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Wątek Xardasa:

Witamy w poradniku do fanowskiego dodatku
Quest Pack 4 do gry Gothic 3.

1. List z instrukcjami od Xardasa.
Zleca: Hamlar/ Ardea
Warunek: ---

Opisuje on wszystkie zadania zawarte w polskiej wersji Update 1,
z pominięciem Zadań-z-Akcji, które zostały już omówione
w podręczniku. Pomóc w odnalezieniu odpowiedniego zadania
powinien wam spis treści znajdujący się powyżej. Misje zostały
podzielone na tzw. "Wątki". Każdy wątek jest osobną przygodą
składającą się z kilku zadań. Do niektórych punktów dołączono
obrazki, pod każdym zleceniem jest informacja o nagrodzie
i doświadczeniu, które możemy zdobyć. Poradnik został tworzony
na wersji beta przez Pawła ‘Elema’ Szkudlarka dla wortalu
Gothic Site - www.gothic.phx.pl.

Rozkazy Xardasa, należy odnieść do wieży nekromanty. Po rozmowie z nim dowiemy się o
sprytnej uknutej intrydze.
Nagroda: --Doświadczenie: +2000

2. Zdobądź wszystkie zwoje z instrukcjami Xardasa.
Zleca: Xardas/ Wieża nekromanty
Warunek: wykonanie zadanie ‘List z instrukcjami od Xardasa’

Życzymy miłej gry i samych ukończonych zadań!

Podobnych rozkazów do tego, co już dostarczyliśmy są trzy – rozkaz z Gothy otrzymujemy
od Gorna po śmierci Potrosa i odbudowaniu miasta. Rozkaz z Klanu Młota otrzymamy od
Tjalfa po odbiciu kopalni, natomiast ostatni rozkaz dostaniemy od rycerza Georga tylko,
jeśli go eskortujemy ze świątyni do zamku. Zwoje zanosimy do Xardasa, ten zleca nam
kolejne zadanie.
Nagroda: --Doświadczenie: +2500

3. List Kana.
Zleca: Xardas/ Wieża nekromanty
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Zdobądź wszystkie zwoje z instrukcjami Xardasa’
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Xardas da nam nowe rozkazy, które mamy oddać wodzowi orków – Kanowi. List należy
oddać strażnikowy wewnętrznej bramy w zamku w Faring.
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Nagroda: --Doświadczenie: +1250
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Wątek Buntowników:
4. Gdzie możesz znaleźć Peera?
Zleca: Gelford/ Reddock
Warunek: podczas wyk. zadania ‘Znajdź zaginionych przyjaciół’

1. Znajdź zaginionych przyjaciół.
Zleca: Gelford/ Reddock
Warunek: ---

Peer znajduję się za Trelis na farmie Josh’a. Trudni się teraz fachem złodziejskim.
Dowiadujemy się, że Gelford jest mu winien 300 złotych monet. Wracamy do
zleceniodawcy i przypominamy o długu. Buntownik daje nam 300 złotych monet.
Wystarczy ponownie udać się do Peer’a i zwrócić złoto. Proste.

Przebywając w Reddock, podejdź do Gelforda. Nie ufny wobec nas rojalista podda nas
próbie. Mamy odnaleźć jego towarzyszy i dowiedzieć się, co z nimi dzieje. Po wykonaniu
zadań; ‘Co słychać u Masona?’; ‘Co stało z Rocko?’ i ‘Gdzie możesz znaleźć Peera?’
zagadaj ponownie Gelforda, a ten spojrzy na Ciebie przychylniejszym okiem.

Nagroda: --Doświadczenie: +1000

PS. Zadania ‘Gdzie możesz znaleźć Peera?’ nie trzeba wykonywać. Wystarczy tylko
porozmawiać z Peerem i wrócić do Gelforda bez oddawania złota.
Nagroda: --Doświadczenia: +2500

5. Nierozliczony dług rycerza.
Zleca: Gelford/ Reddock
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Znajdź zaginionych przyjaciół’
Rycerz ów nazywa się Thordir i jest związany z zadaniem od Cobryna – znaleźć go
można w zrujnowanej stolicy na jednej z wież. Paladyn nie będzie zbyt wylewny,
jeśli nie odprowadzimy go do zamku. Dopiero tam opowie nam o swojej tarczy,
jednak żeby za prosto nie było tarczy tej nie ma przy sobie. Dał ją swojemu bratu,
który przebywa gdzieś w Nordmarze. Thordir niestety nie pamięta jak nazywa się
jego krewny, ponieważ ma zaniki pamięci. Poleca nam udać się do tamtejszych
kowali. Udajemy się więc do Klanu Młota i gadamy ze Stejnarem. Ten pośle nas do
Ingvara. Wytapiacz powie nam co wie za 500 szt złota. Kilian – brat Thordira pilnuje
bramy do ołtarza Innosa w Klasztorze. Po rozmowie zadanie zostaje zaliczone.
Warto poinformować o tym Thordira.

2. Co słychać u Masona?
Zleca: Gelford/ Reddock
Warunek: podczas wyk. zadania ‘Znajdź zaginionych przyjaciół’

Udaj się do Montery. Masona znajdziemy za farmą Dennisa (to ta z krowami) i
porozmawiaj z nim. Po czym wróć do Gelforda.
Nagroda: --Doświadczenie: +750

Nagroda: --Doświadczenie: +1500

3. Co stało z Rocko?
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Zlec: Gelford/ Reddock
Warunek: podczas wyk. zadania ‘Znajdź zaginionych przyjaciół’

Rocko znajdziemy w Faring, to ten niewolnik z manią poszukiwacza skarbów. Wystarczy
z nim pogadać i wrócić do Reddock.
Nagroda: --Doświadczenie: +750
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Wątek Wiecznie Żyjącego:

6. Nagroda paladyna.
Zleca: Olivier/ Klasztor
Warunek: po wyk. zadania ‘Nierozliczony dług rycerza’

1. Powód złego nastroju.
Zleca: Sonja/ Klan Wilka
Warunek: ---

Olivier po wysłuchaniu naszych wyjaśnień zaproponuje oddanie tarczy lub innych
rzeczy.

Strażniczka Sonja naskakuje na naszego herosa. Żeby dowiedzieć co jest powodem jej
empatii rozmawiamy z Aliną, którą spotykamy nieco dalej.

- przypadku mikstur przemiany wyśle nas do Aidana, dostaniemy od niego 8
różnych mikstur przemiany, gdy wypełnimy zadanie znane z podstawowej wersji
gry - ‘Przynieś Aidanowi kamień druidów’.

Nagroda: --Doswiadczenie: +400

- gdy zdecydujemy się na magię ognia poleci nas Altusowi, który bez problemu
ofiaruje nam zwój Deszcz Ognia.
- jeśli interesuje nas alchemia to od Innostiana dostaniemy trzy Szczawie
królewskie.

2. Poszukiwania złodzieja.
Zlec: Alina/ Klan Wilka
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Powód złego nastroju’

Nagroda: zależnie od naszego wyboru.
Doświadczenie: +750

Mamy odnaleźć męża Sonji – Fobarta. Nordmarczyk znajduję się niedaleko. Po przejściu
przez most kierujemy się w lewo i idziemy wzdłuż ścieżki. Dochodzimy do innego mostu
znanego z zadania ‘Uwolnij most na południu’, który uwalniamy wraz z Hogarem. Stojąc
przed mostem odwracamy się o 180st. i wchodzimy na niewielkie wzniesienie. Tam
wśród krzewów stoi Fobart. Okaże się że został on opętany i rzuci się na nas. Po
pokonaniu go bierzemy Księgę lodu. Sam Fobart jest już stracony.Możemy go zabić, ale
nic to nie zmieni. Wracamy z księgą do Sonji.
Nagroda: --Doświadczenie: +1750

3. Przyjaciel wewnątrz klasztoru.
Zleca: Sonja/ Klan Wilka
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Poszukiwania złodzieja’
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Sonja kojarzy klątwę swego męża z Wiecznie Żyjącym. Karze udać nam się do klasztoru,
do maga Dargotha. Opowiadamy mu o zdarzenie mówiąc prawdę.
Nagroda: --Doświadczenie: +1250
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4. Skróć cierpienie Fobarta.

6. Kostur Wiecznie Żyjącego.

Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Przyjaciel wewnątrz Klasztoru‘ - jeśli wcześniej nie
zabiliśmy Fobarta.

Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Co kryją księgi?’

Mag twierdzi, że prócz księgi istnieją jeszcze inne przeklęte przedmioty. Daje nam mapę
części Varantu. Są tam cztery obszary, w których mogą znajdować się części kostura.
To pole najbardziej na wschód jest ‘puste’ nie zjadziemy tam nic. Wykonujemy zadania
‘Znajdź kostur lodu’, ‘Znajdź talizman kostura’. Poza tym w pobliżu Mora Sul znajduje się
Pierścień lodu. Gdy Dargoth obejrzy pierścień rozpocznie się zadanie ‘Pierścień i jego
kowal’. Po przyniesieniu przedmiotów, pytamy o zwój, który wypadł z księgi lodu.
Otrzymamy przepis i zakończymy zadanie.

Zadanie proste i łatwe, należy wrócić do miejsca, gdzie przebywa Fobart i go zabić. Po
egzekucji wracamy do Dargotha.
Nagroda: --Doświadczenie: +1500

5. Co kryją księgi?
Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Przyjaciel wewnątrz klasztoru’

Zaniepokojony mag wyśle nas powrotem do Sonji. Dowiemy się, że wojowniczka
pozbyła się księgi, ale dostaniemy od niej zwój lodu. Wracamy z nim do Dargotha.
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Nagroda: --Doświadczenie: +1000
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Lokalizacja Pierścienia lodu:

- zaraz za ruinami spotykamy ‘nosiciela’ naszego artefaktu.
- przechodzimy przez zaznaczone ruiny (uwaga na ogry)
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Nagroda: Mistrzowski przepis - pozwala wytwarzać złote monety
Doświadczenie: +4500

- stajemy dokładnie tak jak na screenie i odwracamy się w lewo. (Al Shedim)
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7. Znajdź kostur lodu.

9. Pierścień i jego kowal.

Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: w czasie wykonywania zadania ‘Kostur Wiecznie Żyjącego’

Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: w czasie wyk. zadania ‘Kostur Wiecznie Żyjącego’

Kostur lodu znajduję się na wschód od Bakareshu, na północy wyspy.
Screen zbędny, bo łatwo znaleźć.

Gdy Dargoth obejrzy pierścień poleci nam spotkać się z Kliffem, kowalem z Myrtany.
Żeby Kliff mógł nam pomóc musimy go wpierw odprowadzić do Reddock.
Na miejscu Kliff obiecuje wyczyścić pierścień, lecz nie wie jak uzupełnić brakujące znaki.
Musimy dostać się z powrotem do Dargotha. Po wykonaniu zadanka ‘Dargoth szuka
magicznych symboli’. Wracamy do kowala. Wykonujemy ‘Klejnot w moim guście’.
Zadanie kończymy ofiarując Kliffowi trunek.

1.

Zawartość

a. Dialogi

Nagroda: ---

Początkowo
Quest
Pack powstał jako rozszerzenie linii dialogowych w zadaniach
Doświadczenie:
+1750
podstawowej wersji Gothic 3.
Łącznie, do czasu powstania Quest Pack 3 napisałem kilkaset linijek dialogów oraz
stworzyłem bardziej lub mniej skomplikowane zadania. Finałem jest Quest Pack 4,
8. Znajdź talizman kostura.
który w obecnej formie zawiera ponad 3100 linii dialogowych. Dodatkowo
Zleca: Dargoth/ Klasztor
wszystkie dialogi są zsynchronizowane z muzyką.

Nagroda: --Doświadczenie: +1250

Warunek: w czasie wykonywania zadania ‘Kostur Wiecznie Żyjącego’

Jeśli miałbym podsumować wszystko, co do tej pory zostało napisane na potrzeby
QP, wyszłaby liczba ponad 5000 linijek tekstu.

10. Dargoth szuka magicznych symboli.

Talizman znajduję się na zachód od Ben Erai, ma go przy sobie Oskórowany Człowiek.
Zdobycz zanosimy do klasztoru. I po rozmowie kończymy zadanie.

Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: w czasie wyk. zadania ‘Pierścień i jego kowal’

b. Intro

Mag potrzebuje czasu. Przychodzimy do niego następnego dnia i odbieramy list do
Kliffa. Prościej się nie da.

Zmiany w intro są łatwe do opisania:

Nagroda: --Doświadczenie: +750

Otrzymujemy oryginalne intro z gry wzbogacone o muzykę, odgłosy i dźwięki oraz
klimatyczny głos narratora.
Warto zauważyć, że powstały dwie wersje dźwiękowe intra, łatwo je odróżnić od
siebie po rozpoznawalnym głosie narratora, którym jest Xardas.

11. Klejnot w moim guście.
Zleca: Kliff/ Reddock
Warunek: w czasie wyk. zadania ‘Pierścień i jego kowal’

Jedna wersja go posiada, druga nie.
Użyta tutaj wersja oczywiście go ma.
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Wybieramy interesującą nas opcję i czekamy na pierścień. Tyle.

W polskiej wersji intro wykorzystano oryginalne głosy aktorów z polskiej wersji gry
oraz dodano kilka kwestii w wykonaniu "ww3pl” – głos orka.

Nagroda: pierścień, statystyki zależne od naszego wyboru.
Doświadczenie: +500

Nagroda: --Doświadczenie: +1250
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12. Uwięziony w Krysztale.

15. Gorąco, goręcej, magma!

Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: po wyk. zadania ‘Kostur Wiecznie Żyjącego’

Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: zaliczenie ‘Długoterminowe badania bibliotekarza’

Tym razem mamy odnaleźć przedmiot, w którym Wiecznie Żyjący zaklnął duszę –
poszlaki są mgliste, ale przejdę do sedna sprawy. Otóż Klejnot duszy jest w posiadaniu
np. Pustynnego Strażnika (skorpion), który strzeże wejścia do świątyni Al Shedim. Ze
zdobyczą wracamy do mroźnego Nordmaru. Mag potrzebuje siedmiu dni na badania
(zad. ‘Daj Dargothowi nieco czasu’). Gdy do niego wrócimy zadanie się zakończy a my
będziemy mogli sprzedawać mu kolejne znalezione Klejnoty dusz.

Tym razem mamy rozgrzać Talizman lodu, aby nasz mag mógł wyczytać więcej z
grawerunków. W celu podgrzania artefaktu musimy udać się do Klanu Młota, a
dokładniej do pieca. Najlepiej jest najpierw uwolnić kopalnię spod okupacji orków.
Następnie przy samym piecu mamy do wyboru kilka opcji. Zależnie od wybranej
dostaniemy inne nagrody i doświadczenie. Uwaga po odejściu od pieca zaatakuje nas
demon!

Nagroda: możliwość sprzedawania Klejnotów dusz za 100 sztuk złota i +500
doświadczenia
Doświadczenie: +1500

Zatem jeśli oddamy:
- rozgrzany talizman to otrzymamy Błogosławiony Oręż i Święty pancerz paladyna i
dodatkowo +2000 PD.
- bardzo ciepły talizman to zadowoli maga i dostaniemy Święty pancerz paladyna oraz
+3000 PD.
- silnie emanujący talizman to otrzymamy tylko zwój Wieczny Płomień i +3000 PD.
- rozjarzony talizman Dargoth będzie niezadowolony, ale otrzymamy od niego zwój
Wieczny Płomień i Wypędzenie Zła i +2000 PD.
- stopiony talizman to zakończy badania Dargotha, ale i tak otrzymamy Zdobioną szatę
ognia i +2000 PD.

13. Długoterminowe badania bibliotekarza.
Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: po wyk. zadania ‘Kostur Wiecznie Żyjącego’

Badania maga nad pozyskanymi przedmiotami trwają. Należy przeczekać 14 dni. Po
czym wrócić do zapracowanego Maga Ognia. Który... zleci nam kolejne zadanie.

Jak widać najbardziej opłaca się uzyskać ‘rozgrzany talizman’.

Nagroda: --Doświadczenie: +1250

Nagroda: zależna od dokonanego wyboru
Doświadczenie: +2000

14. Daj Dargothowi nieco czasu.
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Zleca: Dargoth/ Klasztor
Warunek: po przyniesieniu magowi Klejnotu duszy

Dargoth potrzebuje tygodnia na swoje badania. Po tym czasie, gdy go zagadamy
zadanie zostaje zaliczone.
Nagroda: --Doświadczenie: +500
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Wątek Smoków:

4. Broń wykuta ze stali.
Zleca: Altus/ Klasztor
Warunek: gdy jako nagrodę u Altusa wybierzemy oręż

1. Smoki, tylko nie one!
Zleca: Milen/ Ardea
Warunek: najpierw trzeba znaleźć Lestera

Altus ofiaruje nam błogosławioną paczkę dla kowala Kalana z Klanu Ognia. Gdy mu ją
oddamy będziemy mieć wybór. Albo nordmarska kusza albo nordmarski miecz.

Młody mag stwierdzi, że na kontynencie też mogą mieszkać smoki. Przypuszcza, że są to
raczej młode i mniej groźne gady, iż te znane z Khorinis. Wystarczy zabić jednego smoka
a zadanie zostaje zaliczone. Np. tego z jaskiń pod Cape Dun.

Nagroda: miecz lub kusza
Doświadczenie: +1500

Nagroda: --Doświadczenie: +1500

5. Klasztor potrzebuje rąk do pomocy
Zleca: Altus/ Klasztor
Warunek: gdy jako nagrodę za zabicie smoków wybierzemy złoto.

2. Zabij wszystkie smoki na kontynencie.
Zleca: Milten/ Klasztor
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Smoki, tylko nie one!’

Wystarczy mieć 75% reputacji w Klasztorze a Altusa zleci nam kolejne zadanie...
Należy zgładzić wszystkie smoki. Podaje lokalizację: dwa pod Cape Dun (pewnie już
martwe), jeden nad Geldern ostatni na Varancie.
Po zabiciu ostatniego zadanie zostaje zaliczone. Dodatkowo zaliczamy kolejny tytuł do
reputacji łowcy +1 do zdolności myśliwskich.

Nagroda: --Doświadczenie: +1500

Nagroda: --Doświadczenie: +2500

6. Złote serce.
Zleca: Altus/ Klasztor
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Klasztor potrzebuje rąk do pomocy’

3. Nagroda godna pogromcy smoków.
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Zlec. Mitlen/ Klasztor
Warunek: po wykonaniu powyższego zadania

W celu otrzymania 5000złotych monet, musimy się udać do przywódcy Klanu Ognia –
Kertha. Jako dowód lojalności wręczamy mu serce ognistego golem i odbieramy
upragnione złoto.

Milten informuje nas, że Altus może wynagrodzić Bezimiennego za jego wyczyny.
Udajemy się do niego. Mamy do wyboru trzy opcję. Wybranie normańskiej broni
spowoduje rozpoczęcie zadania ‘Broń wykuta ze stali’. Jeśli wybierzemy nagrodą dla
maga otrzymamy Kostur Nowicjusza (obrażenia 35, +35 do maks. many i zdolność Mag
Ognia), natomiast trzecia opcja – złoto to kolejne zadanko ‘Klasztor potrzebuje rąk do
pomocy’.
Nagroda: --Doświadczenie: +2500

Nagroda: 5000 sztuk złota
Doświadczenie: +1500
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Wątek Orków:

3. Urkrass potrzebuje zapasu strzał każdego miesiąca.
Zleca: Urkrass/ Cape Dun
Warunek: po dostarczeniu mu jego towarów

1. Hołd dla Cape Dun.
Zleca: Tangach/ Cape Dun
Warunek: ---

Ork potrzebuje też 900 strzał dla najemników. Wspomina o Givessie – magazynierowi z
Silden. Udajemy się do tamtejszego młyna i rozmawiamy z naszym kontaktem. Po
przedstawieniu sprawy Givess zaproponuje wysyłanie całych dostaw do Silden, jeśli
nasza oferta przebije interesy z tutejszymi myśliwymi. Najkorzystniejszą opcją będzie
zaproponowanie 2200 szt. złota za towary. Givess zacznie mamrotać i nie przystanie na
naszą ofertę. W tym momencie można zaproponować mu 2500 monet. Grubas
przystanie na taką ofertę, jeśli mu najpierw zapłacimy. Po zapłacie wracamy do
zadowolonego orka. Ten z kolei po nagrodę wysyła nas do Bufforda. U najemnika
kończymy zadanie.

Władca Cape Dun – Uruk zażądał hołdu od każdej Morry, które chce się swobodnie
poruszać po jego mieście. Tangach karze sobie wpłacić 250 złota, dać 5 sztuk
pieczonego mięsa strażnikowi bramy Grobokowi i ofiarować 3 wilcze skóry
magazynierowi Urkssasowi.
Po dostarczeniu przedmiotów i zapłaceniu złota zadanie zostaje zaliczone.
Nagroda: --Doświadczenie: +1000

Nagroda: 250 strzał, 25 ognistych strzał, 25 wybuchowych strzał.
Doświadczenie: +1500

2. Urkrass potrzebuje wytwórcy bełtów.
Zleca: Urkrass/ Cape Dun
Warunek: po dostrczeniu mu jego towarów

4. Imiona na liście.
Zleca: Uruk/ Cape Dun
Warunek: po wykonaniu zadań dla Urkrassa

Orkowy magazynier karze naszemu bohaterowi poszukać wytwórcy bełtów. Chętny do
tego zadania jest Milok – orkowy kowal z Trelis. O ile z normalnymi bełtami nie ma
problemu. To w mieście jest zakaz sprzedaży ostrych bełtów Morrom. Orkowy kowal
poleci nam rozmówić się z Vakiem. Żeby do niego się dostać trzeba w Trelis mieć 75%
reputacji. Po pozytywnej rozmowie z orkowym hersztem, wracamy do Miloka. Teraz kilka
razy będziemy lawirować pomiędzy kłótliwymi orkami. Po nie udanej transakcji
ostatecznie kończymy zadanie u Urkrassa. Nagrodę można odebrać u Bufforda.

Podczas rozmowy należy podlizać się orkom, uznając ich władcami Myrtany.
Uruk ma dla nas delikatne zadanie ‘uciszenia’ trzech Morr. Nie byłoby to nic trudnego,
gdyby nie fakt, gdyby tymi osobami byli nasi znajomi spod Bariery. Chodzi o Thorusa,
Gorna i Laresa. Po rozmowie z Gornem zbyt wielu rzeczy się nie dowiemy, pogawędka z
Thorusem zaowocuje kolejnym zadaniem ‘Thorus jest niewinny’ , a Lares zwróci naszą
uwagę na Mariusa i obiecuje już z nim nie kontaktować (po wykonaniu zadania ‘Uczta
Laresa’). Po rozmówieniu się ze znajomą trójcą udajemy się do Faring i rozmawiamy z
Gnarem.

Nagroda: 25 bełtów, 25 ostrych bełtów
Doświadczenia: +1500
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Nagroda: --Doświadczenie: +2500
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5. Thorus jest niewinny

8. Spotkaj się z Gnarem w Faring i odbierz nagrodę.

Zleca: Thorus/ Trelis
Warunek: w czasie wykonywania zadania ‘Imiona na liście’

Zleca: Grok/ Geldern
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Grompel i kodeks szamanów’

Wiecznie stojący na straży Thorus, poleci nam udać się do Faring i wyjaśnić sprawę.
Rekomendujemy jego lojalność u Gnara przy wejściu do zamku i o rezultacie
informujemy Thorusa.

Strażnik Gnar będzie miał dla kilka nagród do wyboru. Wybór hełmu uaktywni zadanie
‘Rogaty hełm mistrza areny’, a resztę dostaniemy bez problemu.
Nagroda: do wyboru
Doświadczenie: +750

Nagroda: 300 sztuk złota
Doświadczenie: +1000

9. Rogaty hełm mistrza areny
6. Uczta Laresa

Zleca: Gnar/ Faring
Warunek: gdy wybierzemy hełm jako nagrodę u Gnara

Zleca: Lares/ Geldern
Warunek: w czasie wykonywania zadania ‘Imiona na liście’

Po hełm udajemy się do zamku (wymagana reputacja w Faring min. 75%). Tarok ofiaruje
nam hełm gdy zostaniemy mistrzem areny, ale oczywiście żeby móc u niego walczyć
powinniśmy nosić tytuł mistrza areny Mora Sul...

Lares ograniczy swoje kontakty z Mariusem pod warunkiem, że przyniesiemy mu
żywność. 5x Chleb, 4x Woda, 6x Pieczeń i Gulasz.
Nagroda: --Doświadczenie: +750

Nagroda: Rogaty hełm mistrza areny
(wymagana siła – 175, +10 przed uderzeniami, +25 przed ostrzami)
Doświadczenie: +1000

7. Grompel i kodeks szamanów.
10. Korona dla najlepszych najemników
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Zleca: Gnar/ Faring
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Imiona na liście’

Zleca: Namiestnik Kan/ Faring
Warunek: 75% reputacji u orków i w Faring, wykonane zadania ‘List dla Kana’

Gnar wyśle nas do Geldern, do Groka. Ten z kolei pragnie ukarać szamana z Silden za
niesubordynacje. Udajemy się do miasta myśliwych i wykonujemy znane zadanie dla
Zapoteka. Tj. zabijamy Grompela. Jest to o tyle ważne podczas późniejszej rozmowy z
Grokiem. Najlepiej szamana odciągnąć za miasto, ale jest to możliwe po rozmowie z
Umbrakiem(wymagana reputacja w Silden 75%). Po likwidacji celu wracamy do Groka i
informujemy o zamiarach Zapoteka i o śmierci Grompela. Dość to dziwne, ale jeśli ktoś
przejdzie misję będzie wiedział o co chodzi....
Nagroda: --Doświadczenie: +1500

Namiestnik Kan ma dla nas koronę jako znak honoru dla sługi Beliara. Dostaniemy ją
tylko, jeśli zabijemy króla Rhobara II. Po królobójstwie wracamy do Kana po koronę i
uznanie orków.
Nagroda: korona najemnika (+25 przed ostrzami)
Doświadczenie: +2500
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Wątek Asasynów:

3. Porządna nagroda.
Zleca: Ismael/ Mora Sul
Warunek: gdy wyleczymy Ismaela

1. Nasib nie chce rozgłosu.
Zleca: Nasib/ Mora Sul
Warunek: po rozmowie z Gonzalesem

Wystarczy wybrać swoją nagrodę... Tyle.
Nasib martwi się o ciągłe skargi na jego osobę, których autorem jest Kaffu. Wystarczy
go uleczyć z zarazy (zadanie ‘Zaraza w Mora Sul’) i wrócić do Nasiba.

Nagroda: do wyboru
Doświadczenie: +750

Nagroda: 50 sztuk złota
Doświadczenie: +500

4. Próbki wody Kaffu
Zleca: Ningal/ Mora Sul
Warunek: zadanie zostaje odblokowane po wyleczeniu Ismaela.

2. Zaraza w Mora Sul.
Zleca: Kaffu/ Mora Sul
Warunek: w trakcie wykonywania ‘Nasib nie chce rozgłosu’

Udajemy się do sprzedawcy wody Kaffu, dowiadujemy się, że nie ma on już wody.
Ostatnią baryłkę otrzymał Faesul. Idziemy, więc do niego i negocjujemy cenę do 200
sztuk złota. Zakażoną wodę oddajemy czarnemu magowi.

Kupiec Kaffu uważa, że Beliar opuścił jego i innych Asasynów przez dziwną zakazę,
która dotknęła nawet czarnych magów. Udajemy się, więc do Ningala i dowiadujemy
się że sytuacja nie jest aż tak dramatyczna. Wystarczy zarażonym dać do wypicia
miksturę many i dodatkowo zwój ‘Ulecz chorobę’, jeśli ich nie macie to Ilja je
sprzedaje. Do zarażonych należą: Bandaro (można wyciągnąć od niego 3x po 50 sztuk
złota, jeśli będziemy domagać się więcej, rzuci się na nas), Hamid (nagroda do
wyboru), Kaffu (250 sztuk złota) i Ismael (nagroda do wyboru). Po ich uleczeniu
meldujemy się u Ningala.

Nagroda: --Doświadczenie: +750

P.S. Ismaela uzdrowić się da po wyleczeniu Kaffu.

Zrezygnowany kupiec chce od nas kupić czystą wodę na własne potrzeby. Konsensus
zostaje osiągnięty - 20 butelek za 100 sztuk złota.

5. Asasyn potrzebuje czystej wody.
Zleca: Faesul/ Mora Sul
Warunek: podczas wykonywania ‘Próbki wody Kaffu’

Nagroda: --Doświadczenie: +2000
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Nagroda: 100 sztuk złota
Doświadczenie: +600
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Lokalizacja:

6. Zanieś tą antyczną magię do Bakareshu.
Zleca: Ningal/ Mora Sul
Warunek: po wykonaniu ‘Próbki wody Kaffu’

- jeden znajduje się na północ od Ben Sali na wzgórzu – po wyjściu z miasta skręć w
prawo...
- drugi jest przy wejściu do świątyni Ben Sali.
- następny jest wewnątrz świątyni w Ben Sali (nazywa się Yugul) i jest związany z
zadaniem ‘Przeklęty’.
- kolejny jest w świątyni Mora Sul.
- aż trzy miluchy znajdują się w świątyni Al Shedim.
- ostatni przeprowadził szturm na sam Bakaresh. Należy go jak najszybciej wyeliminować
a dopiero potem ewentualnie pomóc Asasynom w walce z resztą ożywieńców.

Ningal zbadał wodę, jak się okazało to on spowodował zatrucie wody. Podejrzewa, że
to przez starożytne zwoje, które kupił od orków. Poleca nam dostarczyć swój kufer do
miasta świątynnego – do czarnego maga Sigmora. (wymagana reputacja w Bakareshu
min. 75%).
Nagroda: --Doświadczenie: +1250

Nagroda: --Doświadczenie: +3500

7. W służbie czarnych magów.
Zleca: Sigmor/ Bakaresh
Warunek: po wykonaniu ‘Zanieś tą antyczną magię do Bakareshu’

9. Wdzięczny mroczny mag.
Zleca: Sigmor/ Bakaresh
Warunek: po wykonaniu ‘Ostateczne starcie arcykapłanów’

Mag Sigmor każe nam spotkać się z Hasulem i Amulem. Ten pierwszy jest w skarbcu
a drugi to wiadomo. Po rozmowie z panami kończymy zadanie, ale to nie koniec...
Nagroda: --Doświadczenie: +1250

Za zlikwidowanie arcykapłanów zyskujemy wdzięczność Sigmora i Beliara. Jednak to dla
nas za mało, więc udajemy się do Strażnika Skarbca – Hasula. Nagrodę wybieramy pod
kątem naszych umiejętności.

8. Ostateczne starcie arcykapłanów.

Nagroda: Czarne ostrze lub kostur dominacji
Doświadczenie: +600

Zleca: Sigmor/ Bakaresh
Warunek: po wykonaniu ‘W służbie czarnych magów’
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Sigmor wysyła nas na potężnych wrogów Beliara. Na Arcykapłanów – potężne
nieumarłe magiczne istoty. Osiem sztuk do kasacji.
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Wątek Myśliwych:

4. Aschnu chce zbadać trofea.
Zleca: Aschnu/ Bakaresh
Warunek: po wyk. ‘Trofea dla Aschnu’

1. Skarby pustyni.
Zleca: Bandaro/ Mora Sul
Warunek: ---

Wystarczy wrócić do niego następnego dnia...
Jeśli spytamy się go o skóry warga rozpocznie się zadanie ‘Skóry warga dla krawca w
Bradze’, zapytanie o skórę topielca zaowocuje rozpoczęciem ‘Aschnu potrzebuje nowej
sakiewki’. Natomiast, jeśli chodzi o żuwaczki to zostaje nam zlecone zadanie ‘Wydzielina
pełzacza’.

Bandaro chce żebyśmy mu dostarczyli 10 skór szakala, 5 skór piaskowego topielca i 5
wnętrzności pełzacza piaskowego. Będąc na pustyni na pewno odnajdziemy
poszczególne bestie z łatwością. Pełzacze znajdziemy na północ od Ben Erei i
Bakareshu, topielce grasują w ruinach na południe od Mora Sul. Po dostarczeniu
trofeów Bandaro będzie miał dla nas kolejną prośbę.

Nagroda: --Doświadczenie: +300

Nagroda: --Doświadczenie: +1250

5. Skóry warga dla krawca w Bradze.

2. Dostarcz paczkę Bandaro do Aschnu.

Zleca: Aschnu/ Bakaresh
Warunek: po wyk. ‘Aschnu chce zbadać trofea’

Zleca: Bandaro/ Mora Sul
Warunek: po wykonaniu ‘Skarby pustyni’
Jak sama nazwa zadanka wskazuje, Aschnu jest kupcem przebywającym w świątynnym
mieście Bakaresh. Wystarczy przekazać mu paczkę.

Udajemy się do Bragi, do Luci. Proponuje nam za 4 skóry 400 złotych monet...
Nagroda: 400 sztuk złota
Doświadczenie: +750

Nagroda: 100 sztuk złota
Doświadczenie: +1000

6. Wydzielina pełzacza.

3. Trofea dla Aschnu.

Zleca: Aschnu/ Bakaresh
Warunek: po wyk. ‘Aschnu chce zbadać trofea’
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Zleca: Aschnu/ Bakaresh
Warunek: po wykonaniu ‘Dostarcz paczkę Bandaro do Aschnu’

Kupiec jest zainteresowany wydzieliną z żuwaczek jednak nie ma pojęcia jak ją pozyskać.
Wysyła nas do miasta Gonzalesa, gdzie podobno przebywa były członek Sekty z Khorinis
– Angar. Ten z kolei wysyła nas do Lestera, na wykopaliska Al Shedim. Po wykonaniu
zadań ‘Lester potrzebuje nowych narzędzi’ oraz ‘Lester wydobywa wydzielinę pełzacza’
wracamy do Aschnu. Ten mówi nam o zdolnościach alchemika z Ben Erai – Eusebio.
Zadanie kończy się równolegle z questem ‘Eusebio warzy miksturę pełzacza’.

Aschnu docenił nasze zdolności łowieckie i wynajął nas do zdobycia 5 skór warga (na
drodze pomiędzy Vengardem a Faring) oraz 5 żuwaczek kopalnianych pełzaczy.
Odmiana ta żyję w kopalni na północ od Ben Erei. Potrzebuje także skórę bagiennego
topielca (wodospad na płn. od Silden).
Nagroda: --Doświadczenie: +1250
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Nagroda: --Doświadczenie: +1500

7. Lester potrzebuje nowych narzędzi.

10. Dostawa skór dla Lucjana

Zleca: Lester/ Al Shedim
Warunek: podczas wykonywania ‘Wydzielina pełzacza’

Zleca: Lucjan/ Silden
Warunek: podczas wykonywania ‘Aschnu potrzebuje nowej sakiewki’

Były sekciarz i nasz druh potrzebuje pochodnię, żądło krwiopijcy, nóż, młotek i dwie
fiolki. Czyli przedmioty, które można znaleźć dosłownie wszędzie.

Lucjan wykona dla nas pewną rzecz jednak przysługa za przysługę. Mamy dostarczyć
jego towary do Sanforda z Montery, Nemroda z Geldern i Kadoka z Silden. Po zabawie
w gońca wracamy do zleceniodawcy i odbieramy sakwę.

Nagroda: --Doświadczenie: +1000

Nagroda: --Doświadczenie: +750

8. Lester wydobywa wydzielinę pełzacza.
Zleca: Lester/ Al Shedim
Warunek: po wykonaniu ‘Lester potrzebuje nowych narzędzi’

11. Eusebio warzy miksturę pełzacza.
Zleca: Eusebio/ Ban Erai
Warunek: trzeba mieć przy sobie wydzielinę pełzaczy

Cóż, wystarczy wrócić do Lestera następnego dnia, przespać się można u Myxira.
Alchemik uważa dla nas miksturę, jeśli damy mu trochę czasu. Najlepiej wrócić
kolejnego dnia.

Nagroda: wydzielina pełzacza
Doświadczenie: +350

Nagroda: mikstura pełzacza (+10 do maks. many)
i mikstura pełzaczy piaskowych (+10 do maks. siły życiowej)
Doświadczenie: +500

9. Aschnu potrzebuje nowej sakiewki
Zleca: Aschnu/ Bakaresh
Warunek: po wykonaniu ‘Aschnu chce zbadać trofea’

Nagroda: 1000 sztuk złota
Doświadczenie: +1500

Strona

16

Asasyn chciałby mieć sakiewkę ze skóry topielca, ale nie wie kto by mu ją mógł zrobić.
Wysyła nas na poszukiwania do Myrtany. Odpowiednim krawcem okazuje się być
Lucjan – myśliwy z domku nieopodal Silden. Po wykonaniu zleconego przez niego
zadania ‘Dostawa skór dla Lukjana’, odbieramy sakwę i wracamy na pustynię.
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Pozostałe:

4. Odszukaj kandydata na Gońca.
Zleca: Porgan / droga pomiędzy Monterą a wybrzeżem
Warunek: ---

1. Stary pancerz Diega - prawdziwy rarytas!
Zleca: Diego/ Ardea
Warunek: najpierw trzeba znaleźd Lestera.

Druid poprosi nas o odnalezienie swojego aspiranta. Wysłał go na poszukiwania
kamienia jaszczura. Wychodząc z siedziby Porgana, zagada do nas Arakos. Jeśli
odpowiemy ‘Oczywiście’ otrzymamy od niego dwie mikstury przemiany i jedną many.
Udajemy się do Silden i stajemy obok młyna. Przechodzimy dziarsko przez most. Za
nim skręcamy w lewo i rozprawiamy się z dzikimi krwiopijcami, po czym idąc brzegiem
spotykamy ‘jaszczura pokrytego śluzem’. Jak się okazało żzarł naszego
poszukiwanego. Co łatwo wywnioskować z pozostałości wewnątrz gada (list i ubranie).
Kamień jaszczura natomiast jest nieco dalej, wewnątrz ‘jaszczura cierpiącego na
zatwardzenie’ tego samego co pożarł piłę Hatlodowi. Z kamieniem i smutnymi
wieściami wracamy do Porgana. To nie wystarczy. Druid chce abyśmy dalej szukali
zaginionego. Niestety MY wiemy, że został on (prawdopodobnie) pożarty. Wystraczy
przebiec się wokół jeziora i pozabijać topielce (szczególnie ‘Dziwne topielce’). Wtedy
mówimy o fiasku poszukiwań, a Porgan docenia nasze starania.

Wystarczy po prostu ciągnąd rozmowę do momentu, gdy Diego sprezentuje nam swój stary
pancerz. Ale wbrew nazwie zadania – żaden z niego rarytas.
Nagroda: Znoszona zbroja Cienia
Doświadczenie: +250

2. Stary Pancerz Laresa – prawdziwy rarytas!
Zleca: nikt, ma go przy sobie Brix
Warunek: trzeba pobid Brixa

Pancerz jest w posiadaniu Lewej Ręki Samuela (Brix) i jest powiązany z zadaniem ‘Lares
został okradziony’

Nagroda: --Doświadczenie: +750

Nagroda: --Doświadczenie: +500

5. Pośpiesz się!
Zleca: Arakos/ na drodze z wybrzeża do Montery
Warunek: w trakcie wykonywania zadadania ‘Odszukaj kandydata na Gońca’, poza tym
musimy odpowiedzieć, że nie wierzymy w odszukanie zaginionego

3. Handel z Lardo.
Zleca: nikt, zadanie pokazuję się jako wypełnione po dowolnej transakcji z Lardo/ Ardea
Warunek: ---

Arakos da nam kilka mikstur, jeśli wrócimy do Porgana z wieściami o kandydacie w
ciągu dwóch dni.
PS. Zadanie nie zostanie zlecone, a mikstury dostaniemy bez problemów jeśli po
zleceniu zadania od Porgana powiemy Arakosowi, że na pewno odnajdziemy jego
aspiranta.

Nagroda: --Doświadczenie: +400
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Tarczy nie opłaca się brad, jest bardzo słaba. Natomiast rapier proponowany przez Lardo jest
lepszy od Orkowej Zguby. A kostur ze zwojem to zawsze jakiś start dla maga.

Nagroda: mikstura many i dwie mikstury przemiany
Doświadczenie: +750
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6. Żona Vandorna.

9. A co z obstawą?

Zleca: Vandorn/ Vengard
Warunek: najpierw trzeba mu dostrczyć piły, kilofy i młoty

Zleca: Roland/ Okara
Warunek: podczas wykonywania zadania ‘Stare metody Nowego Obozu’

Rojalista opowie nam o zatruciu swojej żony przez krwiopijce. Należy mu przynieść
‘kilka’ (po 5 sztuk) ziół leczniczych i many oraz Demoniczny Grzyb.

Roland potrzebuje więcej informacji żeby lepiej przygotować zasadzkę, poleca udać
się do Montery i rozmówić się z Varekiem. W tym celu trzeba mieć reputację, co
najmniej na poziomie 75%. Po rozmowie wracamy do paladyna.

Nagroda: --Doświadczenie: +750

Nagroda: --Doświadczenie: +500

7. Te włosy! Naprawdę intrygujące.
10. Butch, głupia prawa ręka Samuela

Zleca: Thordir/ Vengard
Warunek: najpierw trzeba zwócić magię Thordirowi

Zleca: Butch/ Geldern
Warunek: rozmowa z Xardasem

Swoisty easter egg, Bezimienny zwraca uwagę na kolor włosów paladyna, po
sprowokowaniu Thordir rzuca się na nas. Gdy go pokonamy i polecimy zmianę fryzury,
zadanie zostaje zaliczone.
Nagroda: --Doświadczenie: +750

Gdy podejdziemy do Butcha (Prawa Ręka Samuela) ten nas zaatakuje. Tępy najemnik
chce nas wrobić w kradzież dobytku samego Xardasa. Idziemy z tym do Samuela, po
rozmowie wracamy do Butcha i wmawiamy mu, że Xardas przyjdzie do niego na
kolację, co wprawi w niezłe zakłopotanie.

8. Stare metody Nowego Obozu.

Nagroda: --Doświadczenie: +1000

Zleca: Gorn/ Gotha
Warunek: najpierw trzeba wyzwolić Gothę
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11. Lares został okradziony
Gorn pragnie odbudowy zrujnowanej Gothy, wysyła nas z wiadomością do przywódcy
Okary – Rolanda. Potros, strażnik posterunku Gothy oczekuje dostawy z Montery. Gorn
uważa, że gdyby przejąć tą dostawę to Okara wspomogłaby odbudowę Gothy. Po
wykonaniu zadania ‘A co z obstawą?’ Roland posyła nas na farmę Elbera – mamy
odwrócić uwagę najemników. Elberowi należy dać 500 sztuk złota, a nie będzie się
mieszał do walki. Wracamy do Rolanda i dowiadujemy się o sukcesie. Karawana została
przejęta, a my dostaliśmy swoją część, którą należy zanieść Gornowi.

Zleca: Lares/ Geldern
Warunek: po rozmowie z Grokiem

Niemożliwe! Lares został okradziony, w dodatku nie ma pojęcia przez kogo. Zginęły
jego pamiątki z Khorinis. Po wykonaniu ‘Lares wypatruje złodziei’ , udajemy się do
Brixa (Lewa Ręka Samuela). To on okradł naszego znajomego. Wystarczy go pobić
(chyba, że znany się na kradzieży) jak będzie się znajdował w miejscu wydobycia
złota, blisko Dawsona. Wtedy nie będziemy mieli kłopotów z orkami.

Nagroda: --Reputacja: Gotha +15
Doświadczenie: +2000
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Nagroda: pancerz Wodnego Kręgu
Doświadczenie: +750

12. Lares wypatruje złodziei.

15. Jestem kimś wyjątkowym.

Zleca: Lares/ Geldern
Warunek: zad. otrzymamy w trakcie ‘Lares został okradziony’

Zleca: Silvio/ Bakaresh
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Papierowa robota’ i innych zadań dla Silvio
znanych z podstawki.

Lares przeprowadzi śledztwo osobiście, wracamy do niego po dwóch dniach i
otrzymujemy wytyczne.
Nagroda: --Doświadczenie: +750

Silvio wyśle nas powrotem do Enzo. By mu udowodnić, że jesteśmy ‘wyjątkowi’ i
otrzymać cenny oręż musimy mieć min. 75% reputacji w Ben Sali, jeśli już się
zasłużymy miastu wystarczy pogadać z kowalem.

13. Coś, czym można zabić nudę.

Nagroda: 1x katana i paczka z bronią
Doświadczenie: +1250

Zleca: Cooper/ Reddock
Warunek: po wyzwoleniu Cape Dun i wygraniu z nim na arenie

16. Bracia krwi.
Cooper martwi się o brak zajęcia po wyzwoleniu Cape Dun. Proponujemy mu
wspólny wypad do Ardei. Po dotarciu rozmawiamy z Hamlarem, który... odprawia
Coopera z kwitkiem. Cóż przynajmniej mieliśmy dobre chęci.

Zleca: Aschnu/ Bakaresh
Warunek: po wykonaniu zadania ‘Papierowa robota’ i osiągnięciu min. 75% reputacji
u Asasynów.

Nagroda: --Doświadczenie: +750

Udajemy się do Ishtar i kierujemy się do kowala Svena. Wystarczy przekazać mu
przesyłkę od Aschnu, a zadanie się zakończy, a my będziemy mogli kupić katanę!

14. Papierowa robota.

Nagroda: możliwość kupna katany za 5000 sztuk złota
Doświadczenie: +3000
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Zleca: Miguel/ Ben Sala
Warunek: najpierw trzeba odprowadzić nieszczęśnika do Enzo oraz mieć aktywne
zadanie ‘Sześć skrzyń ze stalą’
W skrzyni, którą odbieramy od Miguela wystawał weksel. Trop prowadzi do Lago.
Zagadujemy strażnika pilnującego więźnia (Lekceważący strażnik), po czym udajemy
się do Mora Sul, do Nasiba. Dalej by pchnąć zadanie musimy osiągnąć poziom
reputacji 75% w mieście, by dostać się do Ningala tylko po to, by po rozmowie mag
wysłał nas do kupca z Bakareshu - Aschnu. U niego trzeba będzie sypnąć groszem
by czegoś się dowiedzieć, szczególnie informacja za 1200 złotych monet zaprowadzi
nas do Silvio.

Nagroda: --Doświadczenie: +2000
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Poradnik przygotowali:
Humanforce – schemat graficzny
Paweł ‘ElemPower‘ Szkudlarek – treść
Mateusz ‘Mac‘ Gnyp – słowo wstępne oraz spis treści
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Łukasz ‘RobeN‘ Abramczuk – implementacja
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Wymagania dotyczące pancerzy
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paladynów. W końcu Gotha to twierdza rycerzy Innosa, a tym samym nie
Zmogło
każdym
miastem, odwiedzanym przez bohatera, zyskuje możliwość
ichnowym
tam zabraknąć.
zakupu jednego lub więcej nowych pancerzy (przy czym pancerz paladyna
dostępny jest jedynie w Vengardzie).

Bądźmy szczerzy. Mag ognia noszący pancerz paladyna? Coś tu jest nie tak.
Każdy głupi może założyć pancerz, jaki tylko chce. Szczególnie, gdy nie ma to
żadnego odniesienia do cech postaci, jaką gra.

Niestety nie można tego całkowicie zmienić, ale w połączeniu z Alternatywnym
Balansem z CP 1.70 przynajmniej wygląda to znacznie lepiej.

Podobna zasada dotyczy nowych bandyckich handlarzy.
W Varancie i Nordmarze nic się w tej kwestii nie zmieniło. Bohater przybywając
tam będzie głównie zainteresowany silnymi pancerzami.

Np. by założyć pancerz paladyna wymagane jest 270 siły. Orkowy pancerz
wymaga nawet 280, szaty magów wymagają Prastarej Wiedzy, natomiast ubiór
Gońca Leśnego wymaga kilku zdolności.

Każdy ma teraz dostęp do Ishtar
…ale nie obejdzie się bez wyrzeczeń!
U Asama, strażnika stojącego przed Ishtar, możemy za sporą sumę pieniędzy,
zakupić bonusowe punkty reputacji. Na taką ilość pieniędzy na pewno nie
będzie stać każdego, ale trzeba mieć na uwadze to, że to nie jest zwykła
wejściówka.
Za kwotę 350.000 sztuk złota można otrzymać maksymalnie 35 punktów
reputacji. Dzięki temu nie musimy zabijać Magów Wody a nawet możemy
pozwolić sobie na jedno lub dwa nieudane zadania.
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Prastarą Wiedzę, ponieważ Czarni Magowie noszą ich szaty? Może zwinność,
bo to przecież jeden z atrybutów szybkich pustynnych wojowników? Może
jednak siłę, bo w końcu i tak wszystko sprowadza się do walki w bliskim
starciu?
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Wymagania te nie zostały wprowadzone do wszystkich pancerzy i szat. Jakie
zdolności muszę posiadać, aby móc założyć pancerz Asasyna?

Nic z tych rzeczy. Pancerze Asasynów, ubiory Nordmardczyków i początkowe
pancerze wszystkich gildii nie wymagają żadnych atrybutów w czasie gry...
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Ogółem, wszystko to powinno zadowolić większość graczy.

