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Wprowadzenie
Podstawowe informacje o grze
Poradnik do gry Anthem jest kompletnym przewodnikiem po produkcji studia BioWare, który pomaga w
zapoznaniu się z jej podstawami, a także w zrozumieniu najważniejszych zależności rządzących
rozgrywką. Lektura niniejszego poradnika powinna uczynić pierwszy kontakt z grą przyjemniejszym, a
także pomóc w poznaniu bardziej zaawansowanych taktyk i buildów postaci celem zmierzenia się z
większymi wyzwaniami.
Dzięki Electronic Arts Polska wszystkie rozdziały poniższego poradnika są dostępne bez limitu
dla czytelników GRY-OnLine.
Poradnik podzieliliśmy na kilka dużych części. Jeden z najważniejszych rozdziałów skupia się na opisach
czterech głównych klas javelinów (futurystycznych pancerzy używanych do podróżowania po świecie gry).
Przedstawiliśmy wady i zalety każdego pancerza oraz główne zastosowania javelinów, jak również
przygotowaliśmy przykładowe buildy dla każdej z głównych klas javelinów. W poradniku nie
zabrakło stron opisujących najważniejsze elementy gry, takie jak latanie, walka, odnajdywanie lootu,
ulepszanie javelinów czy przyjmowanie zleceń. Na osobnej stronie znalazł się także opis Fortu Tarsis,
który pełni w grze rolę głównej bazy wypadowej. Poradnik informuje o postaciach, sekretach czy
interaktywnych obszarach na terenie fortu.
Dużą część poradnika zajmuje omówienie zawartości gry. Przygotowaliśmy przede wszystkim opis
przejścia wszystkich misji fabularnych Anthem. Oprócz tego w solucji znalazły się między innymi opisy
przejść twierdz, omówienia kontraktów oraz opisy losowych wydarzeń w świecie gry, które
mogą załączać się podczas swobodnej eksploracji. Osobno potraktowane zostały wyzwania, dzięki
którym możliwe jest odblokowywanie różnorakich nagród (np. planów czy nowych elementów wyglądu
javelina), oraz trudniejsze zagadki, które mogą pojawiać się podczas przechodzenia misji.
Inną ważną częścią poradnika jest rozdział z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Z FAQ
możesz dowiedzieć się między innymi jak szybciej zdobywać xp, jak gromadzić monety, która klasa
javelinów jest najlepsza (przynajmniej na początku gry), gdzie znajduje się kuźnia, jaki najlepiej
wybrać poziom trudności, jak wytwarzać nowe bronie, czy jak wydłużać czas lotu. Poradnik uzupełniają
rozdziały o sterowaniu i wymaganiach sprzętowych Anthem, jak również poradnik trofeowy, w którym
znalazły się szczegółowe omówienia wszystkich dostępnych osiągnięć.
Anthem jest kooperacyjną strzelaniną TPP z elementami produkcji MMO. Fabuła przenosi nas w odległą
przyszłość i pozwala wcielić się w rolę jednego z freelancerów (wolnych strzelców) badających
niebezpieczny świat z wykorzystaniem wspomaganych pancerzy. Mają one zaawansowane wyposażenie, a
także pozwalają latać i ataków wrogów z powietrza. W miarę postępów w grze możemy ulepszać
posiadane pancerze, a także przesiadać się na zbroje innych klas, co może diametralnie wpływać na
sposób prowadzenia rozgrywki.
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Jaką wybrać klasę javelina?

W Anthem dostępne są cztery główne klawy wspomaganaych pancerzy. Opcje odblokowania kolejnych
javelinów pojawiają się po tym jak bohater awansuje na 2, 12, 20 i 28 poziom doświadczenia.
1. Łowca - Wybierz tę klasę, jeśli chcesz grać wszechstronną postacią w stylu żołnierza. To
najłatwiejsza klasa do opanowania.
2. Sztorm - Wybierz tę klasę, jeśli chcesz grać postacią przypominającą maga i atakującą
przeciwników w oparciu o żywioły.
3. Śmigacz - Wybierz tę klasę, jeśli zależy ci na graniu bardzo zwinną postacią, która może
wykonywać szybkie, precyzyjne ataki.
4. Kolos - Wybierz tę klasę, jeśli pragniesz grać tankiem i używasz najcięższego oręża do atakowania
przeciwników.
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Jaki wybrać poziom trudności?

Wybór poziomu trudności w Anthem to dość złożona kwestia. Nie musisz jeden raz ustawić poziomu
trudności na potrzeby rozegrania całej kampanii. Anthem pozwala na ustawienie poziomu trudności
oddzielnie dla każdej nowej ekspedycji (czyli dla każdej nowej misji czy swobodnej eksploracji świata
gry). Zdecydowanie radzimy korzystać z tej funkcji. Oto nasze rekomendacje:
1. Normalny poziom trudności to najlepsze rozwiązanie na potrzeby poznawania gry oraz
rozgrywania jej misji fabularnych. Wszystkie nowo rozgrywane misje i kontrakty powinieneś być w
stanie bez zaliczyć bez większych kłopotów. Jest to też rekomendowany poziom trudności jeśli
niektóre ekspedycje masz zamiar rozgrywać w pojedynkę.
2. Wysoki poziom trudności zalecamy tylko jeśli odczuwasz, że przechodzenie kolejnych misji
przychodzi ci z dużą łatwością. Może to być wynikiem skonstruowania dobrego buildu dla swojego
javelina lub prowadzenie wspólnej rozgrywki z dobrze radzącymi sobie graczami. Dobrze jednak
przemyśl tę decyzję jeśli zamierzasz przystąpić do misji, w której pojawią się silni wrogowie, albo
jeśli zamierzasz rozegrać zadanie w fortyfikacji (twierdzy). Możesz mieć ogromne kłopoty jeśli
wpadniesz np. na potężnego bossa,.
3. Wielki mistrz 1 (Grandmaster 1) to optymalny wybór poziomu trudności po tym jak awansujesz
na maksymalny 30 poziom doświadczenia. Zwiększa on oczywiście poziom wyzwania, ale zwiększa
też szanse odnajdywania przedmiotów wysokiej jakości, które będą ci potrzebne do podnoszenia
siły swojego javelina. Dobrym połączeniem wraz w wyborem tego poziomu trudności jest np.
rozgrywanie misji w fortyfikacjach.
4. Poziomy trudności Wielki mistrz 2 oraz Wielki mistrz 3 mogą być bardzo dużym wyzwaniem
nawet dla silnie rozwiniętej i dobrze zgranej drużyny graczy. Możesz jednak podjąć decyzję o ich
wybraniu jeśli masz w planach docieranie do skrzyń z lootem w trakcie swobodnej eksploracji
świata gry. Pozwoli ci to skorzystać ze zwiększonych szans odnalezienia przedmiotów
mistrzowskich. Przy takim planie działania warto jednak unikać całkowicie konfrontacji i skupić się
jedynie na docieraniu do zapamiętanych lokacji ze skrzyniami z lootem.
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