa i to, że ja znajdę w danym miejscu beczkę 
dodającą do mocy nie oznacza, iż ktoś inny nie znajdzie w tym miejscu beczki dodającej np. do 
wytrzymałości. 
 

kolor bonus 

czerwona  +2 do mocy 

biała  +2 szczęścia 

żółta  +2 celności 

zielona +2 wytrzymałości 

niebieska  +2 magii 

purpurowa +2 szybkości 

zielona z „bąbelkami” zatruta 

 

+ Czar Portal do Miasta - znane z poprzednich części gry fontanny, z których trzeba się było się 
napić, aby móc później korzystać z tego czaru i przenieść się do danego miasta zastąpione zostały 
ołtarzami, które tym razem trzeba oczyścić (kliknąć na nich). 

+ System Czarów - teraz, aby użyć któregoś z czarów trzeba posiadać określone zdolności 
przynajmniej w dwóch szkołach magii z czterech dostępnych: Magia Żywiołów, Magia Ducha, 
Magia Ciemności i Magia Światła. 

+ Zachowany został system Ekspert/Mistrz/Arcymistrz, jednak, aby móc awansować nie wystarczy 
już tylko odpowiednia ilość punktów (4/7/10) przydzielona danej umiejętności. Trzeba również 
wykonać wcześniej odpowiednią promocję np. z Nowicjusza na Uczonego.  
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Uwaga: wykonując nieodpowiednią promocję na zawsze zamkniemy sobie możliwość przejścia na 
wyższy stopień w danej umiejętności np. Łowca nie może być Arcymistrzem w posługiwaniu się 
zbroją. 

+ Promocje - polegają na ogół na odnalezieniu odpowiedniej osoby i wykonaniu dla niej jednego 
lub większej ilości zadań. Grę możemy rozpocząć jako Wojownik lub Nowicjusz a później 
awansować kolejno na: 

 

+ Wybór rasy do profesji nie mam aż tak dużego wpływu, ale zawsze jest to kilka dodatkowych 
punktów. Wykorzystanie jednego punktu premii do zwiększenia statystyki umieszczonej w 
poniższej tabeli w rubryce „Plus” powoduje jej zwiększenie o 2, natomiast, aby zwiększyć 
statystykę umieszczoną w rubryce Minus należy zużyć aż 2 punkty premii. 

 

Rasa Plus Minus 

Krasnolud wytrzymałość magia 

Elf celność wytrzymałość 

Półork moc szybkość 

Człowiek brak  brak 

 

+ Upływ czasu w Might and Magic IX jest (pory dnia i nocy, ośmiogodzinny odpoczynek, itp.) 
jednak nie ma on tak jak w poprzednich częściach wpływu na rozgrywkę (poza tym, iż na samym 
końcu otrzymujemy „laurkę” z wyświetlonym czasem, w jakim udało nam się skończyć grę). Jest to 
bardzo dużym ułatwieniem, gdyż w chodząc w posiadanie czaru Boska Interwencja stajemy się 
niemal nieśmiertelni, możemy go używać wielokrotnie gdyż nie powoduje on starzenia się naszych 
bohaterów a tym samym obniżenia z wiekiem ich parametrów. 

+ Bardzo ważną umiejętnością, który powinno się rozwijać jest Rozbrajanie - część przedmiotów 
potrzebnych do zakończenia gry (klucze do drzwi, itp.) umieszczona została w czarnych 
(najtrudniejszych do otwarcia) skrzyniach, i je MUSIMY otworzyć i PRZEŻYĆ. 

+ Różne ceny szkolenia - szkolcie się tam gdzie najtaniej czyli np. na czarnym rynku w 
Thjorgard (można się tam niestety szkolić jedynie do 25 poziomu) (ale broń boże u głównego 
trenera w Thjorgard) lub we Frosgard - prawie tak tanio jak na czarnym rynku  (do Frosgard 
dostaniecie się zapewne na nieco późniejszym etapie gry ale można tam trenować się  już do 
samego końca) 
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+ Brak gotówki - warto zbierać wszystko, co pozostawią po sobie potwory lub znajdziemy w 
skrzyniach, identyfikować samemu (odpowiednio wysoka umiejętność Identyfikacja 
przedmiotów) i następnie sprzedawać kupcom używając do tego postaci posiadającej najwyższą 
umiejętność Kupiectwo. Kasy na szkolenie i tak nam kiedyś zabraknie jednak w tym przypadku 
będzie to już na samym końcu, kiedy nie będziemy jej już tak bardzo potrzebować (Ja miałem z 
tym kłopoty dopiero w okolicy poziomu 58+).  

+ dostępne w grze mikstury leczące są bardzo słabe, przydatne, wskazane jest więc posiadanie 
w drużynie chociaż jednego uzdrowiciela. 

+ podobnie jak w poprzednich częściach, w początkowej fazie gry bardzo przydaje się zdolność 
rażenia z daleka najlepiej Łuk. Czary ofensywne w tym stadium nie są zbyt efektywne - są po 
prostu za słabe. 

+ opłaca się rozwijać umiejętność Identyfikacja przedmiotów, gdyż z powodu niezbyt dużej 
ilości gotówki, jaką będziemy posiadać nie warto jej wydawać na rozpoznawanie przedmiotów u 
kupców. 

+ znacznie przyspieszone zostało odradzanie się potworów 

+ statyczne mapy - zrezygnowano z generowanych na bieżąco map, od razu widzimy cała mapę 
(ale nie możemy jej przesuwać) wraz z zaznaczonymi na niej wszystkimi tajnymi schowkami, itp. 
(w kilku przypadkach tajne jaskinie, itp. nie są zaznaczone, nie pojawią się na mapie nawet wtedy, 
gdy do nich wejdziemy) 

+ ekwipunek został sprowadzony do listy przedmiotów, jego pojemność dla każdej z postaci jest 
bardzo duża, ale nie nieograniczona. 
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Profesje/Umiejętności 

Na podstawie zamieszczonej poniżej tabeli będziecie mogli zaplanować sobie skład swojej drużyny 
tak, aby poszczególni członkowie drużyny mogli nauczyć się konkretnych umiejętności na 
odpowiednim poziomie wtajemniczenia (Ekspert/Mistrz/Arcymistrz) 
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Broń sieczna E - E E - - AM AM E AM - - - - 

Łuk E N E E N E E E AM M N N M E 

Maczuga N N N E N N N M E AM E E M E 

Włócznia E - E E - - M AM E E - - - - 

Broń miotana N - N N N - AM E E N E M - - 

Nieuzbrojony N - N N - - E M N E - E M AM 

               

Zbroja E N E E N E M M M AM E E M M 

Uniki N N E E N N M M AM E N N N AM 

Tarcza E - E E - N E AM E M - - E E 

               

Władanie bronią N - E E N N M AM M M E E E E 

Kulturystyka N - E E N N M AM M AM N N E AM 

Rozbrajanie E N E E E E AM M M E M M M M 

Ident.  przedmiotów E E E E E E M E E E AM M E M 

Ident. wrogów N N N E E N E E AM E M M E E 

Uczenie się N N E E E E M E M M AM AM M M 

Medytacja - N - N E E - - E E AM AM AM M 

Kupiectwo E E E E E E M E E AM E M E E 

Percepcja E E E E E E M E AM E E E E E 

Naprawa przedmiotów N N N N N N E M M M N N AM E 

               

Magia Żywiołów - E - N E E - - E N AM AM M M 

Magia Ducha - N - N N E - - E E E E AM AM 

Magia Światła - E - N E E - - N E AM E AM E 

Magia Ciemności - N - - E N - - - - E AM E N 

- - niedostępne, N - Normalny, E - Ekspert, M - Mistrz, AM - Arcymistrz 
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Lista dostępnych czarów 

Lista dostępnych w grze czarów, ich wymagania co do biegłości w poszczególnych szkołach magii 
oraz krótkie opisy. 

 

A u r a  Ż y w i o ł ó w    

Magia Żywiołów - Ekspert 

Magia Ducha - Podstawowy      

Powoduje wytworzenie wokół postaci pola ochronnego, które 
dodatkowo poraża atakujących ich przeciwników. 

 

B ł o g o s ł a w i e ń s t w o  

Magia Światła - Podstawowy 

Magia Ducha - Podstawowy 

Błogosławieństwo zwiększa szansę postaci na trafienie przeciwnika w 
walce. Dodatkowo, zdejmuje Klątwę rzuconą na tym samym poziomie. 

 

B o s k a  I n t e r w e n c j a  

Magia Światła - Arcymistrz 

Magia Ducha - Ekspert 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Raz dziennie można przywołać potęgę bogów, którzy przywracają 
członkom drużyny wszystkie utracone Punkty Życia oraz Punkty Magii. 
Ponadto, zaklęcie kończy działanie wszystkich negatywnych zaklęć. 

 

C h o r o b a  

Magia Ciemności - Ekspert 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Zaklęcie to powoduje stan choroby u przeciwnika. Ten zaś, do 
momentu wyleczenia za pomocą czaru lub eliksiru, regularnie będzie 
tracić Punkty Życia. 

 

D e s z c z  M e t e o r y t ó w  

Magia Żywiołów - Mistrz  

Magia Światła - Ekspert 

Przyzywa deszcz płonących kamieni, które uderzają w cel i teren 
wokół niego. Dlatego też lepiej jest oddalić się od pola jego rażenia. 
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E k s p l o z j a  Ż y w i o ł ó w  

Magia Żywiołów - Ekspert 

Magia Światła - Ekspert 

Wystrzeliwuje w kierunku pojedynczego celu magiczną kulę, która 
przy uderzeniu eksploduje raniąc wszystkie postacie znajdujące się w 
pobliżu. 

 

I s k r y  

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Magia Światła - Podstawowy 

Wystrzeliwuje małe pioruny kuliste, które odbijają się, dopóki w coś 
nie trafią lub się nie rozproszą. Trudno powiedzieć, w którym kierunku 
te kule się skierują, więc najlepiej użyć tego zaklęcia w małym 
pomieszczeniu pełnym niewielkich przeciwników. Każda kula wyrządza 
2 punkty obrażeń +1 punkt na każdy punkt biegłości w Magii 
Żywiołów. 

 

K l ą t w a  

Magia Ciemności - Podstawowy 

Magia Światła - Podstawowy 

Klątwa powoduje zmniejszenie szansy na trafienie w cel. 

 

L e c z e n i e  

Magia Ducha - Podstawowy 

Magia Światła - Podstawowy 

Przywraca Punkty Życia danej postaci. 

 

M a g i c z n a  M i n a  

Magia Żywiołów - Ekspert 

Magia Ciemności - Podstawowy 

Rzucający czar upuszcza magiczny ładunek. Każda istota, która 
przejdzie w odległości 15 cali od niego, odniesie obrażenia. Zaklęcie 
uaktywnia się, gry drużyna opuści pole rażenia. 
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M a g i c z n e  O k o  

Magia Światła - Podstawowy 

Magia Ducha - Podstawowy 

Pozwala drużynie widzieć na mapie przeciwników i skarby. To, co 
drużyna zobaczy zależy od doświadczenia rzucającego zaklęcie. 

 

O c z y s z c z e n i e  

Magia Światła - Ekspert 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Odnawia siły życiowe postaci, usuwają przypadłości takie, jak: 
zatrucie, choroba, szaleństwo, strach, paraliż, itp. 

 

O d b i c i e  B ó l u  

Magia Ciemności - Ekspert 

Magia Ducha - Podstawowy 

Jeżeli wróg zrani członka drużyny, na którego zostało rzucone to 
zaklęcie, sam także otrzyma obrażenia. 

 

O d p ę d z e n i e  N i e u m a r ł y c h  

Magia Ducha - Podstawowy 

Magia Światła - Podstawowy 

Przywołuje moce niebiańskie do rozproszenia złej magii, i powoduje 
utratę Punktów Życia u nieumarłych. Na niskim poziomie biegłości 
powoduje ucieczkę przeciwników, a na wyższym zadaje dotkliwe 
obrażenia. Zaklęcie działa tylko na nieumarłych. 

 

O d p o r n o ś ć  n a  M a g i ę  Ż y w i o ł ó w  

Magia Ducha - Podstawowy 

Magia Światła - Podstawowy 

Zaklęcie powoduje zwiększenie odporności postaci na ataki 
powodowane Magią Żywiołów. 

 

 

O d r z u c e n i e  Ś m i e r c i  

Magia Światła - Ekspert 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Dodaje punkty do odporności na Magię Ciemności. 
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O k o  C y k l o n u  

Magia Żywiołów - Arcymistrz 

Magia Ducha - Ekspert 

Magia Światła - Ekspert 

Dookoła drużyny wytwarza się pole, które oszałamia znajdujących się 
w pobliżu wrogów z zabójczą siłą. Zaklęcie to może być użyte tylko 
raz dziennie. 

 

O k o  L e g g i b a  

Magia Ciemności - Ekspert 

Magia Ducha - Ekspert 

Zaklęcie to ma podobne działanie do zaklęcia Magiczne Oko. 
Rzucający czar wysyła swojego magicznego sługę, aby ten rozejrzał 
się po okolicy. 

 

P a n c e r z  N a t u r y  

Magia Ducha - Mistrz 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Rzucający czar jest chroniony przez dodatkowy pancerz stworzony 
mocą sił naturalnych. Jest on przeznaczony głównie dla Druidów. W 
czasie, gdy działa czar, wzmocniona nim postać nie może używać 
zbroi metalowych. 

 

P a r a l i ż  

Magia Ciemności - Ekspert 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Czasowy paraliż uniemożliwia przeciwnikowi jakikolwiek ruch, w tym 
także wykonywanie ataków. W czasie działania tego czaru, atakowany 
przeciwnik nie może odpowiadać na ciosy. 

 

P i j ą c y  D u s z ę  

Magia Ciemności - Arcymistrz 

Magia Ducha - Ekspert 

Magia Żywiołów - Ekspert 

To potworne zaklęcie wysysa życie z wszystkich istot znajdujących się 
w zasięgu wzroku, zarówno wrogów, jak i przyjaciół. Następnie 
przekazuje ich energię życiową twojej drużynie, w formie Punktów 
Życia. 
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P o c i s k  Ż y w i o ł ó w  

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Magia Ducha - Podstawowy 

Wystrzeliwuje magiczny pocisk stworzony mocą jednego z żywiołów. 

 

P o d z i a ł  Ż y c i a  

Magia Ducha - Mistrz 

Magia Światła - Podstawowy 

Tworzy sumę Punktów Życia członków drużyny, które potem zostają 
równo rozdzielone pomiędzy wszystkich bohaterów. Żadna z postaci 
nie może dostać więcej punktów życia, niż wynosi jej maksymalna 
dozwolona liczba punktów życia. 

 

P o r t a l  d o  M i a s t a  

Magia Żywiołów - Ekspert 

Magia Światła - Podstawowy 

Powołując się na magiczne właściwości starożytnych Ołtarzy 
pozostawionych w każdym ważniejszym mieście, rzucający czar może 
nawiązać kontakt z danym Ołtarzem, by w magiczny sposób zbliżyć do 
niego drużynę. Niedoświadczony mag może odwołać się wyłącznie do 
jednego, najbliższego Ołtarza, natomiast doświadczony może zbliżyć 
się do dowolnie wybranego przez siebie Ołtarza. Jest jednak jeden 
warunek: Ołtarze zostały porzucone, więc aby mogły spełniać swoją 
funkcję, muszą być oczyszczone bądź odnowione. 

 

P o ś p i e c h  

Magia Światła - Ekspert 

Magia Ducha - Podstawowy 

Skraca czas potrzebny na osiągnięcie gotowości przed podjęciem 
następnej czynności. Po ustaniu działania czaru, członkowie drużyny 
będą przez pewien czas osłabieni. 

 

P o w o l n e  S p a d a n i e  

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Magia Światła - Podstawowy 

Zwalnia tempo spadania znacząco zmniejszając ciężar drużyny. 
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P r z e l a n i e  L o s u  

Magia Ciemności - Mistrz 

Magia Ducha - Podstawowy 

Zaklęcie to powoduje przelanie wszystkich stanów, zarówno dobrych 
jak i złych, na wybraną postać. Może to być zarówno członek drużyny 
jak i wróg. Zaklęcie może być użyte tylko w trakcie walki 
bezpośredniej. 

 

P r z y s p i e s z e n i e  

Magia Żywiołów - Ekspert 

Magia Ducha - Podstawowy      

Zwiększa szybkość podróży w zależności od poziomu umiejętności. 

 

P u n k t  O r i e n t a c y j n y  L l o y d a  

Magia Żywiołów - Mistrz 

Magia Światła - Ekspert 

Magia Ducha - Ekspert 

Zastosowanie tego czaru teleportacji wymaga wcześniejszego 
przygotowania. Jeżeli chcesz go użyć musisz wcześniej ustawić punkt 
w miejscu, do którego będziesz chciał wrócić. 

 

R a m i o n a  Z i e m i  

Magia Żywiołów - Ekspert 

Magia Ducha - Ekspert 

Ramiona Ziemi' powodują oplątanie przeciwnika ramionami 
wyłaniającymi się z wnętrza ziemi. Zasięg ramion jest wprost 
proporcjonalny do liczby Punktów Biegłości dla tego zaklęcia. 

 

R e g e n e r a c j a  

Magia Światła - Mistrz 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Podczas działania czaru postać, na którą zostało rzucone to zaklęcie, 
powoli wraca do zdrowia. 

 

R ę k a  Ś m i e r c i  

Magia Ciemności - Arcymistrz 

Magia Światła - Ekspert 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Rzucający zaklęcie poświęca swoje Punkty Magii, aby pozbawić 
przeciwnika Punktów Życia. 
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R o z p r o s z e n i e  M a g i i  

Magia Światła - Ekspert 

Magia Ducha - Ekspert 

Usuwa wszystkie magiczne efekty, zarówno pozytywne jak i 
negatywne, u wszystkich stworzeń, które znajdują się w zasięgu 
wzroku członków drużyny. Niestety, to zaklęcie nie usuwa magicznych 
pułapek ze skrzyń i drzwi. 

 

S e r i a  B ł y s k a w i c  

Magia Żywiołów - Mistrz 

Magia Światła - Podstawowy 

Z ręki rzucającego wyzwalany jest ładunek elektryczny, który trafia w 
pojedynczy cel. Jeżeli w pobliżu znajdą się inni przeciwnicy, piorun 
będzie raził po kolei każdego z nich z tą samą siłą. 

 

S ł u p  O g n i a  

Magia Żywiołów - Mistrz 

Magia Światła - Ekspert 

Słup Ognia tworzy potężną kolumnę ognia, która spada z nieba 
dotkliwie raniąc przeciwnika znajdującego się w miejscu jej skupienia. 
Im więcej punktów biegłości, tym większy promień zasięgu zaklęcia. 

 

S t r a c h  

Magia Ciemności - Ekspert 

Magia Ducha - Podstawowy 

To zaklęcie powoduje, że postać, na które zostanie ono rzucone 
ogarnia strach. Przeciwnik, zamiast kontynuować walkę, rzuca się do 
ucieczki. Czar przestaje działać w momencie, gdy wróg zostanie 
zaatakowany. Czar nie działa na nieumarłych. 

 

S z a ł  

Magia Ducha - Ekspert 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Zaklęcie powoduje, że postać, na którą zostanie ono rzucone wpada 
we wściekłość i atakuje najbliższe stworzenie do czasu, kiedy 
przestanie ono działać lub postać zginie. 

 

Ś w i a t ł o  P o c h o d n i  

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Magia Światła - Podstawowy 

Zaklęcie to tworzy magiczną pochodnię, która może się bardzo 
przydać, gdy brakuje innego źródła światła. 
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T r u c i z n a  

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Magia Ciemności - Podstawowy 

Cel zostaje trafiony strumieniem trucizny, który nieprzerwanie zadaje 
obrażenia, aż do chwili neutralizacji. 

 

T r u j ą c a  C h m u r a  

Magia Żywiołów - Mistrz 

Magia Ciemności - Ekspert 

Przed rzucającym zaklęcie pojawia się toksyczna chmura, która powoli 
oddala się od drużyny. 

 

U d e r z e n i e  M o c y  

Magia Ducha - Mistrz 

Magia Światła - Podstawowy 

Rzucający zaklęcie poświęca swoje Punkty Magii, dodając ich wartość 
do obrażeń zadanych przeciwnikowi. Liczba Punktów Magii poświęcona 
na ten cel wpływa na liczbę zadawanych obrażeń. 

 

U ś c i s k  M r o k u  

Magia Ciemności - Mistrz 

Magia Ducha - Ekspert 

To zaklęcie otacza swoje ofiary absolutną ciemnością, uniemożliwiając 
im strzelanie i rzucanie czarów. Co więcej, ofiara jest spowolniona, 
zadaje połowę obrażeń podczas walki wręcz, a jej Klasa Pancerza 
obniża się o połowę. 

 

W i a r a  

Magia Światła - Ekspert 

Magia Ducha - Podstawowy 

Maksymalizuje siłę uderzenia. 

 

W i d m o w y  W o j o w n i k  

Magia Ducha - Ekspert 

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Powołuje do życia Wojownika specjalizującego się w walce broniami 
siecznymi. Gdy czar przestaje działać, duch za swoją pomoc zabiera 
twoją broń. Może to być tylko niemagiczna, jednoręczna broń sieczna. 
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W s k r z e s z e n i e  

Magia Światła - Mistrz 

Magia Żywiołów - Ekspert 

Przywraca do życia postać, której ciało zostało zniszczone. 
Wskrzeszone postacie będą odczuwały efekty osłabienia. 

 

Z a b ó j c z y  R ó j  

Magia Żywiołów - Mistrz 

Magia Ducha - Podstawowy 

Przyzywa rój owadów, które atakują wrogów drużyny. Powoduje to ich 
oszołomienie, co spowalnia przeciwnika. Na poziomie 
Arcymistrzowskim wróg przez dłuższy czas nie może atakować, zajęty 
jest odpędzaniem się od roju. 

 

Z a c z a r u j  P r z e d m i o t  

Magia Żywiołów - Podstawowy 

Magia Ducha - Podstawowy 

Zaklęcie powoduje, że zwykły przedmiot zostaje obdarzony 
magicznymi właściwościami. 

 

Z r a n i e n i e  

Magia Ciemności - Ekspert 

Magia Ducha - Ekspert 

Zadaje obrażenia w bezpośrednim zwarciu. 
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01 - WYSPA POPIOŁÓW 

 

1.) Tutaj rozpoczynamy za każdym razem swoja przygodę na wyspie, gdy przypływamy na nią 
statkiem (na samym początku po katastrofie naszej łodzi lub nieco później, gdy wracamy na 
wyspę, aby wykonać przydzielone nam zadania) 

Po przybyciu na wyspę po raz pierwszy, przydzielone nam zostaną dwa zadania do wykonania: 

Zadanie: ZNAJDŹCIE KOGOŚ, KTO MIESZKA NA TEJ WYSPIE 

Rozwiązanie: Aby zaliczyć to zadanie wystarczy porozmawiać z stojącym obok mostku (3) 
Foradem Darre. 

Zadanie: ZNAJDŹCIE SPOSÓB NA OPUSZCZENIE WYSPY 

Rozwiązanie: Najprostszy sposób na opuszczenie wyspy to: Porozmawiać z  Foradem Darre (3); 
odszukać Yrsa Troll (4) i spełnić jej prośbę („Pomóżcie Yrsa Troll”); Przyłączyć Forada Darre do 
drużyny; wziąć od Yrsy klucz do wieży; udać się do wieży (7) i użyć znajdującej się tam księgi. 

2.) Kapliczka +10 do Mocy (tymczasowo) 

3.) Forad Darre - podczas pierwszej rozmowy i pytania dotyczącego sposobu opuszczenia wyspy 
zaproponuje nam abyśmy odnaleźli Yrsę Troll  

Zadanie: ZNAJDŹCIE YRSĘ TROLL 

Rozwiązanie: Yrsę Troll znajdziemy w chatce na północnym zachodzie wyspy (4). Zadanie 
zostanie zaliczone, gdy wykonamy dane nam przez nią zadanie („Pomóżcie Yrsa Troll”) 

Stojący nieopodal Forada kociołek daje +10 do Odporności na Magię Żywiołów (tymczasowo) 
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Po wizycie u Yrsy Troll i przyjęciu jej zadań dostaniemy od niego kolejny problem do rozwiązania, 
dodatkowo przyłączy się on do naszej drużyny. 

Zadanie: ZABIJCIE ŁAMACZY KOŚCI 

Rozwiązanie: Należy dostać się do zamkniętej wieży (7), użycie znajdującej się tam księgi 
zniszczy mauzoleum Łamaczy Kości. Klucz potrzebny do otwarcia drzwi (Klucz do wieży) da nam 
Yrsa Troll, gdy z nią porozmawiamy po przydzieleniu nam tego zadania. 

4.) Yrsa Troll - pomoże nam wydostać się z wyspy, jeżeli wykonamy dla niej zadanie. 

Zadanie: POMÓŻCIE YRSA TROLL 

Rozwiązanie: wystarczy zabić wszystkie Ważki na znajdującej się nieopodal polance (5). 

Znajdująca się obok chaty Yrsy studnia ulecza, P.Ż. +5, można używać jej wielokrotnie. 

Po wykonaniu pierwszego zadania dostaniemy od Yrsy kolejne. 

Zadanie: ZJEDNOCZCIE KLANY 

Rozwiązanie: Jest to zadanie, którego poszczególne etapy będziemy wykonywać przez ponad 
połowę gry. Całą dostępną krainę zamieszkuje sześć klanów i aby je zjednoczyć będziemy musieli 
wykonać po dwa zadania dla każdego z przywódców klanów, pogodzić dwa wojujące ze sobą klany 
a następnie doprowadzić do spotkania ich wszystkich na naradzie wojennej. 

Od Yrsy dostaniemy również Klucz do wieży, którym będziemy mogli otworzyć drzwi prowadzące 
do zamkniętej komnaty (7) jednak będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy dołączy do naszej 
drużyny Forada Darre i tym samym otrzymamy od niego odpowiednie zadanie („Zabijcie łamaczy 
kości”). 

5.) Polana z Ważkami - o nich wspomina Yrsa Troll w swoim pierwszym zadaniu. 

6.) RUINY VERHOFFINA - Zarówno Forad Darre jak i Yrsa Troll zapytani o ruiny wieży 
odpowiadają, że jest tu zbyt niebezpiecznie. Rzeczywiście tak jest, potwory, które tu znajdziemy są 
zbyt mocne, jeżeli jednak posiadamy w drużynie osobę potrafiącą rozbrajać pułapki warto 
spróbować rozbroić znajdującą się nieopodal wejścia skrzynię, w środku znajdziemy trochę rzeczy, 
które możemy później drogo sprzedać. 

7.) Zamknięta wieża - aby dostać się do środka musimy mieć odpowiedni klucz. Dostaniemy go 
od Yrsy Troll (4) po tym jak do naszej drużyny przyłączy się Forad Darre (3). Użycie znajdującej się 
wewnątrz księgi spowoduje zniszczenie znajdującego się na sąsiedniej wyspie mauzoleum łamaczy 
kości. Będziemy mogli wtedy opuścić wyspę (a właściwie uczynimy to automatycznie) i udać się do 
Sturmford. 

8.) Annun Czerwonooki - przewoźnik, pojawi się później, gdy wrócimy na wyspę, aby wykonać 
kolejne zadania. 

 

Dzień tygodnia: Transport do: 

Poniedziałek - 

Wtorek Sturmford 

Środa Sturmford 

Czwartek Sturmford 

Piątek - 

Sobota Sturmford 

Niedziela Sturmford 
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Ruiny Verhoffina 

 

Ruiny Verhoffina to jeden z trudniejszych labiryntów i raczej niewskazane jest zapuszczanie się 
tutaj podczas pierwszej wizyty na wyspie, gdyż znajdujące się tu potwory w mgnieniu oka 
pozbawią nas życia. Wrócimy tutaj później podczas wykonywania promocji na Maga (ale to tylko ci, 
którzy zdecydują się wykonać tą promocję) lub w poszukiwaniu tytułowego Pisma Przeznaczenia 
bez którego nie będzie możliwe ukończenie gry. Podczas pierwszej wizyty na Wyspie Popiołów 
można pokusić się jedynie o otwarcie znajdującej nieopodal wejścia skrzyni (na mapce na prawo od 
wejścia (1)). Znajdujące się w środku przedmioty można sprzedać za dość sporą jak na początek 
ilość gotówki. 

1.) Wejście/wyjście 

2.) Klucz do biblioteczki 

3.) Drzwi, do ich otwarcia potrzebny jest klucz do biblioteczki. 

4.) Księga Verhoffina 

5.) Karta z sekwencją kolorów: czerwony - żółty - niebieski - zielony - pomarańczowy 

6.) Zablokowane drzwi - można je otworzyć jedynie od strony cel więziennych, niszcząc 
blokującą je belkę. 

7.) Pentagram - musimy przejść po jego ramionach (kolorowe ognie) w takiej samej kolejności 
jak na karcie z sekwencją kolorów (5), będziemy mogli wtedy otworzyć znajdujące się obok drzwi. 

8.) Postument, na którym należy położyć Zwieńczenie Porządku, wtedy na stole obok (9) pojawi 
się Pismo Przeznaczenia. 

9.) Pismo Przeznaczenia 
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02 - STURMFORD 

 

1.) Przystań - łodzie kursują zgodnie z następującym rozkładem 

 

Dzień tygodnia: Transport do: 

Poniedziałek - 

Wtorek Drangheim 

Środa - 

Czwartek Drangheim 

Piątek Drangheim 

Sobota Drangheim 

Niedziela Drangheim 

 

2.) Północna brama MIASTA STURMFORD 

3.) Zachodnia brama MIASTA STURMFORD 

4.) Kapliczka +10 Celności (tymczasowo) 
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5.) TWIERDZA ANSKRAM - główna brama jest zamknięta a most zwodzony podniesiony, z tyłu 
budowli znajduje się jednak tajne przejście (na jednej z wież), po jego rozbiciu kilkoma celnymi 
strzałami będziemy mogli wejść do środka. Po wejściu na podwórze musimy odszukać wejście do 
wnętrza budowli. Jedno znajduje się na szczycie na środku, drugie umiejscowione zostało obok 
głównej bramy. 

Na szycie budowli (w okolicy górnego wejścia do środka) znajdują się też dwie klapy, jednak można 
je otworzyć dopiero wtedy, gdy otrzymamy odpowiedni klucz od jarla Drangheim.  

6.) Droga do Drangheim 

 
Miasto Sturmford 

 

1.) Północna brama miasta 
2.) Klapy i przejścia do BURACZANEGO RAJU (korzystając z otworu w podłodze na zapleczu 
domu Ludwiga można jedynie wejść do Buraczanego Raju, wrócić trzeba już inną drogą) 
3.) Karczma  
Kenneth Walecznozębny – karczmarz - Zagadnięty zleci nam zadanie do wykonania 
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Zadanie: ZABIJCIE SMOKA 

Rozwiązanie: Pierwszym krokiem jest odnalezienie starego wojownika spędzającego większość 
czasu przy butelce - Snorri Pięści, który nauczy nas jak pokonać smoka. Znajdziemy go w karczmie 
w Thjorgard (6). Aby udowodnić mu, iż jesteśmy gotowi na pokonanie smoka będziemy musieli 
wykonać kolejne zadanie („Wytrzymajcie szkolenie w sali ćwiczeń”), a następnie jeszcze jedno dla 
opata Klasztoru w Lindisfarne („Odzyskajcie zaginioną relikwię”). Teraz wystarczy już tylko zabić 
smoka, którego znajdziemy w Leży Smoka w Lindisfarne (15). Z tym radzę jednak poczekać do 
momentu aż będziecie odpowiednio silni, czyli najlepiej na samym końcu gry :) 

Bjarni Herjolfssen - po zaproponowaniu mu drinka zgodzi się opowiedzieć o swoim problemie i w 
ten sposób dostaniemy kolejne zadanie do wykonania. 

Zadanie: ZNAJDŹCIE SABOTAŻYSTĘ 

Rozwiązanie: Stosunkowo proste zadanie - sabotażystą jest Randver Burza, którego znajdziemy 
w jednym z budynków w Sturmford (5). Wystarcz zapytać go o Bjani Thorvaldssena a zdradzi się, 
zacznie uciekać a po chwili teleportuje się i zniknie. Wystarczy wtedy wrócić do karczmy i 
opowiedzieć Bjarni Herjolfssenowi o tym zdarzeniu.  

4.) Ludwig Van - pisarz - poprosi nas o wykonanie dla niego pewnej przysługi. 

Zadanie: ODZYSKAJCIE RĘKOPIS LUDWIGA 

Rozwiązanie: Poszukiwany manuskrypt znajdziemy na dolnym poziomie Buraczanego Raju (5) 

5.) Randver Burza - zapytany o Bjani Thorvaldssena zdradzi się, iż to on jest sabotażystą i 
zacznie uciekać a po chwili teleportuje się i zniknie. 

6.) Fridleif Gjukissen - (znajdziemy go na najwyższym piętrze budynku), może promować 
najemnika na gladiatora. W tym celu musimy wykonać trzy przydzielone nam przez niego zadania. 

PROMOCJA: NAJEMNIK -> GLADIATOR 

Zadanie: ZABIJCIE BAZYLISZKA 

Rozwiązanie: Wystarczy zabić jakiegokolwiek bazyliszka i mieć przy sobie jego skórę. Bazyliszki 
znajdziemy na przykład w okolicy Twierdzy Anskram. 

Zadanie: ZDOBĄDŹCIE TARCZE KIRY 

Rozwiązanie: Tarczę znajdziemy w zamku jarla w mieście Thronheim, stoi ona oparta o ścianę w 
jednej z komnat (20). 

Zadanie: ODNIEŚCIE ZWYCIĘSTWO NA ARENIE 

Rozwiązanie: Wystarczy udać się do miasta Thjorgard i wygrać na znajdującej się tam Arenie (4), 
na najwyższym stopniu trudności. 

7.) Sklep - bronie, mikstury 

8.) Sklep - księgi umiejętności 

9.) Bank  

10.) Bjarni Thorvaldssen - głównodowodzący Sturmford, gdy zaoferujemy mu naszą pomoc zleci 
nam trzy zadania: dwa pierwsze musimy wykonać, aby zgodził się on pomóc w odparciu najazdu 
Tamur Leng’a oraz jedno dodatkowe - osobiste.  

Zadanie: OCZYŚĆCIE TWIERDZĘ ANSKRAM 

Rozwiązanie: Musimy zniszczyć wszystkie portale impów w Twierdzy Anskram (P). Wystarczy 
zabić wszystkie wychodzące z nich impy (gaśnie ogień w wyglądającym jak palący się kominek 
portalu) 
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Zadanie: OCALCIE IVSARA WIDŁOZĘBEGO 

Rozwiązanie: Generał Ivsar uwięziony jest w więzieniu w Drangheim w jednej z cel na poziomie 
#C (4). Musimy wyprowadzić go na zewnątrz więzienia. Odłączy się on wtedy od naszej drużyny i 
będzie czekał na nas w tawernie w mieście Sturmford (3). Musimy zabrać go stamtąd i 
przyprowadzić do Bjarni’ego. 

Zadanie: ZANIEŚCIE LIST MIŁOSNY ZIMNEJ KIRZE 

Rozwiązanie: Zimną Kirę znajdziemy w Thronheim, jest ona jarlem tego miasta i urzęduje w 
zamku (19), gdy oddamy jej list Bjarniego będziemy musieli jeszcze wrócić do niego z jej 
odpowiedzią i odebrać tym samym nagrodę za wykonanie zadania. 

11.) Ołtarz 

12.) Świątynia 

Ake Prawy - NAJEMNIK - gdy powiemy mu o naszym zadaniu polegającym na zjednoczeniu 
sześciu klanów, będzie chętny, aby się do nas przyłączyć. Koszt: 1000 sztuk złota miesięcznie. 

13.) Sklep - zbroje 

14.) Sklep - bronie 

15.) Sklep - księgi (czary) 

16.) Studnia - na jej dnie znajdziemy woreczki ze złotem. Wejść (można też wskoczyć :) i wyjść 
można po łańcuchu. 

17.) Brama miasta 

18.) Plac Ćwiczeń 

Tesar Olin - NAJEMNIK - zgodzi się do nas dołączyć pod warunkiem płacenia mu comiesięcznej 
pensyjki. Koszt: 500 sztuk złota miesięcznie + 1/3 znalezionego złota. 

19.) Marsaili A’Dorad - to ją będziemy musieli odszukać podczas wykonywania jednego z zadań 
dla jarla Drangheim. 

20.) Hatlati Oord - krąży po okolicy - złodziej, którego musimy aresztować podczas wykonywania 
promocji na paladyna. 

21.) Iltor Oord - na drugim piętrze domu - najstarszy syn Hatlatiego Oorda, to jemu musimy 
pomóc (znaleźć pracę) podczas wykonywania promocji na paladyna. 

 

T r e n e r z y  ( n i e  s t o j ą  w  m i e j s c u  t y l k o  k r ą ż ą  p o  o k o l i c y ! )  

A.) Devlin A’Norta a meich - Ekspert/Mistrz Posługiwania się zbroją 

B.) Olron Fjalldotir - Ekspert/Mistrz Tarczy 

C.) Eskil Tryygvassen  - Ekspert/Mistrz Broni miotanej 

D.) Lili A’Ghrie - Ekspert/Mistrz Łuku 

E.) Hilds Fjalldotir - Ekspert/Mistrz Walki bez broni 

F.) Adotette Haji - Ekspert/Mistrz Władania bronią 

G.) Leppa Nieśmiała - Ekspert/Mistrz Uników 

H.) Hafgrim Krótkoręki - Ekspert/Mistrz Walki maczugą 

I.) Mirjam Thordotir - Ekspert/Mistrz Włóczni 

J.) Katrina Vianni - Ekspert/Mistrz Walki bronią sieczną 
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Buraczany Raj 

Buraczany Raj składa się z dwóch poziomów. Pierwszy z nich (#A) jest bardzo prosty i wszystko, co 
możemy na nim zrobić oprócz walki ze znajdującymi się stworami to odszukać zejście na niższy 
poziom.  

Drugi z poziomów, o wiele bardziej rozbudowany, składa się z dwóch podpoziomów, oba 
zaznaczone są na tej samej mapie. 

P o z i o m  # A  

 

 

1.) Wejście/Wyjście na tyłach świątyni 

2.) Wejście/Wyjście na zewnątrz na placu obok północnej bramy Sturmford 

3.) Wejście/Wyjście na tyłach placu ćwiczeń 

4.) Wejście z chaty pisarza (bez możliwości wyjścia ta drogą) 

5.) Zejście na niższy poziom Buraczanego Raju (#B) 
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P o z i o m  # B  

 

1.) Wejście na wyższy poziom Buraczanego Raju (#A) 
2.) Drzwi, otwiera je znajdująca się z prawej strony dźwignia. 
3.) Kapliczka +5 do Szybkości dla całej drużyny 
4.) Zejście na niższy podpoziom Buraczanego Raju #B 
5.) Rękopis Ludwiga - zagubiony manuskrypt pisarza, który musimy odnaleźć, aby wykonać 
jedno z zadań.  
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Twierdza Anskram 

 

Głównym naszym zadaniem do wykonania w tej lokacji jest zniszczenie wszystkich, (wyglądają jak 
kominek z drabiną w środku) portali impów (P). Aby to zrobić wystarczy zabić wszystkie 
wychodzące z nich impy (wtedy ogień w kominku gaśnie) 

P.) Portale impów  

1.) Wejście/wyjście od góry 

2.) Wejście/wyjście od przodu (przy głównej bramie) 
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3.) Dźwignia 

4.) Dźwignia 

5.), 6.) Dźwignie otwierające i zamykające dwie duże bramy obok - aby móc z nich 
skorzystać należy wcześniej przełączyć dźwignie (3) i (4) 

7.) po zniszczeniu wszystkich portali pojawi się ty jeszcze jeden, główny imp i dwóch strażników z 
miasta Sturmford. Zabicie impa nie powinno sprawić wam najmniejszych kłopotów. 
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03 - DRANGHEIM 

 

1.) Ognisko +10 Odporności na obrażenia fizyczne (tymczasowo)  

2.) WIĘZIENIE DRANGHEIM 

3.) Przystań - łodzie kursują zgodnie z następującym planem: 

 

Dzień tygodnia: Transport do: 

Poniedziałek Guberland 

Wtorek Sturmford 

Środa Guberland 

Czwartek - 

Piątek Sturmford 

Sobota Guberland 

Niedziela - 

4.) Brama MIASTA DRANGHEIM 

5.) Kociołek +5 do Odporności na Magię Żywiołów dla całej drużyny 

6.) OTCHŁAŃ ŚMIERCI 

7.) Studnia a w niej przejście na poziom #C Więzienia Drangheim 

8.) Troje wieśniaków, którym gang Yoboe zabrał: pług, torbę z ziołami oraz Lalkę 

9.) Gang Yoboe - obok na ziemi leżą: Pług, Torba z ziołami akuszerki i Lalka 
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10.) Droga do STURMFORD 

11.) Chata z zamkniętymi drzwiami - do środka dostaniemy się, gdy będziemy posiadać klucz 
do księgi, który otrzymamy podczas wykonywania promocji na Maga. W rogu pod podłogą (należy 
strzelić w podłogę) znajdziemy prawdziwą Księgę Verhoffina. 

 
Miasto Drangheim 

 

1.) Brama miasta 

2.) Nicolai Ironfist - bezrobotny książę, zagadany zleci nam zadanie do wykonania. 

Zadanie: ZNAJDŹCIE PRACĘ DLA NICOLAI’A 

Rozwiązanie: O wolnej posadzie w sam raz dla Nicolaia dowiemy się od Thorira Gęby, szefa cyrku  
przebywającego w Guberland (2). Należy wtedy wrócić do Nicolaia i poinformować go o wolnej 
posadzie a następnie ponownie udać się do Thorira i odebrać od niego nagrodę. 

3.) Studnia +10 do Odporności na Obrażenia fizyczne (tymczasowo) 

4.) Sklep - bronie 

5.) Sklep - zbroje 
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6.) Karczma 

Beagan A’Ghirie - NAJEMNIK - zabójca, którego można przyłączyć do drużyny. Koszt: 1000 
sztuk złota miesięcznie + 5% znalezionego złota. 

7.) Atli Szybki - aby oferowana przez niego promocja doszła do skutku musimy wykonać dla 
niego dwa zadania. 

PROMOCJA: NAJEMNIK -> ZABÓJCA 

Zadanie: UKRADNIJCIE NÓŻ 

Rozwiązanie: Będący obiektem zadania sztylet znajduje się w Domu Klusa (12) w jednym z 
pokojów na parterze (5). Zadanie można wykonać na dwa sposoby, wybić znajdujących się w domu 
strażników i zabrać sztylet lub wykonać tzw. „blitz” czyli wbiec - zabrać i uciec unikając ciosów 
strażników :) 

Zadanie: ZABIJCIE GUAIRE A’VELSI 

Rozwiązanie: A’Velsi przechadza się gdzieś po Drangheim (najczęściej w okolicy karczmy - jego 
charakterystyczną cechą są dwa sztylety, które trzyma w dłoniach). Zabicie go nie powinno być 
zbyt trudnym zadaniem. 

8.) Bank 

9.) Edina A’Mor - NAJEMNIK - Koszt: 700 sztuk złota miesięcznie + 10% znalezionego złota, 
zwiększa ilość znajdowanego złota o 20%. 

10.) Zygmunt Spięty - jarl (jest w pokoju na pierwszym piętrze) - przyłączy się do konfederacji 
pod warunkiem, iż wykonamy jego dwa zadania. 

Zadanie: ZNISZCZCIE SYSTEM OBRONY TWIERDZY ANSKRAM 

Rozwiązanie: W wykonaniu zadania pomoże nam klucz do skrytki, który otrzymamy od jarla a z 
którym musimy udać się do Sturmford. Przy jego pomocy można otworzyć znajdujące się w górnej 
części Twierdzy Anskram (obok górnego wejścia do środka) klapy. Wewnątrz należy przestrzelić 
dwa przebiegające pod sufitem łańcuchy (opadnie most zwodzony) i przełączyć znajdującą się tam 
również dźwignię (podniesie się krata w bramie). Następnie pozostaje już tylko wrócić do jarla 
Drangheim po nagrodę. Uwaga: dźwignia w Twiedzy Anskram jest słabo widoczna. 

Zadanie: WYDOBĄDŹCIE CRONĘ KIGA Z OTCHŁANI ŚMIERCI  

Rozwiązanie: Cronę Kiga znajdziemy w Otchłani Śmierci, do której wejście znajduje się w 
Drangheim (2). Ze względu na dość mocne potwory zamieszkujące ten labirynt wizytę w nim 
powinno się odłożyć do momentu aż członkowie drużyny osiągną poziom doświadczenia 25+. 

Dodatkowo możemy otrzymać od jarla jeszcze jedno zadanie do wykonania, nie związane z 
głównym wątkiem gry: 

Zadanie: DOWIEDZCIE SIĘ, KTO ROZPUSZCZA PLOTKI 

Rozwiązanie: Najpierw musimy porozmawiać z rozsiewającą fałszywe informacje w Drangheim 
Greudach A’Dorad (25). Jako źródło plotek wskaże nam Marsaili A’Dorad ze Sturmford. Teraz 
wystarczy udać się do Sturmford, odszukać krążącą po mieście Marsali (19), posłuchać drugiej 
wersji plotki i wrócić do jarla Drangheim po nagrodę. 

11.) Ołtarz 

12.) Wejście do DOMU KLUSA 

13.) Wejście do DOMU KLUSA (przez okno z tyłu domu) 

14.) Sklep - magiczne przedmioty 

15.) Keith Krwawy Topór - kolejny promotor i jego zadanie. 
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PROMOCJA: WOJOWNIK -> KRZYŻOWIEC 

Zadanie: POKONAJCIE YOBBOE’ÓW 

Rozwiązanie: Należy zabić wszystkich członków gangu Yobboe w Drangheim (9), zebrać leżące na 
ziemi pług, lalkę i torbę z ziołami i zanieść chodzącym nieopodal wieśniakom (8) a następnie wrócić 
do Keitha. 

16.) Świątynia 

17.) Plac Ćwiczeń 

18.) Greudach A’Dorad - opowie nam plotkę i wskaże jako jej źródło Marsaili A’Dorad w 
Sturmford (ale dopiero wtedy, gdy otrzymamy odpowiednie zadanie od jarla Drangheim). 

 

T r e n e r z y  ( n i e  s t o j ą  w  m i e j s c u ,  k r ą ż ą  p o  o k o l i c y )  

A.) Cassidy A’Dorad - Ekspert/Mistrz Uników 

B.) Fasolt Hreidmassen - Ekspert/Mistrz Posługiwania się Zbroją 

C.) Galvin A’Mor - Ekspert/Mistrz Walki bez broni 

D.) Rannveig Hafgrimdotir - Ekspert/Mistrz Tarczy 

E.) Comhghan A’Dorad - Ekspert/Mistrz Włóczni 

F.) Thorhalla Krótka - Ekspert/Mistrz Broni Miotanych 

G.) Krej Matlal - Ekspert/Mistrz Władania Bronią 

H.) Hagar Straszliwy - Ekspert/Mistrz Broni Siecznej 

I.) Cermak Atlor - Ekspert/Mistrz Walki Maczugą 

J.) Aefentid A’Feslo - Ekspert/Mistrz Łuku 
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Więzienie Drangheim 

P o z i o m  # A  

 

Do Więzienia Drangheim będziemy musieli przyjść wykonując jedno z zadań jarla Sturmford, a 
dokładniej to, którego celem jest uwolnienie generała Ivsara Widłozębego. 

1.) Wejście/wyjście - należy porozmawiać ze strażnikiem stojącym za kratą. Gdy odpowiemy 
„nie” na trzy zadane przez niego pytania dostaniemy przepustkę dla gości uprawniającą do 
przejścia dalej. Wystarczy wtedy porozmawiać z jednym z dwóch strażników blokujących przejścia 
a przepuszczą nas dalej. 

2.) Wyjście na wyższy poziom więzienia (#B)  

3.) Zejście na niższy poziom (#C)  

4.) Aymril Banito - jeżeli przyznamy mu się, iż przyszliśmy uwolnić więźnia zaoferuje nam swoją 
pomoc, poprosi o uwolnienie brata i otworzy ukryte przejście w klatce z krową (5) 

5.) Ukryte przejście na wyższy poziom (#B) 
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P o z i o m  # B  

 

1.) Tutaj wyjdziemy korzystając z tajnego przejścia, które wskazał nam kucharz z pierwszego 
poziomu. 

2.) Dźwignie otwierające cele 

3.) Antonio Banito - brat kucharza 

4.) Ivsar Widłozęby - musimy wyprowadzić go na zewnątrz wiezienia. Po wyjściu na zewnątrz 
odłączy się od nas i będzie czekał w tawernie w Sturmford. Po jego uwolnieniu znajdujący się w 
wiezieniu strażnicy staną się wobec nas agresywni. 

5.) Zejście na niższy poziom wiezienia (#A) 
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P o z i o m  # C  

 

 

1.) Wyjście na wyższy poziom (#A) 

2.) Tajne wejście przez studnię w Drangheim (7) - wchodząc do wiezienia głównym wejściem 
nie będziemy mogli tędy wyjść. 
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Dom Klusa 

 

 

1.) Wejście od przodu 

2.) Wejście przez okno z tyłu domu 

3.) Schody pomiędzy oboma piętrami rezydencji 

4.) Hrabia Kluso 

5.) Sztylet Elitarny 
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Otchłań Śmierci 

 

Pierwsza część tej lokacji jest stosunkowo prosta i możemy ją zwiedzić w stosunkowo wczesnym 
stadium gry (nie znajdziemy tu jednak nic ciekawego). Przedmioty potrzebne do wykonania zadań 
wymagających odwiedzenia Otchłani Śmierci znajdują się o wiele głębiej gdzie czekać będzie na 
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nas sporo mocnych potworów. Dopiero drużyna na 25+ poziomie doświadczenia nie powinna mieć z 
nimi kłopotów. 

1.) Wejście/wyjście 

2.) Crona Kiga 

3.) Druga część O Liszach 
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04 - GUBERLAND 

 

1.) Przystań  

 

Dzień tygodnia: Transport do: 

Poniedziałek Lindisfarne 

Wtorek Isle of Ashes 

Środa Thronheim 

Czwartek Thjorgard 

Piątek - 

Sobota Drangheim 

Niedziela Sturmford 
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2.) Obóz Cyrkowy 

Thorir Gęba - szef cyrku, wspomina o tym, iż poszukuje kogoś chętnego do pracy, więc to z nim 
powinniśmy porozmawiać podczas wykonywania zadania dla Nicolai’a Ironfist z Drangheim. 

Gdy uda nam się wygrać wszystkie sześć zabaw zamieni otrzymane w nich nagrody na 
Zwieńczenie porządku. Będzie to jednak możliwe dopiero po wizycie w Mrocznym Przejściu i 
otrzymaniu odpowiedniego zadania. („Zdobądźcie pismo przeznaczenia”) 

Alvar Rozlazły - NAJEMNIK - będzie naprawiał zepsute przedmioty. Koszt: 600 sztuk złota 
miesięcznie. 

Handlarz - sprzedaje bilety do gier, przy zakupie pierwszego biletu wręczy nam również 
Instrukcję do gier, z której możemy dowiedzieć się co nieco o zasadach gier dostępnych w cyrku. 

Ivan Bystry - po otrzymaniu zadania od jaarla Gubelandu musimy zmierzyć się z nim w teście na 
inteligencję. Gdy uda nam się z nim wygrać da nam Zaświadczenie o zwycięstwie. 

3.) ZAMEK DOOKA 

4.) Hjordisa Jędza (w jaskini) - wiedźma, obok niej na stołku leży Kosmyk włosów 

5.) ŚWIĄTYNIA GĘGA 

6.) Brama miasta Guberland 

7.) Atli Sigmundssen - będzie można z nim coś więcej porozmawiać podczas wykonywania 
promocji na najemnika. 
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Miasto Guberland 

 

 

1.) Brama miasta 

2.) Świątynia 

3.) Tjolnir Superczysty  

PROMOCJA: NOWICJUSZ -> UZDROWICIEL 
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Zadanie: ULECZCIE SZALONEGO NURTIGANA 

Rozwiązanie: Pierwszą czynnością, którą musimy zrobić jest rozmowa z Skarphedinn Njalssenem 
(9), aptekarzem, który jest w stanie zrobić dla nas miksturę leczącą, pod warunkiem, że 
przyniesiemy mu Kosmyk włosów (znajdziemy go w jaskini w Guberland (4)) a następnie trochę 
poczekamy (2 godziny). Otrzymaną od Skarphedinna miksturą (Eliksir Nurtigana) musimy 
poczęstować Szalonego Nurtigana (15) a następnie wrócić do Tjolnira. 

4.) Gray Slemnir - aby oferowana przez niego promocja doszła do skutku musimy wykonać trzy 
zadania. 

PROMOCJA: UZDROWICIEL -> KAPŁAN 

Zadanie: ZNAJDŹCIE KAPŁANA DO NOWEJ ŚWIĄTYNI 

Rozwiązanie: Musimy udać się do Lindisfarne i porozmawiać z głównym kapłanem tamtejszego 
klasztoru - Lefferym Caidem. Gdy wrócimy do niego tak jak nam każe następnego dnia wskaże 
mnicha, który zgodzi się z nami pójść - Anton Saleri (5). 

Zadanie: ZNAJDŹCIE NOWE DRZEWO ŻYCIA 

Rozwiązanie: Drzewo życia znajdziemy we Frosgard w Zrujnowanej Świątyni (8) 

Zadanie: POZNAJCIE RYTUAŁ POŚWIĘCENIA 

Rozwiązanie: Rytuału poświęcenia nauczy nas (a właściwie da nam go) Nath’i A’Mor, którego 
znajdziemy w mieście Frosgard (5). 

5.) Alberik Gusmundssen - NAJEMNIK - kupiec - Koszt: 500 sztuk złota miesięcznie + 2% 
znalezionego złota. 

6.) Sklep - bronie 

7.) Sklep - zbroje 

8.) Sklep - księgi (umiejętności) 

9.) Skarphedinn Njalssen - Sklep/Kupiec - magiczne mikstury i przedmioty 

Do niego kieruje nas Tjolnir Superczysty podczas promocji z Nowicjusza na Uzdrowiciela. Jest on w 
stanie zrobić dla nas odpowiednią miksturę (Eliksir Nurtigana) pod warunkiem, że przyniesiemy 
mu Kosmyk włosów, który znajdziemy w jaskini w Guberland (4). 

10.) Ołtarz 

11.) Bank 

12.) Sklep - księgi (czary) 

13.) Plac Ćwiczeń 

14.) Studnia +5 do Szybkości dla całej drużyny 

15.) Szalony Nurtigan - to jego mamy uleczyć podczas wykonywania promocji na uzdrowiciela. 

16.) Markel Wielki - jarl - aby przyłączył się do koalicji musimy wykonać dla niego dwa zadania. 

Zadanie: WYDOBĄDŹCIE KSIĘGĘ ZASAD Z AKADEMII TA’SAR 

Rozwiązanie: Księgę znajdziemy w Akademii Ta’Sar w Lindisfarne (8). 

Zadanie: POKONAJCIE IVANA BYSTREGO W POJEDYNKU 

Rozwiązanie: Musimy porozmawiać z Ivanem Bystrym, którego znajdziemy w obozie cyrkowym 
nieopodal miasta w Guberland (2) i odpowiedzieć poprawnie na siedem jego pytań. Próbować 
można do woli bez skutków ubocznych, prawidłowe odpowiedzi to (licząc od góry): 3-1-1-2-3-3-2. 
Na końcu otrzymamy od niego Zaświadczenie o zwycięstwie, z którym należy wrócić do jarla. 
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Dodatkowo jarl może przydzielić nam jeszcze jedno zadanie: 

Zadanie: PRZEKONAJCIE DOOKA, BY OPUŚCIŁ GUBERLAND 

Rozwiązanie: Wystarczy porozmawiać z Dookiem, którego znajdziemy w Zamku Dooka w 
Guberland (3). Podczas rozmowy należy postraszyć go użyciem siły, zgodzi się wtedy wynieść się z 
Gubelandu. Później pozostaje już tylko wrócić do jarla po nagrodę. 

17.) Karczma 

Aklai Dorka - karczmarka - to jej musimy sprzedać Beczkę dziwnego wywaru, którą otrzymamy 
po przyjęciu zadania od piwowara Smitha z miasta Frosgard („Sprzedajcie nowy produkt piwowara 
Smitha w Guberlandzie”) 

T r e n e r z y  ( n i e  s t o j ą  w  m i e j s c u ,  k r ą ż ą  p o  o k o l i c y )  

A.) Peterk Olin - Ekspert/Mistrz Magii Żywiołów 

B.) Rya Fremi - Ekspert/Mistrz Magii Ducha 

C.) Bohus Kinar - Ekspert/Mistrz Magii Ciemności 

D.) Treshi Yatol - Ekspert/Mistrz Magii Światła 

E.) Hrapp Tjorvissen - Ekspert/Mistrz Medytacji 

 
Zamek Dooka 

 

1.) Wejście/wyjście 
2.) Dook - to jego musimy przekonać do opuszczenia Guberland podczas wykonywania jednego z 
zadań dla jarla Markela Wielkiego. 
3.) Wisząca na ścianie tarcza - po jej przekręceniu otwiera się tajne przejście (4). Uwaga: 
strażnicy w zamku stają się wtedy wobec nas agresywni. 
4.) Tajne przejście 
5.) Czarna skrzynia a w niej łuk Wiecznie Napięty, który będzie nam potrzebny do wykonania 
promocji na łowcę. 
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Świątynia Gęga 

 

 

1.) Wejście/wyjście 

2.) Drzwi, które będziemy mogli otworzyć dopiero po otrzymaniu zadania od Fre na Dworze 
Bogów w Arslegard („Ukradnijcie posążek złotego gęga”) 

3.) Złoty Gęg 
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05 - THRONHEIM 

 

1.) Przystań 

Moenach A’Tryht - przewoźnik 

 

Dzień tygodnia: Transport do: 

Poniedziałek Isle of Ashes 

Wtorek Thjorgard 

Środa Drangheim 

Czwartek Sturmford 

Piątek Guberland 

Sobota Lindisfarne 

Niedziela Frosgard (po wykonaniu zadania 
Skruszcie lód) 
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2.) Brama miasta 

3.) Brama miasta 

4.) Kapliczka +20 do Szybkości (tymczasowo) 

5.) Kociołek +10 do Odporności na Magię Ciemności (tymczasowo) 

6.) IVENTA STORCA 

7.) Droga do FROSGARD 

8.) TUNEL 

9.) PRZEŁĘCZ 

10.) Bikki Yrsadotir - po tym jak damy jej nagrodę wygraną w Thjorgard dostaniemy zadanie  

Zadanie: POWRÓĆCIE NA NARADĘ WOJENNĄ 

Rozwiązanie: Gdy wrócimy do sali tronowej w Thronheim okaże się że jest ona pusta, wystarczy 
zapytać stojącego przy wejściu strażnika (Dain Wielki Miecz) a poinformuje on nas że wszyscy 
udali się do Yorwick.  

11.) Kociołek +10 do Odporności na Magię Światła dla całej drużyny 
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Miasto Thronheim 

 

1.) Brama miasta 

2.) Studnia +5 do Mocy dla całej drużyny 

3.) Sklep - księgi (czary) 

4.) Sklep - broń 

5.) Sklep - księgi (umiejętności) 

6.) Sklep - magiczne przedmioty 

7.) Bank  

Brynhildr Przedsiębiorcza – bankierka, zleci nam dodatkowe zadanie do wykonania 

Zadanie: ZDOBĄDŹCIE KULE WIĘZI 

Rozwiązanie: Sześć kuli więzi znajdziemy w znajdującym się w Thronheim Iventa Storca (6). 
Później wystarczy już tylko zanieść po jednej do sześciu banków w miastach: Sturmford, 
Drangheim, Guberland, Thronhein, Frosgard i Thjorgard. 

8.) Karczma 

9.) Dagfari Zrzęda - możemy przyjąć od niego zadanie dostarczenia Zwoju Złych Wieści do 
świątyni Ratatosk. 

Zadanie: ZANIEŚCIE WIADOMOŚĆ DO ŚWIĄTYNI RATATOSK 

Rozwiązanie: Otrzymany zwój złych wieści należy zanieść Erlenowi Odmówcy, którego znajdziemy 
w znajdującej się na drugim końcu miasta świątyni (16) a następnie wrócić po nagrodę. 



Might & Magic IX: Write of Fate – Poradnik GRY-OnLine 

Strona: 46 www.gry-online.pl 
 

10.) Thorfinn Czaszkołupacz 

PROMOCJA: WOJOWNIK -> NAJEMNIK 

Zadanie: POROZMAWIAJCIE Z ATLIM SIGMUDSSENEM 

Rozwiązanie: Atliego znajdziemy w okolicy wejścia do cyrku w Guberland (7), po rozmowie 
musimy przypilnować go między 3am a 6am, przejdzie on wtedy na przystań i gdy z nim 
porozmawiamy zostaniemy mianowani na najemnika. 

11.) Brama miasta 

12.) Cleirach A’Lyrae - NAJEMNIK - Koszt: 1000 sztuk złota miesięcznie + 20% znalezionego 
złota (identyfikacja przedmiotów + 10% dośw.) 

13.) Ealusaid A’Norta a’thrakan 

Zadanie: ZNAJDŹCIE CZARNĄ KULĘ WIEDZY 

Rozwiązanie: Czarną kulę wiedzy możemy kupić za 200 sztuk złota od Robinssena, którego 
znajdziemy w Pracowni Czarodzieja w Yorwick. 

14.) Plac Ćwiczeń 

15.) Sklep - zbroje 

16.) Świątynia Ratatosk 

Erlen Odmówca - to jemu musimy dostarczyć wiadomość od Dagfari Zrzędy z karczmy w 
Thronheim.  

17.) Ołtarz 

18.) Świątynia  

19.) Zimna Kira - jarl 

Zadanie: UWOLNIJCIE THRONHEIM OD WYZNAWCÓW GĘGA 

Rozwiązanie: Najpierw musimy porozmawiać z Moenach A’Tryht, przewoźnikiem, którego 
znajdziemy na przystani w Thronheim (1) i poprosić go o przysługę. Teraz wystarczy już przekonać 
trzech szwędających się po mieście kapłanów Gęga (H), aby udali się na przystań i wrócić po 
nagrodę do Kiry.  

Zadanie: ZNAJDŹCIE PRZEŁĘCZ 

Rozwiązanie: Na Przełęcz prowadzą dwie drogi - jedna z Thronheim (9), druga z  Thjorgard (5). 
Aby wykonać zadanie musimy przejść od jednego do drugiego końca Przełęczy i zabić wałęsające 
się tam stwory. 

20.) Tarcza Kiry (oparta o ścianę) - możemy ją zabrać dopiero po otrzymaniu odpowiedniego 
zadania. 

21.) Yoltzin Tor, Muiredach A Lanth, Comgghan A’Feslo - kapłani Gęga, to ich musimy pozbyć 
się z miasta podczas wykonywania jednego z zadań dla Kiry. 

 

T r e n e r z y  ( n i e  s t o j ą  w  m i e j s c u ,  k r ą ż ą  p o  o k o l i c y  

A.) Andvari Egilssen - Ekspert/Mistrz Medytacji 

B.) Fjall Bodilssen - Ekspert/Mistrz Magii Ducha 

C.) Bryan Hrutssen - Ekspert/Mistrz Magii Żywiołów 

D.) Dagny Borkdotir - Ekspert/Mistrz Magii Światła 

E.) Ran Tryygvadotir - Ekspert/Mistrz Magii Ciemności 
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Tunel 

 

 

1.) Przejście do Thronheim 

2.) Przejście do Yorwick 

3.) Przejście do wioski w Yorwick 

4.) Ukryte przejście - aby z niego skorzystać trzeba wejść do Tunelu wejściem z wioski w Yorwick 
(3) i zniszczyć znajdującą się tu ścianę (strzelając w nią). 
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Iventa Storca 

 

 

1.) Wejście/wyjście 

2.) Książka - jej naciśnięcie spowoduje otwarcie małej skrytki obok 

3.) Ukryte przejście w suficie/podłodze 

K.) Kule Więzi 

W.) Przejścia/wyrwy w ścianie - po ich rozbiciu kilkoma celnymi strzałami można przejść na 
druga stronę. 
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Przełęcz 

 

 

1.) Przejście do Thjorgard 

2.) Przejście do Thronheim 
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06 - FROSGARD 

 

1.) Droga do THRONHEIM 

2.) ZNISZCZONA ŚWIĄTYNIA 

3.) Droga do THJORGARD 

4.) Droga do MIASTA FROSGARD 

Fland de Allasan A’Lanth a’ryshar - po otrzymaniu zadania promocyjnego na druida wskaże 
nam drogę do Zielonego Męża 

5.) LOCH TAJEMNIC 

6.) Kociołek +15 do Odporności na obrażenia fizyczne (tymczasowo) 

7.) Kociołek +10 do Odporności na obrażenia fizyczne (tymczasowo) 

8.) Zielony Mąż - przydzielone przez niego zadania będziemy musieli wykonać, gdy zdecydujemy 
się promować jednego ze swoich bohaterów na druida. 

PROMOCJA: UZDROWICIEL -> DRUID 
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Zadanie: UZYSKAJCIE OBIETNICĘ OD FROSGARDCZYKÓW 

Rozwiązanie: Najpierw należy porozmawiać z jarlem Frosgard, a następnie uzyskać przyrzeczenie 
od 6 innych mieszkańców wioski: Soxolf Tryygvassen, Tjorvi Śmiały, Hjalnek Orkopodobny, Tuathal 
A’Ghrie, Goti Egilssen i Jozca Dorcan  (wszyscy oni krążą sobie po mieście Frosgard) 

Zadanie: DOPROWADŹCIE DO PORZĄDKU SŁUP INFORMACYJNY W CENTRUM MIASTA 

Rozwiązanie: Po pierwsze musimy porozmawiać z jarlem Frosgard, który poinformuje nas ze słup 
może naprawić Soxolf Tryygvassen. Ten zgodzi się to zrobić za 500 sztuk złota. 

Zadanie: PRZEKONAJCIE TRYYGVĘ DO WZNIESIENIA KAMIENIA RUNICZNEGO 

Rozwiązanie: Wystarczy jedynie odpowiednio porozmawiać na ten temat z jarlem Frosgard. 

9.) Kapliczka +20 Wytrzymałości (tymczasowo) 

10.) Portal do FORTU YANMIRA 
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Miasto Frosgard 

 

1.) Droga do FROSGARD 

2.) Plac Ćwiczeń  

3.) Nath’i A’Mor - zapytany o kapłana da nam Rytuał poświęcenia 

4.) Sowelu Axeldotir - NAJEMNIK - Koszt: 1000 sztuk złota miesięcznie + 10% znalezionego 
złota - uzdrawia raz dziennie 

5.) Sklep - księgi (czary) 

6.) Sklep - bronie 

7.) Sklep - zbroje 

8.) Studnia +5 do Magii dla całej drużyny 

9.) Fenja Przyjaciółka Drzew - z nią powinniśmy porozmawiać, jeżeli chcemy promować 
któregoś z naszych krzyżowców na łowcę. 

PROMOCJA: KRZYŻOWIEC -> ŁOWCA 

Zadanie: ZNAJDŹCIE WIECZNIE NAPIĘTEGO 

Rozwiązanie: Wiecznie napięty to łuk, który znajdziemy w skrzyni w Zamku Dooka w Guberland 
(3). Co ważne, po wykonaniu zadania nie zniknie od z naszego plecaka a jako że jest bardzo dobrą 
bronią bardzo się przyda naszemu wypromowanemu łowcy :) 
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Zadanie: PRZEJDŹCIE PRZEZ LOCH TAJEMNIC 

Rozwiązanie: Musimy udać się do znajdującego się we Frosgard Lochu Tajemnic i pokonać go bez 
uruchomienia żadnej z pułapek. 

10.) Bank 

11.) Karczma 

Piwowar Smith - karczmarz 

Zadanie: SPRZEDAJCIE NOWY PRODUKT PIWOWARA SMITHA W GUBERLANDZIE 

Rozwiązanie: Wystarczy odwiedzić karczmę w Guberland, pogadać z karczmarzem i sprzedać mu 
otrzymaną od Smith’a Beczkę dziwnego wywaru za 500 sztuk złota a następnie wrócić do 
Frosgard po nagrodę. 

12.) Przystań - przystań będzie czynna dopiero po wykonaniu zadania „Skruszcie lód skuwający 
Frosgard”. 

Jozka Atlia - przewoźnik - po uwolnieniu przystani z lodu dostaniemy od niego Rozkład rejsów 
Fjordora zawierający „rozkład jazdy” łodzi we wszystkich miastach. 

 

Dzień tygodnia: Transport do: 

Poniedziałek Lindisfarne 

Wtorek Thronhein 

Środa Sturmford 

Czwartek Guberland 

Piątek Thjorgard 

Sobota - 

Niedziela Drangheim 

 

13.) Tryygva Kruczowłosy - jarl 

Zadanie: SKRUSZCIE LÓD SKUWAJĄCY PRZYSTAŃ 

Rozwiązanie: Musimy zamówić u handlarza materiałami wybuchowymi (24) odpowiednią beczkę. 
Dostarczona ona zostanie w okolicy przystani. Teraz wystarczy tylko w nią strzelić i wrócić do jarla 
z informacją o wykonaniu zadania. Odblokujemy tym samym przystań i będziemy mogli popłynąć 
łodzią do innych miast. 

Zadanie: POKONAJCIE YANMIRA LODOWEGO OLBRZYMA 

Rozwiązanie: Yanmira nie można normalnie zabić, trzeba posłużyć się podstępem. Wystarczy 
udać się do jego Fortu (10), odszukać podpory wspierające podłogę i rozwalić je wszystkie. 
Obejrzymy wtedy krótką animację o marnym końcu olbrzyma i zakończymy tym samym zadanie. 

Nieco później podczas ataku hord beldońskich spotkamy tutaj Tamur Lenga. On także posiadał 
będzie pismo przeznaczenia i naszym zadaniem będzie wyjaśnić, który z nas ma „nielegalną kopię” 
:) 

Zadanie: ODKRYJCIE, DLACZEGO WY I TAMUR LENG MACIE PISMA PRZEZNACZENIA 

Rozwiązanie: Wystarczy, iż udamy się do Arslegard na Dwór Bogów i porozmawiamy z Khronem. 

Zaraz po rozmowie z Tamur Lengiem pojawi się posłaniec od Krohna i każe nam się do niego udać: 
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Zadanie: STAŃCIE PRZED KROHNEM 

Rozwiązanie: Jak nie trudno jest się domyśleć, wystarczy, iż udamy się do Arslegard na Dwór 
Bogów i porozmawiamy z Khronem. 

14.) Sklep/Kupiec - Halfdan Gbur -  księgi (umiejętności) 

15.) Sklep - magiczne przedmioty, pod ścianą Ołtarz 

16.) Bodvar Elvissen - po otrzymaniu zadania od jarla dotyczącego uwolnienia z lodu przystani w 
mieście Frosgard możemy zamówić u niego beczkę z materiałami wybuchowymi, zostaną one 
dostarczone w okolicy przystani. 

17.) Świątynia 

18.) Menja Ketildotir - poinformuje nas, iż aby przeprowadzić promocję na druida musimy 
odnaleźć Zielonego Męża i wykonać przydzielone przez niego zadania.  

PROMOCJA: UZDROWICIEL -> DRUID 

19.) Skulkill Ciemny - da nam pierwszą część zwoju O Liszach i każe odszukać drugą w Otchłani 
Śmierci w Drangheim, będziemy mogli wtedy promować swoich uczonych na lisze. 

PROMOCJA: UCZONY -> LISZ 

Zadanie: STAŃ SIĘ LISZEM 

Rozwiązanie: Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać jest odnalezienie drugiej części O 
Liszach. Znajdziemy ją w Drangheim w Otchłani Śmierci (3). Następnie musimy udać się do 
znajdującej się w Yorwick Pracowni Lisza, odszukać znajdujące się tam: Informację jak przyrządzić 
eliksir przemiany, Składniki na eliksir i Słoje i korzystając z kociołka a następnie próbówki 
przygotować miksturę przemiany. Teraz wystarczy już tylko odszukać komorę do transformacji, 
włączyć transformator odpowiednim przyciskiem, wejść do komory i wypić miksturę - Gotowe, nasz 
uczony stał się liszem :) 

20.) Soxolf Tryygvassen - za drobną opłatą zgodzi się naprawić słup stojący w centrum wioski 
(po otrzymaniu odpowiedniego zadania podczas promocji na druida). 

 

T r e n e r z y  ( n i e  s t o j ą  w  m i e j s c u ,  k r ą ż ą  p o  o k o l i c y )  

A.) Fogartach A’Velsi - Ekspert/Mistrz Kupiectwa 

B.) Frode Herjolfssen - Ekspert/Mistrz Identyfikacji Przedmiotów 

C.) Hervor Etzeldotir - Ekspert/Mistrz Naprawy przedmiotów 

D.) Derborgaill A’Norta a’meich - Ekspert/Mistrz Percepcji 

E.) Hagen Hrrappssen - Ekspert/Mistrz Identyfikacji Wrogów 

F.) Dymphna A’Klindor - Ekspert/Mistrz Uczenia się 

G.) Eachann A’Mor - Ekspert/Mistrz Rozbrajania Pułapek 

H.) Lansa Akin - Ekspert/Mistrz Kulturystyki 
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Loch Tajemnic 

Labirynt ten musimy odwiedzić jedynie wtedy, gdy chcemy promować kogoś z naszej drużyny na Łowcę. 
Naszym zadaniem jest przejście całego labiryntu tak, aby nie uruchomić żadnej z pułapek. Całość składa 
się z 9 mniejszych prób, każda z nich polega na tym, aby przełączyć dzwignię a później w czasie, kiedy 
słychać charakterystyczny dźwięk dotrzeć do znajdujących się nieco dalej drzwi, nie uruchamiając przy 
tym żadnej z pułapek (także tej w drzwiach). Próbować możemy dowolną ilość razy.  

P r ó b a  1 :  
Bardzo prosta - przełącz dźwignię i otwórz znajdujące się tuż obok drzwi. 

P r ó b a  2 :   
Ponownie bardzo łatwa próba - dźwignia i drzwi, które teraz znajdują się nieco dalej. 

P r ó b a  3 :  
Znowu to samo tyle tylko, że drzwi znajdują się już o wiele dalej i trzeba się śpieszyć. 
Po drodze do następnej próby musimy uważać na pułapkę umiejscowioną w wodzie, najlepiej 
ominąć ją tunelem podwodnym (wejście tuż przed pułapką, słabo widoczny) 

 

P r ó b a  4 :   
Jedna z trudniejszych prób - po przełączeniu dźwigni musimy przeskoczyć po płytkach na drugą 
stronę do drzwi, czasu jest mało a płytki wąskie i łatwo jest uruchomić znajdujące się wokół pułapki 
(najlepiej jest przy tej próbie wyłączyć automatyczne bieganie) 
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P r ó b a  5 :  

Tutaj, aby nie uruchomić pułapki musimy po przełączeniu dźwigni schylić się a po minięciu 
niebezpiecznego obszaru szybko dobiec po schodach do znajdujących się na górze drzwi. 

 

 

P r ó b a  6 :   

Tylko jedna z dźwigni uruchomi zegar - na dobiegnięcie do drzwi mamy naprawdę mało czasu. 
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P r ó b a  7 :   

Dźwignia, przeskok nad pułapką, przeskok nad wyrwą i drzwi - jak zwykle niebyt dużo czasu. 

 

P r ó b a  8 :  

Gdy zjedziemy windą na dół natrafimy na kolejną dźwignię a trzy metry dalej drzwi - ogólnie to nic 
trudnego, bardzo łatwa próba. 

 

P r ó b a  9 :  

Znowu trochę skakania na czas, tak, aby nie stanąć na żadnej z płytek uruchamiających pułapki. 
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Zniszczona Świątynia 

 

1.) Wejście/wyjście 

2.) Lampa Aladyna - Dżin - możemy wybrać u niego jedną z 4 nagród 
złoto/doświadczenie/punkty umiejętności lub przedmiot. 
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3.) Drzwi - można je otworzyć jedynie od wewnątrz. 

4.) Drzwi z pułapką, podejście do nich spowoduje zawalenie się głównego wyjścia z komnaty, 
będziemy musieli szukać innej drogi ewakuacyjnej na zewnątrz.  

5.) Winda - na panelach po obu stronach należy wcisnąć te same symbole, które znajdują się na 
odpowiednich stronach stojącego na środku słupka a następnie nacisnąć znajdujący się na jego 
czubku przycisk. Zjedziemy wtedy na dół. 

6.) Przycisk rozwalający znajdujący się obok sarkofag (spadnie na niego wiszący w górze blok 
skalny) 

7.) Sarkofag - po naciśnięciu przycisku (6) i rozwaleniu kilku kolejnych warstw (strzelając) można 
dostać się na dół. 

8.) Podwójne drzwi, a pomiędzy nimi Drzewo Życia - blokujące dostępu do niego z obu stron 
drzwi można otworzyć jedynie przyciskiem „od tyłu” (tuż przy drzwiach), do którego można się 
dostać przechodząc przez sarkofag. 
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Fort Yanmira 

 

1.) Wejście/wyjście 

2.) Yanmir - krąży po tej i sąsiednich komnatach (to jego mamy zabić, ale nie bezpośrednio bo 
tak się nie da, tylko podstępem) 

3.) Skrzynia a w niej Dziennik Mędrca zawierający wskazówki jak pokonać Yanmira. 

4.) Klucz Yanmira - leży na tronie, co prawda można go wziąć z dołu, jednak można też 
przesunąć znajdującą się obok bryłę lodu i po niej wskoczyć na tron. Przy jego pomocy otworzymy 
znajdujące się w forcie klatki z dziećmi. 

5.) Teleport do Frosgard 

6.) Tajne przejście do punktu 7 (pod podłogę).  

7.) Podpory - wystarczy je zniszczyć a zawali się podłoga pod Yanmir’em a my tym samym 
wykonamy jedno z zadań dla jarla Frosgard. 
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07 - THJORGARD 

 

1.) Droga do FROSGARD 

2.) Kapliczka +10 do Magii (tymczasowo) 

3.) Kociołek +5 do Odporności na Magię Żywiołów dla całej drużyny  

4.) KOPALNIA THJORADU 

5.) Droga na PRZEŁĘCZ 

6.) Obóz Cyrkowy 

Handlarz - sprzedaje bilety umożliwiające wzięcie udziału w zabawach dostępnych w cyrku. 

7.) Brama MIASTA THJORGARD 

8.) Brama MIASTA THJORGARD 
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9.) Przystań - łódź kursuje zgodnie z następującym rozkładem jazdy: 

 

Dzień tygodnia: Transport do: 

Poniedziałek Sturmford 

Wtorek Drangheim 

Środa - 

Czwartek Guberland 

Piątek Lindisfarne 

Sobota Isle of Ashes 

Niedziela Thronheim 

 

10.) Magreeb - zwierzątko, które musimy poobserwować podczas promocji na Uczonego. 

11.) SALA ĆWICZEŃ - frontowe drzwi są zablokowane od środka, do wewnątrz możemy dostać 
się jedynie od góry wskakując po blokach skalnych obok budowli a następnie przechodząc po 
kładce/pochylni. 
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Miasto Thjorgard 

 

1.) Brama miasta  

2.) Randver Waliłeb - NAJEMNIK - Koszt: 700 sztuk złota miesięcznie +10% znalezionego złota 
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3.) Karczma 

Arienh A’Klindor - NAJEMNIK - mag - Koszt: 500 sztuk złota miesięcznie + 4% znalezionego 
złota  

Snorri Pięść - gdy kupimy mu drinka zaoferuje, iż nauczy nas jak pokonać smoka. Jednak 
najpierw musimy wykonać przydzielone przez niego zadanie. 

Zadanie: WYTRZYMAJCIE SZKOLENIE W SALI ĆWICZEŃ 

Rozwiazanie: Musimy udać się do Sali Ćwiczeń w Thjorgard (11), wejść do niej od góry i wyjść 
frontowymi drzwiami. Gdy nam się do uda Snorri skieruje nas do przełożonego klasztoru w 
Lindisfarne  -  Leffery Caida, aby ten poinformował nas jak wykonać ostatnią część zadania 
polegającego na zabiciu smoka czyli jak przywołać bestię. 

Drugie piętro karczmy („Czarny Rynek”) 

Sklep/Kupiec - Bergthora Blada - bronie 

Sklep/Kupiec - Cobthach Starsza - zbroje 

Fafnir Framissen - trener (najtańszy trener dostępny w grze, niestety można się u niego ćwiczyć 
jedynie do 25 poziomu doświadczenia) 

4.) ARENA - biorąc udział w pojedynkach możemy zarobić tutaj nieco kasy i doświadczenia. Arena 
jest też miejscem, do którego będziemy przyjść podczas wykonywania promocji na gladiatora lub 
paladyna. 

5.) Tymon Północny - Po wykonaniu przydzielonego przez niego zadania, promuje naszych 
nowicjuszy na uczonych. 

PROMOCJA: NOWICJUSZ -> UCZONY 

Zadanie: ZBADAJCIE MAGREEBA 

Rozwiązanie: Wystarczy przejść się na północny wschód Thjorgard, zaobserwować krążącego w 
okolicy Magreeb’a (10), wrócić do Tymona i odpowiedzieć na proste pytanie - jakiego koloru jest 
magreeb (zielony). 

6.) Johannes Bem -  promuje znajdujących się w naszej drużynie uczonych na magów. 

PROMOCJA: UCZONY -> MAG 

Zadanie: ZNAJDŹCIE DZIENNIK VERHOFFINA 

Rozwiązanie: Pierwszą czynnością którą musimy wykonać jest wizyta w Ruinach Verhoffina na 
Wyspie Popiołów i odszukanie znajdującego się tam Księgę Verhoffina(4). Niestety, gdy wrócimy z 
nią do Johannesa okaże się, iż nie jest to księga, której szukamy. Dan nam Klucz do księgi i 
udzieli wskazówek gdzie można znaleźć tą właściwą - znajduje się ona w jednej z chat w 
Drangheim (11) ukryta pod podłogą (musimy strzelić w podłogę w jednym z rogów pokoju). 

7.) Sklep - magiczne przedmioty 

Harris Willington - to on zlecił zamordowanie jarla Svena (potrzebny do wykonania zadania 
promocyjnego na paladyna) 

8.) Sklep - bronie 

9.) Sklep - zbroje 

10.) Sklep - magiczne przedmioty 

11.) Sklep - księgi (czary) 

12.) Studnia +5 do Wytrzymałości dla całej drużyny 
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13.) Hjarrand Złotarączka - będzie nam potrzebny do wykonania zadania przydzielonego przez 
jednego z górników w kopalni Thjoradu a tym samy do pozytywnego zakończenia jednego z zadań 
dla jarla Thjorgardu. 

14.) Świątynia  

15.) Brama miasta 

16.) Sklep - księgi (umiejętności) 

17.) Plac Ćwiczeń 

18.) Bank 

19.) Sven Widłobrody - jarl Thjorgardu, przy nim Ołtarz 

Zadanie: WYDOSTAŃCIE THJORAD Z LINDISFARNE 

Rozwiązanie: Thjorad znajdziemy w Klasztorze w Lindisfarne (18) aby go zabrać musimy 1) zabić 
pilnujących go kapłanów lub 2) zagrać na znajdujących się w klasztorze dzwonach (3) odpowiednią 
melodię, która spowoduje że mnisi odejdą na modlitwę i nie będą nam już przeszkadzać. Aby 
zagrać melodię zwołującą mnichów na modlitwę należy pociągnąć sznury w dzwonnicy w kolejności 
(od lewej) 1-5-2-4-3  (od najniższego do najwyższego dźwięku, od największego do najmniejszego 
dzwonu). 

Zadanie: SPRAWDŹCIE, DLACZEGO USTAŁO WYDOBYCIE RUDY THJORADU 

Rozwiązanie: Musimy udać się do Kopalni Thjoradu w Thorgardzie (4) i wykonać 2 zadania, jakie 
dadzą nam znajdujący się tak górnicy (2) i (9) a następnie wrócić do jarla po nagrodę. 

 

T r e n e r z y  ( n i e  s t o j ą  w  m i e j s c u ,  k r ą ż ą  p o  o k o l i c y )  

A.) Halfdan Ukryty - Arcymistrz Tarczy 

B.) Hildigunna Szybka - Arcymistrz Uników 

C.) Fjarkafinn Wciąż Żywa - Arcymistrz Posługiwania się Zbroją 

D.) Sigre Bjarnidotir - Arcymistrz Walki bez Broni 

E.) Chera Papan - Arcymistrz we Władaniu Bronią 

F.) Thorfinn Szybkie Oko - Arcymistrz Broni Miotanych 

G.) Muadhnait A’Tryht - Arcymistrz Łuku 

H.) Hrrapp Włócznioręki - Arcymistrz Włóczni 

I.) Cinnfhail A’Mor - Arcymistrz Broni Siecznej 

J.) Gjerta Twardogłowa - Arcymistrz Walki Maczugą 

K.) Tove Halvardotir - Ekspert/Mistrz Identyfikacja wrogów 

L.) Giorsal A’Velsi - Ekspert/Mistrz Uczenia się 

M.) Darby Davinssen - Ekspert/Mistrz Identyfikacja przedmiotów 

N.) Eilinoir A’Mor - Ekspert/Mistrz Percepcji 

O.) Bysen A’Klindor - Ekspert/Mistrz Naprawy przedmiotów 

P.) Cator Fiskdal - Ekspert/Mistrz Kupiectwa 

R.) Toman Yatol - Ekspert/Mistrz Kulturystyki 

S.) Barabel A’Dorad - Ekspert/Mistrz Rozbrajania Pułapek 
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Kopalnia Thjoradu 

 

1.) Wjście/wyjście 

2.) Njal Bjarnissen - przydzieli nam zadanie, które musimy wykonać, aby spełnić jedną z próśb 
jarla Thjorgard. 

Zadanie: NAPRAWCIE OCZYSZCZARKĘ 

Rozwiązanie: Najpierw musimy wyjąć z maszyny zapsuty ekstraktor żużlu (8) a następnie udać 
się do Hjarranda Złotejrączki, którego znajdziemy w jednym z budynków w mieście Thjorgard (22) 
i zaproponować mu 1000 sztuk złota a zgodzi się on wtedy naprawić maszynę i poinformuje nas, iż 
dobry ekstraktor żużlu możemy kupić u kupca Gunnara Thjorsmitha (16). Nie będziemy musieli nic 
płacić, gdyż Gunnar zgodzi się wymienić posiadany przez nas zły element maszyny na 
funkcjonujący za darmo. Teraz wystarczy już tylko wrócić do kopalni i umieścić sprawny ekstraktor 
na swoim miejscu. 

3.) Lita skała - za nią jaskinia i Ebora (zniknie gdy rozwalimy skałę) 

4.) Gudrek Górnik - pokaże nam gdzie znajduje się zejście na niższy poziom kopalni. 

Zadanie: ZNAJDŹCIE ZAWAŁ 

Rozwiązanie: wystarczy pójść za górnikiem a sam zaprowadzi nas na miejsce zawału (5). 

5.) Zawał - zejście na niższy poziom kopalni 

6.) Drzwi - można je otworzyć jedynie od wewnątrz (od strony niższego poziomu) - wystarczy 
kliknąć na wszystkich zasuwach. 

7.) Drzwi - można je otworzyć jedynie od wewnątrz (od strony niższego poziomu) - wystarczy 
kliknąć na wszystkich zasuwach. 

8.) Maszyna a w niej Zepsuty ekstraktor żużlu 
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9.) Ketil Mocny Kilof - przydzieli nam zadanie, które musimy wykonać, aby spełnić jedną z próśb 
jarla Thjorgard. 

Zadanie: SKRUSZCIE LITĄ SKAŁĘ 

Rozwiązanie: Wystarczy rozbić odpowiednio dużą ilość kawałków litej ściany (3) (strzelając w 
nie).  

10.) Blokada - aby ją rozbić trzeba strzelić poprzez szczeliny w znajdującą się po drugiej stronie 
beczkę (w oddali). Gdy wybuchnie, stojący obok niej wózek stoczy się i rozwali barykadę. 

11.) Zawór - przy jego pomocy możemy rozwalić barierę blokującą dostęp do znajdującej się 
naprzeciw jaskini. 

12.) Po przesunięciu belki będziemy mogli przejść po niej do groty. 

13.) Należy wskoczyć na tą blokadę (lub stojący obok wózek) i ponad jej górną krawędzią strzelić 
w znajdującą się na przeciwnej ścianie pochodnię. Spowoduje to reakcję łańcuchową, która rozwali 
barykadę. 
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Sala Ćwiczeń 

 

Do Sali Ćwiczeń przybywamy właściwie tylko w jednym celu, aby wykonać drugą część zadania 
dotyczącego zabicia smoka. Na naszej drodze ku wyjściu stanie oczywiście trochę dość mocnych 
potworów. 
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1.) Wejście - gdy strzelimy w blokadę mocującą koło spadniemy z nim na dół. 

2.) Dźwignia - uruchamia wózek, który uderzy w ścianę naprzeciw i otworzy tajne przejście (3) 

3.) Tajne przejście - na końcach rozpoczynających się za nim tuneli (niewidoczne na mapie) 
znajdują się 2 skrzynie. 

4.) Wyjście - wystarczy rozbić blokującą je zasuwę. 
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08 - LINDISFARNE 

 

1.) Przystań 

 

Dzień tygodnia: Transport do: 

Poniedziałek Drangheim 

Wtorek Sturmford 

Środa Guberland 

Czwartek - 

Piątek Thronheim 

Sobota Thjorgard 

Niedziela - 
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2.) Sklep - różne przedmioty 

3.) Sklep - różne przedmioty 

4.) Sklep - księgi (czary) 

5.) Kapliczka (w budynku na górze) +10 do Wytrzymałości (tymczasowo) 

6.) Florie de Latharna A’Washadi - NAJEMNIK - Koszt: 2000 sztuk złota na początek +1000 
sztuk złota miesięcznie +20% znalezionego złota - leczy raz dziennie (P.Ż. + odmienne stany) 

7.) Studnia +5 do Odporności na Magię Ciemności 

8.) AKADEMIA TA’SAR 

9.) Kociołek +10 do Odporności na Magię Żywiołów (tymczasowo) 

10.) LEŻE SMOKA - a w środku Smok (najmocniejszy przeciwnik w całej grze) i czarna skrzynia. 

11.) Kociołek + 5 do Odporności na Magię Ducha dla całej drużyny 

12.) Kociołek +10 do Odporności na Magię Żywiołów (tymczasowo) 

13.) KLASZTOR LINDISFARNE 

 

T r e n e r z y  ( n i e  s t o j ą  w  m i e j s c u ,  k r ą ż ą  p o  o k o l i c y )  

A.) Gudlaug Eitrissen - Arcymistrz Magii Żywiołów 

B.) Delano A’Lanth - Arcymistrz Medytacji 

C.) Gymir Lokissen - Arcymistrz Magii Ducha 

D.) Alanna Etzeldotir - Arcymistrz Magii Ciemności 

E.) Annabel A’Tryht - Arcymistrz Magii Światła 
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Akademia Ta’Sar 

 

1.) Wejście/wyjście 
2.) Dźwignia otwierająca tajne przejście obok 
3.) Księgi „Broń w Imerium Ursańskim”, „Studium Taktyki”, „Fortyfikacje i ich obrona”, 
„Metodologia pozyskiwania informacji” - możemy je brać jedynie pojedynczo. Gdy położymy 
je na odpowiednich stolikach w działach: ataku, strategii, obrony i wywiadu na drugim i trzecim 
poziomie pomieszczenia (na górę dostaniemy się korzystając z drabin (4)) - to otworzy się tajne 
przejście na najwyższym poziomie do pomieszczenia ze zwojem z zaszyfrowaną informacją (5) 
gdzie znajduje się Księga Zasad.  
6.) Półka z książkami/tajne przejście - należy kliknąć na niej (jedna z książek lekko wystaje) 
7.) Księga Zasad 
8.) Dźwignia otwierająca znajdującą się obok skrytkę z dwiema skrzyniami w środku. 
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Klasztor Lindisfarne 

 

1.) Wejście/wyjście 

2.) Thjorad - aby go zabrać musimy 1) zabić pilnujących go kapłanów lub 2) zagrać na dzwonach 
(3) odpowiednią melodię, która spowoduje, że mnisi pilnujący Thjoradu odejdą na modlitwę i nie 
będą nam już przeszkadzać. 

3.) Dzwonnica - na jednej ze ścian 5 lin, którymi można uruchamiać dzwony. Aby zagrać melodię 
zwołującą mnichów na modlitwę należy pociągnąć sznury w kolejności (od lewej) 1-5-2-4-3  (od 
najniższego do najwyższego dźwięku, od największego do najmniejszego dzwonu)  

4.) Leffery Caid - główny kapłan - pomoże nam znaleźć maga, którego moglibyśmy zabrać ze 
sobą do Guberland podczas wykonywania zadania promocyjnego na kapłana. Gdy wrócimy do 
niego tak jak nam każe następnego dnia wskaże mnicha, który zgodzi się z nami pójść - będzie to 
Anton Saleri (5) 
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Po tym jak skieruje nas tutaj Snorri Pięść podczas kolejnego etapu dotyczącego zabicia smoka 
dostaniemy od niego jedno zadanie do wykonania. 

Zadanie: ODZYSKAJCIE ZAGINIONĄ RELIKWIĘ 

Rozwiązanie: Po Świętą relikwię musimy wybrać się do znajdującej się w Yorwick Pracowni 
Czarodzieja, tam znajdziemy ją stojącą na stoliku w jednym z pomieszczeń (5). 

5.) Anton Saleri - pojawi się po rozmowie z Lefferym Caidem i zgodzi się udać z nami do 
Guberland, co tym samym pozwoli nam zakończyć zadanie związane z promocją na kapłana.  

6.) Grehgknak Prawy - gdy wykonamy jego zadania promuje znajdujących się w naszej drużynie 
krzyżowców na paladynów. 

PROMOCJA KRZYŻOWIEC -> PALADYN 

Zadanie: NIE DOPUŚCIE DO ZABÓJSTWA JARLA SVENA 

Rozwiązanie: Z otrzymanym od Grehgknaka listem musimy udać się do jarla Thjorgardu i 
przekazać mu informację. Ten wpadnie na pomysł, aby na Arenie wystąpił nie on sam, tylko jego 
sobowtór. Tak i tak musimy udać się na Arenę w Thjorgard i porozmawiać z Byri Strachliwym 
(zabójca), który wymieni nam nazwisko osoby, która zleciła mu wykonanie morderstwa - Harris 
Willington (dostaniemy tym samym nowe zadanie: ODNAJDŹCIE HARRISA WILLINGTONA). 
Zleceniodawcę morderstwa znajdziemy w jednym ze sklepów w Thjorgard (7). Po rozmowie z nim 
wystarczy już tylko wrócić do jarla i poinformować go o swoich odkryciach. 

Zadanie: ARESZTUJCIE ZŁODZIEJA 

Rozwiązanie: Złodziejem jest Hatlati Oord, którego odnajdziemy w mieście Sturmford (20). 
Podczas rozmowy poprosi nas o zaopiekowanie się jego dziećmi (Zadanie: POMÓŻCIE 
OORDOM), musimy w tym celu porozmawiać z najstarszym synem Hatlatiego - Itlorem Oord. 
Znajdziemy go w jednym z domów w Sturmford (21) i zaoferować mu znalezienie pracy. Teraz 
wystarczy już tylko znaleźć w Sturmford odpowiedniego sklepikarza, który ma wolną posadę 
(Zadanie: ZNAJDŹCIE PRACĘ DLA ITLORA) a jest nim Inor Gostat ze sklepu z magicznymi 
przedmiotami w Sturmford (15) i wrócić do Itlora z dobrą wiadomością. 
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09 - YORWICK 

 

1.) Wyjście z TUNELU - tutaj po raz pierwszy pojawimy się w Yorwick. 

2.) Teleport do PRACOWNI CZARODZIEJA 

3.) Kapliczka +50 do Magii (tymczasowo) 

4.) PRACOWNIA LISZA 

5.) Kociołek +15 do Odporności na Magię Żywiołów dla całej drużyny 

6.) Kociołek +10 do Odporności na Obrażenia Fizyczne dla całej drużyny 

7.) Sklep - różne magiczne przedmioty 

8.) Drugie wejście do TUNELU 

9.) Marysia Pastereczka - możemy wykonać dla niej mini zadanie przyprowadzenia zagubionej 
owieczki. Zwierzaka znajdziemy w okolicy wejście do Tunelu (9) 
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T r e n e r z y  ( n i e  s t o j ą  w  m i e j s c u ,  k r ą ż ą  p o  o k o l i c y )  

T.) wszyscy trenerzy krążą po wiosce (na zewnątrz lub wewnątrz budynków), a są to: 

Halvar Davinssen - Arcymistrz Naprawy Przedmiotów 

Marshall Handford - Arcymistrz Rozbrajania pułapek 

Laina Wilan - Arcymistrz Identyfikacji Przedmiotów 

Broccan A’Ghrie - Arcymistrz Percepcji 

Giorsal A’Velsi - Ekspert/Mistrz Uczenia się 

Ragfreid Człekobójca - Arcymistrz Identyfikacji wrogów 

Stev Palac - Arcymistrz Kulturystyki 

Jenn Harrise - Arcymistrz Uczenia się 

Bren Haukdotir - Arcymistrz Kupiectwa 

 
Pracownia Czarodzieja 

 

1.) Wejście/wyjście do Yorwick 
2.) Portale wraz z kolorowymi przyciskami (na filarach obok portali) przenoszące pomiędzy sobą 
w zależności od tego, który przycisk (a jest ich wszystkich pięć) naciśniemy. 
3.) Szafka a w niej portal przenoszący do punktu (4) 
4.) Portal przenoszący do punktu (3) 
5.) Święta Relikwia 
6.) Dźwignie otwierające znajdujące się obok cele.  
7.) Robinssen - za 200 sztuk złota sprzeda nam Czarną Kulę Wiedzy 
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Pracownia Lisza 

P o z i o m  # A  

 

 

1.) Wejście/wyjście do Yorwick 

2.) Kilka Słojów stojących na półkach. 

3.) Kilka Składników na eliksir stojących na półkach. 

4.) Schody na poziom #B 

5.) Zejście na poziom #C 
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P o z i o m  # B  

 

 

1.) Schody na poziom #A 

2.) Receptura - informacja, jak przyrządzić eliksir przemiany. 

3.) Kociołek, w którym przygotujemy Bazę do eliksiru (musimy posiadać słój i składniki na 
eliksir). 

4.) Próbówka, dzięki której podgrzejemy Bazę do eliksiru i otrzymamy Eliksir Przemiany. 
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P o z i o m  # C  

 

 

1.) Schody na poziom #A 

2.) Komora do transformacji w Lisza (aby dokonać transformacji na lisza musimy: włączyć 
transformator - wypić eliksir przemiany - wejść do kabiny transformacyjnej i przełączyć znajdującą 
się tam dźwignię – gotowe). 

3.) Przycisk włączający transformator. 

 

 

 

 



Might & Magic IX: Write of Fate – Poradnik GRY-OnLine 

Strona: 80 www.gry-online.pl 
 

10 - PO WYKONANIU ZADAŃ DLA JARLÓW 

Po wykonaniu wszystkich głównych zadań dla sześciu jarlów dostaniemy kolejne dwa:  

Przy wejściu do jakiejkolwiek lokacji podbiegnie do nas posłaniec od Zimnej Kiry i zleci nam: 

Zadanie: ZAKOŃCZCIE WOJNĘ POMIĘDZY STURMFORDEM I DRANGHEIMEM 

Rozwiązanie: Po pierwsze musimy porozmawiać z oboma zwaśnionymi jarlami a następnie udać 
się do Zimnej Kiry i poprosić ją o napisanie odpowiedniego traktatu pokojowego. (musimy 
poczekać jeden dzień aż nam go da). Teraz wystarczy już tylko wrócić i ponownie porozmawiać z 
oboma zwaśnionymi jarlami. 

Drugie z zadań pojawi się automatycznie: 

Zadanie: UDAJCIE SIĘ DO THRONHEIMU NA NARADĘ WOJENNĄ 

Rozwiązanie: Najpierw musimy zakończyć zadanie „Zakończcie wojnę pomiędzy Sturmfordem i 
Drangheimem” a następnie udać się do Thronheim do zamku jarla (19) na naradę wojenną.  

Gdy przybędziemy na spotkanie, uraczeni zostaniemy krótkim przerywnikiem filmowym a następnie 
pojawi się Yrsa Troll i da na kolejne zadanie. 

Zadanie: PODCZAS FESTYNU ZDOBĄDŹCIE NAGRODĘ DLA CÓRKI YRSY 

Rozwiązanie: Aby wykonać to zadanie wystarczy wygrać we wszystkie gry dostępne w cyrku, 
który rozłożył się w Thjorgard. Są to następujące gry: „Utłucz gęsi”, „Kamyczki”, „Silny półork”, 
„Wyścig łódek” i „Zadzwoń w dzwon”. Informacje, jak grać w każdą z tych gier znajdują się w 
Instrukcji do gier, którą da nam handlarz sprzedający bilety w cyrku. Po zwycięstwie we wszystkie 
te gry trzymamy Wypchanego Smoka, którego należy zanieść stojącej w Thronheim Bikki 
Yrsadotir (10). 

Po dostarczeniu Bikki Yrsadotir nagrody otrzymamy od niej kolejne zadanie: 

Zadanie: POWRÓĆCIE NA NARADĘ WOJENNĄ 

Rozwiązanie: Gdy wrócimy do sali tronowej w Thronheim okaże się że jest ona pusta. Stojący 
przy wejściu strażnik (Dain Wielki Miecz) poinformuje nas że wszyscy udali się do Yorwick. 

Zadanie: SPOTKAJCIE ARMIĘ W YORWICK 

Rozwiązanie: Wystarczy udać się do Yorwick. Po przybyciu na miejsce okaże się, iż nasza armia 
została zdradzona (zdrajcą jest Forad Darre) i wszyscy żołnierze, w tym także jarlowie nie żyją.  

Naszym głównym zadaniem będzie teraz znalezienie sposobu na odzyskanie armii: 

Zadanie: ODZYSKAJCIE SWOJĄ ARMIĘ 

Rozwiązanie: Musimy udać się do Arslegardu a dokładnie na Dwór Bogów i przekonać 
znajdującego się tam Skraelosa (3), aby oddał nam naszą armię. W tym celu musimy wykonać 
przydzielone nam przez niego zadanie („Zapalcie sześć ogni pokuty”). Do Arslegard nie prowadzi 
żadna z normalnych dróg, aby się tam dostać musimy DAĆ SIĘ ZABIĆ :) Przy pierwszej próbie 
wejścia do Arlsegard nie wpuści nas strażnik i będziemy musieli najpierw pokonać Mroczne 
Przejście. Aby wejść do Arslegard będziemy musieli odszukać nasze pismo przeznaczenia. 

Zadanie: ZDOBĄDŹCIE PISMO PRZEZNACZENIA 

Rozwiązanie: Po pierwsze musimy wydostać się z Mrocznego Przejścia. Następnie powinniśmy 
odzyskać Zwieńczenie porządku. W tym celu musimy wygrać we wszystkie gry w cyrku, który rozbił 
obóz w Guberland i zdobyte w ten sposób nagrody wymienić u szefa cyrku (Thorir Gęba) na 
zwieńczenie. Następnie przyjdzie nam po raz kolejny odwiedzić Wyspę popiołów a dokładniej 
znajdujące się tam Ruiny Verhoffina. Po położeniu zwieńczenia na postumencie (8) na stoliku obok 
(9) pojawi się nasze Pismo przeznaczenia. 
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Mroczne przejście 

 

1.) Tutaj pojawimy się Mrocznym Przejściu po tym jak strażnik nie wpuści nas do miasta Arslegard. 

Z a g a d k a  z  m o s t a m i  

Na górze znajduje się duża figura (3), której użycie przywraca pierwotne ustawienie mostów. Jest 
tu też kartka ze wskazówkami (2) (Kartka z księgi) sugerującymi, w jakiej kolejności naciskać 
małe figurki znajdujące się przy poszczególnych częściach mostu (4), aby przejść na drugą stronę 
gdzie otworzy się przejście (5). 
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Dobra kolejność to: Szkielet - Banshee - Lisz - Zombie - Banshee - Lisz - Zombie - Szkielet 

Z a g a d k a  z  f i g u r ą  

Aby otworzyć przejście (7) wystarczy podejść i nacisnąć znajdującą się u góry figurę (6) 

O a z a  

Drzwi (9) będziemy mogli otworzyć dopiero wtedy, gdy zabijemy przechadzającego się w ogródku 
Koloidalnego Zawodnika (8) 

J e z i o r k o  

W punkcie (9) musimy kucnąć a następnie wskoczyć do wody i przepłynąć tunelem (10). 
Znajdujące się w (11) przejście otworzy się, gdy zabijemy pływającego w wodzie stwora. 
Przeniesieni zostaniemy wtedy do punktu (12). 

L u s t r a  

Musimy tak ustawić lustra (L), aby promień światła wystrzelony z kryształu (14) trafił po odbiciu się 
od tych luster w kryształ (15) - będzie można wtedy otworzyć drzwi (16) prowadzące do dalszej 
części. 

P ł y t k i  

Tutaj (17) wystarczy przełączyć dźwignię i przejść kolejno po płytkach w takiej samej kolejności jak 
na ścianie (od góry) 3-2-1-4. Ostatnia płytka podjedzie w górę, wysunie się też kładka, po której 
będzie można przejść dalej. 

18) Igrid - powie nam jak zdobyć Pismo przeznaczenia - obok niej portal, który przeniesie nas do 
Guberland. 

Zadanie: ZANIEŚCIE ZWIEŃCZENIE PORZĄDKU DO RUIN VERHOFFENA 

Rozwiązanie: Najpierw musimy odzyskać Zwieńczenie porządku, ma je Thorir Gęba (szef cyrku w 
Guberland) i odda nam je, gdy przyniesiemy nagrody, które można otrzymać grając w gry 
dostępne w cyrku: Drewniany miecz, Drewnianą tarczę, Futrzaną czapkę, Parę szmacianych 
rękawiczek, Zbroję watowaną i Wełniane kapcie. Ze zwieńczeniem musimy udać się do Ruin 
Verhoffina na Wyspie popiołów i położyć je na cokole (8), wtedy na stole obok (9) pojawi się nasze 
Pismo przeznaczenia. 
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11 - ARSLEGARD 

 

 

1.) Brama wyjściowa (przeniesieni zostajemy do Thjorgard) - tutaj też pojawiamy się, gdy po raz 
pierwszy przybywamy do miasta. 
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2.) Karczma  

Jokul Brzydki - karczmarz, zleci nam zadanie: 

Zadanie: OCZYŚĆCIE ŁAŹNIĘ 

Rozwiązanie: Musimy udać się do znajdującej się w południowej części miasta Łaźni (8) i zabić 
całą obstawę Ebory (5). Potem zostanie nam już tylko powrót do karczmarza i odebranie nagrody.  

3.) Plac ćwiczeń 

4.) Portal na DWÓR BOGÓW 

5.) Sklep - różne przedmioty 

6.) Sklep - bronie 

7.) Sklep - zbroje 

8.) ŁAŹNIA 

9.) TYSIĄC STRACHÓW 

10.) Sklep - księgi (umiejętności) 

11.) Bank 

12.) Sklep - księgi (czary) 

13.) Świątynia  

14.) Sven Widłobrody - pojawi się po wykonaniu zadania „Zapalcie sześć ogni pokuty” i da nam 
kolejne. 

Zadanie: POPROWADŹCIE ARMIĘ PRZECIWKO HORDOM BELDOŃSKIM 

Rozwiązanie: Hordy beldońskie atakują miasto Frosgard, tam więc powinniśmy skierować swoje 
kroki. Dokładnie, musimy udać się na dwór jarla (13) i porozmawiać ze znajdującym się tam 
samym Tamur Lengiem. Zanim wejdziemy do siedziby jarla spotkamy po raz kolejny (tym razem 
prawdziwego) Forada Darre - należy go zabić. Żołnierzami atakującymi miasto nie musicie 
zawracać sobie głowy. 

15.) Dom Njama Mąciciela - można się tu dostać jedynie posiadając odpowiedni klucz od Krohna 
(wykonując zadanie „Uwięźcie Njama Mąciciela w grobowcu tysiąca strachów”). W środku na stole 
leży zwój Zmagania Njama. 
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Łaźnia 

Warto rozbijać znajdujące się tu wazony, gdyż znajdujące się w nich przedmioty są dość dużo 
warte a na tym etapie gry zacznie nam już brakować gotówki na treningi. 

P o z i o m  # A  

 

 

1.) Wejście/wyjście 

2.) Tunel prowadzący na poziom #B do punktu (1) 

3.) Piec - przy jego pomocy możemy „usmażyć” potwora (4). 

4.) Tunel prowadzący na poziom #B do punktu (2) oraz wielki zielony stwór - jest on 
niezwykle wytrzymały i aby go zabić musimy użyć pieca (3) - potwór się usmaży. 

5.) Ebora i jej konkubiny - to ich musimy się pozbyć podczas wykonywania zadania dla 
karczmarza z Arslegard („Oczyśćcie łaźnię”) - po zabiciu wszystkich konkubin, Ebora zniknie. 

6.) Klapa do tunelu, którym można dostać się do pomieszczenia z piecem. 
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P o z i o m  # B   

 

 

1.) Tunel prowadzący na poziom #A do punktu (2) 

2.) Tunel prowadzący na poziom #A do punktu (4) 

3.) Dźwignia uruchamiająca turbinę 
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Dwór Bogów 

 

1.) Teleport do MIASTA ARSLEGARD 

2.) Fre - ma mały kłopot z wyznawcami i poprosi nas o pomoc 

Zadanie: UKRADNIJCIE POSĄŻEK ZŁOTEGO GĘGA 

Rozwiązanie: Złotego Gęga znajdziemy w Świątyni Gęga w Guberland (5). Dopiero po otrzymaniu 
tego zadania będziemy mogli otworzyć drzwi blokujące dostępu do dalszej części Świątyni Gęga 
(2). Po zabraniu posążka znajdujący się w świątyni kapłani staną się wobec nas agresywni. Jako że 
są oni dość wytrzymali najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się być ucieczka :) 

3.) Skraelos - gdy poprosimy go o zwrócenie życia wojownikom przeniesie nas do ŚWIATA 
UMARŁYCH, gdzie będziemy musieli wykonać jego zadanie: 

Zadanie: ZAPALCIE SZEŚĆ OGNI POKUTY 

Rozwiązanie: Najpierw musimy wykonać wszystkie czynności potrzebne do opuszczenia Świata 
Umarłych (opisane one zostały w znajdującej się nieco dalej części poradnika poświęconej tej 
lokacji) a następnie po przeniesieniu się z powrotem na Dwór Bogów jeszcze raz porozmawiać z 
Skraelosem. 

Po wykonaniu powyższego zadania (tym samym zakończymy też zadanie „Odzyskajcie swoją 
armię”) dostaniemy kolejne: 

Zadanie: POROZMAWIAJCIE ZE SVENEM WIDŁOBRODYM 

Rozwiązanie: Svena znajdziemy w Mieście Arslegard (14) nieopodal portalu na Dwór Bogów. 
Musimy z nim porozmawiać na temat poprowadzenia armii na hordy beldońskie.  

4.) Krohn - gdy pojawimy się przed nim po przyłączeniu się do naszej drużyny Tamur Lenga, zleci 
nam zadanie pozbycia się głównego mąciciela, sprawcy wszystkich nieszczęść - Njama Mąciciela. 
Da nam klucz do jego domu (Klucz Njama) i zadanie do wykonania: 

Zadanie: UWIĘŹCIE NJAMA MĄCICIELA W GROBOWCU TYSIĄCA STRACHÓW 

Rozwiazanie: Po pierwsze musimy udać się do domu Njama w mieście Arslegard (15) i zabrać 
leżący tam na stole zwój Zmagania Njama. Druga czynnością, którą powinniśmy wykonać jest 
pokazanie zwoju Krohnowi. Teraz pozostaje już tylko udać się do Arslegard do Grobowca Tysiąca 
Strachów (9) i przełączyć znajdującą się na trzecim poziomie dźwignię - zakończymy zadanie a tym 
samym całą grę. 
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Świat Umarłych 

 

 

1.) Skraelos 

2.) Tryygva Kruczowłosy 

3.) Markel Wielki 

4.) Zygmunt Spięty  

5.) Bjarni Thorvaldssen 

6.) Sven Widłobrody 

7.) Zimna Kira  

8.) Zwłoki żołnierzy i jarlów (a przy nich pojawią się w pewnym momencie ich miecze) 

9.) Ognisty krąg 

Gdy przeniesieni zostaniemy do Świata Umarłych musimy wykonać kolejno następujące czynności: 

A. przyznać się w rozmowie z Skraelosem że to co się stało to nasza wina. 

B. porozmawiać ze wszystkimi jarlami i przeprosić ich za to, co zrobiliśmy. 
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C. wrócić do Skraelosa a następnie poprawnie odpowiedzieć na kolejne pytania, które zostaną nam 
zadane. Prawidłowe odpowiedzi to: 

• Tobie, mój panie. 

• Aby służyć tobie, mój panie. 

• Zachęcaliśmy innych by uwierzyli w naszą nieomylność. 

• Wobec tych, których zdradziliśmy. 

• Musimy zapłacić za nasz błąd. 

• Najwyższą cenę, panie. Musimy zapłacić naszym życiem. 

• Tak, mój panie. 

D. gdy już odpowiednio pocierpimy, ponownie musimy porozmawiać z Skraelosem, po czym zabić 
zdrajcę (tak na prawdę to tylko jego sobowtór) czyli Forada Darre i wrogich żołnierzy którzy się 
pojawią a następnie znowu porozmawiać z Skraelosem. 

E. wśród zwłok żołnierzy odnaleźć oręż pięciu (tylu walczyło) jarlów (miecze znajdziecie przy ich 
zwłokach) i odnieść Skraelosowi. 

F.  teraz wystarczy już tylko wejść w ognisty krąg a przeniesieni zostaniemy ponownie na Dwór 
Bogów. 
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Tysiąc Strachów 

P o z i o m  # A  

 

1.) Wejście/wyjście do Miasta Arslegard 

2.) Płyta, gdy na niej staniemy przesunie się w dół i odsłoni przycisk. Po jego naciśnięciu otworzy 
się przejście (8) do tajnego pomieszczenia. 

3.) Drzwi, które otworzymy dopiero wtedy, gdy ułożymy blokującą je łamigłówkę (drzwi od 
pomieszczenia, w którym znajduje się skrzynia (4) otwieramy przy pomocy układanki dopiero 
wtedy, gdy chcemy odpuścić ten pokój) 
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Rozwiązanie łamigłówki na drzwiach (kolejność naciskania płytek): 

 

4.) czarna skrzynia w której znajdziemy klucz do schodów otwierający drzwi blokujące dostępu 
do schodów (5) 

5.) Schody prowadzące na poziom #B 

6.) Wejście z poziomu #B 

7.) Winda na poziom #C do punktu (1) 

NJ.) Tutaj pojawia się Njam Mąciciel i zaczyna nas atakować, znika, gdy odpowiednio mocno 
nadszarpniemy jego P.Ż. 
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P o z i o m  # B  

 

 

1.) Schody na poziom #A do punktu (5) 

2.) Dźwignia z zapadnią - jeżeli nie chcecie spaść w dół do wody lepiej jej nie dotykajcie. 

3.) Szachownica - aby przejść na drugą stronę musimy unikać pól atakowanych przez figury (gdy 
na takie wejdziemy to zostaniemy zepchnięci do wody) Na czerwono zaznaczone zostały figury, 
pola szare to obszar ich rażenia - zaczynamy na dole i musimy przejść do góry. 
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4.) Czarna skrzynia a w niej Klucz do labiryntu 
5.-6.) Tajne przejście 
7.) Drzwi otwierane kluczem znalezionym w skrzyni (4) 
8.) Przejście na poziom #A do punktu (6) 

 

P o z i o m  # C  

 

1.) winda na poziom #A do punktu (7) 
2.) Tutaj czeka na nas walka z dość dużą ilością potworów, można spróbować jej uniknąć (chociaż 
dla drużyny na 50+ poziomie nie powinna ona stanowić najmniejszego kłopotu) i podbiec szybko 
do dźwigni (3) 
3.) Dźwignia - jej przełączenie uwięzi Njama a tym samym zakończy grę. Pozostanie już tylko 
obejrzenie końcowych animacji i ekranu z osiągniętym wynikiem :) 
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