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Wprowadzenie
Nieoficjalny poradnik do gry Sekiro: Shadows Die Twice jest kompendium wiedzy na temat tej bardzo
wymagającej produkcji studia FromSoftware. Poradnik w założeniach ma usprawnić zapoznanie się z
podstawami gry oraz także ułatwić zrozumienie jej bardziej złożonych mechanik. Powinien on również
okazać się pomocny w wyeliminowaniu wszystkich bossów oraz w pomyślnym dotarciu do finału wyprawy.
Poradnik otwierają porady na start, które oferują zestawienie najważniejszych elementów gry w pigułce.
Jest to również rekomendowany rozdział dla osób, które nie miały wcześniej styczności z gatunkiem
soulsborne i chcą zagwarantować sobie mniej kłopotliwy początek zupełnie nowe przygody. Wszystkie
ważne tematy powiązane z mechanikami gry dokładniej opisane zostały także na osobnych stronach
poradnika - są to między innymi walka, eksploracja, skradanie się (bardzo istotna nowość w stosunku
do poprzednich gier FromSoftware), rozwój postaci czy śmierć i jej skutki. Oprócz przewodnika po
grze w poradniku nie zabrakło też rozdziału FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
Informuje on między innymi o tym jak parować ciosy przeciwników, jak zdobyć nowe ulepszenia
protezy, w jakiej kolejności badać startowe lokacje czy jak poprawnie wyprowadzać ataki z
ukrycia.
Bardzo ważną częścią tego poradnika są szczegółowe opisy wszystkich pojedynków z bossami. Opis
każdej potyczki informuje o lokalizacji bossa, o zalecanych przygotowaniach do walki (np. wybranie
konkretnych mikstur czy ulepszenia protezy), o tym czy stoczenie walki z bossem jest wymagane do
awansowania w grze, o zestawie ataków, którymi dysponuje dany boss, o rekomendowanej
taktyce walki, o ewentualnych słabościach bossa (np. bardzo niska odporność na żywioł ognia) oraz o
nagrodach przewidzianych za pokonanie go. Szczególnie trudne walki z bossami wzbogacone zostały
dodatkowo licznymi obrazkami pokazującymi np. moment odpalenia umiejętności przez bossa czy
poprawną reakcję na atak z jego strony.
W poradniku do Sekiro: Shadows Die Twice znalazł się rozbudowany opis przejścia. Dotyczy on
zarówno głównych zadań, które wymagane są do ukończenia gry, jak również pobocznych misji,
których można nieobowiązkowo podejmować się po drodze. Dodatkowo przygotowana została strona o
zakończeniach gry. Inny ważny rozdział poradnika to atlas świata. Zawiera on przede wszystkim opisy
wszystkich dostępnych w grze lokacji, jak również informuje o unikalnych i sekretnych przedmiotach,
na które można natrafić w trakcie przemierzania świata.
Sekiro: Shadows Die Twice to gra akcji przygotowana przez studio FromSoftware znane m.in. z takich gier
jak Bloodborne, Demon's Souls czy Dark Souls. Nowa produkcja FromSoftware wykazuje pewne cechy
wspólne z grami z gatunku umownie nazywanego soulsborne, aczkolwiek wprowadza też wiele istotnych
zmian i innowacji. Walki z przeciwnikami kładą większy nacisk na umiejętności gracza i jego refleks, zaś
wielu przeciwników można ominąć lub zaatakować z zaskoczenia dzięki dodaniu zaawansowanych opcji
skradania się. W zgodzie z duchem poprzednich tytułów FromSoftware Sekiro to gra o wysokim poziomie
trudności, w której bardzo łatwo można doprowadzić do śmierci bohatera. Nasz poradnik powinien na
szczęście pomóc w zmniejszeniu liczby niechcianych zgonów w drodze do finału przygody.
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10 szybkich porad do Sekiro: Shadows Die Twice
1. Staraj się często skradać. Może ci to ułatwić eliminowanie lub osłabianie przeciwników atakami z
zaskoczenia, aczkolwiek silniejszych oponentów możesz również całkowicie omijać nie ryzykując
bezpośredniej konfrontacji.
2. Poćwicz parowanie (odbijanie) wrogich ataków. To zdecydowanie najważniejszy element
walki w Sekiro. Każde udane odbicie przyczynia się do naładowania paska postury przeciwnika i
przybliża cię do odpalenia śmiertelnego ciosu. Możesz za darmo trenować z Hanbei w Zaniedbanej
świątyni.
3. Naucz się odpowiednio reagować na ataki niemożliwe do zablokowania. W zależności od
rodzaju ataku musisz wykonać skok lub poprawny unik. Po tym jak odblokujesz zdolność Kontra
Mikiri możesz też dla odmiany przeprowadzać kontrataki.
4. Korzystaj z haka z linką. Sekiro oferuje o wiele większe możliwości eksploracji i przemieszczania
się po mapie od Dark Souls. Dzięki kotwiczce możesz łatwo przygotować zasadzkę, uciec wrogom
czy dotrzeć do sekretnej lokacji.
5. Bohatera można wskrzesić po śmierci. Korzystanie z tej opcji gry jest limitowane, aczkolwiek
jest to mimo wszystko przydatna funkcja i może ci zapewnić drugą szansę jeśli np. zginąłeś na
krótko przed pokonaniem jakiegoś przeciwnika.
6. Korzystanie z narzędzi protezy pomaga w wygrywaniu walk. W grze dostępne są różne
protezy pomagające np. w podpalaniu wrogów czy niszczeniu ich tarcz. Używaj ich jednak z
umiarem, gdyż zużywają one każdorazowo 1 lub kilka punktów symboli ducha.
7. Przeszukuj dokładnie wszystkie nowo odwiedzane lokacje. W Sekiro nie brakuje sekretnych
obszarów, które mogą skrywać bardzo wartościowe skarby lub prowadzić do legowisk ukrytych
bossów. W tym drugim przypadku upewnij się, że jesteś gotowy na wyzwanie, gdyż wielu
sekretnych bossów jest bardzo silnych.
8. Nie musisz martwić się o staminę. W Sekiro nie ma żadnego paska staminy. Wykorzystuj to i
jak najwięcej przemieszczaj się po polu bitwy, a także bez żadnych obaw odpalaj serie ataków i
polegaj na częstych unikach.
9. Zablokuj kamerę na przeciwniku, z którym walczysz. Może ci to znacząco pomóc w
parowaniu ciosów i w odpowiednim reagowaniu na inne rodzaje ataków. Wyjątkiem są sytuacje
gdy walczysz w małym pomieszczeniu lub z grupą przeciwników.
10. Zużywaj środki lecznicze z rozsądkiem. W Sekiro nie możesz sobie pozwolić na zbyt częste
odnoszenie dużych obrażeń, gdyż bohater nie dysponuje dużym zapasem medykamentów i rzadko
pozwalają one przywrócić pasek zdrowia do maksimum.
Więcej podpowiedzi znajdziesz w rozdziale Porady na start w naszym poradniku.
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