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Wprowadzenie

Poradnik do gry Bloodborne zawiera opis przejścia głównego wątku dla pojedynczego gracza,
jak i wszystkich misji pobocznych. Znajdziesz tu także informacje dotyczące umiejętności i
uzbrojenia dostępnych dla postaci sterowanej przez gracza, dostępne tryby rozgrywki, czy
szereg porad, niezbędnych do ukończenia gry. Oprócz tego znajdziesz tu także opis wszystkich
bossów występujących w grze, wraz z ich słabymi i mocnymi stronami. Bloodborne to RPG
akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Za produkcję odpowiada studio From Software,
znane z kilku części Armored Core, a przede wszystkim serii Dark Souls, czy gry Demon's
Souls. Tytuł jest duchowym spadkobiercą wspomnianych Dark Souls - gra cechuje się więc
ciężkim klimatem fantasy, gdyż akcja rozgrywa się w Yharnam, miejscu opanowanym przez
tajemniczą plagę zmieniającą ludzi w bestie. Produkcję, tak jak wspomniane wcześniej gry,
charakteryzuje ekstremalnie wysoki poziom trudności, karzący gracza za najmniejsze błędy.
Gra, mimo że nastawiona na akcje, kładzie duży nacisk na elementy RPG.
Zawartość poradnika do gry Bloodborne:
•

ilustrowany opis przejścia głównego wątku dla pojedynczego gracza, jak i wszystkich
misji pobocznych;

•

opis umiejętności i wyposażenia dostępnego dla gracza;

•

sekrety, znajdźki i inne przedmioty ukryte w świecie gry;

•

szereg porad niezbędnych podczas rozgrywki;

•

wskazówki dotyczące walki z poszczególnymi przeciwnikami i bossami, wraz z ich
słabymi i mocnymi stronami;

•

spis osiągnięć / trofeów, wraz z instrukcją ich zdobycia.

Norbert "Norek" Jędrychowski (www.gry-online.pl)
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Sterowanie
Poruszanie się

Obracanie kamerą
Szybki atak
Potężny atak (przytrzymaj, aby naładować)
Transformuj broń/atak transformacji
Atak bronią trzymaną w lewej ręce/wystrzał z broni palnej
Odzyskanie Kul z żywego srebra (zabiera PŻ)

Wybór broni trzymanej w lewej ręce

Wybór broni trzymanej w prawej ręce

Wybór przedmiotu
Użyj Fiolki z krwią (odzyskanie PŻ)
Użyj wybranego przedmiotu (rzut)
Interakcja
Unik/przewrót/odskok
Przytrzymaj = Sprint
Zablokowanie kamery na przeciwniku
Gesty/skutki osobiste
Ekwipunek/Statystyki/Ustawienia
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O poradniku

Bloodborne jest grą trudną oraz skomplikowaną, a ścieżka w wielu miejscach rozgałęzia się
na parę różnych sposobów. Z tego względu niemożliwe staje się wytyczenie jedynej słusznej
drogi, która pozwoli na ukończenie gry. Niektóre miejsca mogą więc zostać przez gracza
odwiedzone wcześniej niż zostało to zaprezentowane. Niemniej jednak sposób przedstawienia
kolejnych lokacji w niniejszym poradniku został tak skonstruowany, aby gracz odwiedził
wszystkie lokacje, poznał każde miejsce danego rejonu i odblokował skróty pozwalające na
szybsze przemieszczanie się w przypadku śmierci.
Opis przejścia został podzielony ze względu na odwiedzane rejony, a te z kolei na podstawie
punktów charakterystycznych bądź przełomowych, odblokowujących dalszą drogę, wydarzeń
(np. pokonanie bossa). Pojedynki z głównymi przeciwnikami zostały natomiast zebrane w
jednym, dedykowanym specjalnie im, rozdziale. Poszczególne mechaniki gry zostały także
rozbite na osobne podrozdziały.
Przedmioty opisane w poradniku dotyczą głównie porozrzucanych w każdej lokacji ciał. To, co
wypada z przeciwników jest w pewnej mierze losowe i zależy od jednego z atrybutów postaci.

Oznaczenia kolorystyczne
W poradniku do gry Bloodborne zostały użyte następujące oznaczenia:
•

kolor pomarańczowy - oznaczenie postaci niezależnych,

•

kolor zielony - oznaczenie nazw przedmiotów,

•

kolor brązowoy - oznaczenie przeciwników oraz bossów,

•

pogrubienie - oznaczenie ważniejszych miejsc, lokacji oraz nazw,

•

nawias kwadratowy [] - oznaczenie przycisku odpowiadającego za wymienioną w
poradniku czynność.
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Tworzenie postaci

Ekran tworzenia postaci.
Zaraz po przystąpieniu do rozgrywki będziesz mógł utworzyć swoją postać. Oprócz wybrania
imienia możesz zmienić także płeć, czy wiek - nie ma to wpływu na rozgrywkę, tak samo jak
zmiana wyglądu. Dopiero wybranie pochodzenia zmienia pewne statystyki początkowe. Zwróć
więc uwagę na wybraną przeszłość, na początku rozgrywki różnice te mają na nią spory wpływ
(np. większa wytrzymałość lub więcej punktów życia) - w późniejszej fazie rozgrywki będziesz
mógł podwyższać dowolnie wybrane atrybuty poprzez zebranie odpowiedniej ilości Tętnień
krwi.
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