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Wprowadzenie

Nieoficjalny poradnik do gry Wiedźmin 3: Krew i Wino zawiera wszystkie informacje potrzebne do
ukończenia tego bardzo bogatego w zawartość rozszerzenia w stu procentach. Największą część poradnika
stanowią opisy przejścia wszystkich głównych i pobocznych zadań, jak również wszystkich
nowych zleceń wiedźmińskich i poszukiwań skarbów. W omówieniach poszczególnych questów
znalazły się między innymi informacje na temat okoliczności ich odblokowania, wszystkich kroków
potrzebnych do ich ukończenia, decyzji do podjęcia oraz ich konsekwencji, jak również
ewentualnych nagród przewidzianych za ich zaliczenie. Rozdział ten zamyka strona poświęcona
wszystkim dostępnym zakończeniom.
Dużo miejsca w poradniku zajmują też mapy księstwa Toussaint, w którym rozgrywa się akcja
dodatku. W tej części poradnika można odnaleźć dużę mapę świata oraz mapy mniejszych obszarów, na
których zaznaczone zostały miasta, wioski oraz inne ważniejsze lokacje nadające się do zbadania.
Cały odrębny rozdział poradnika przeznaczony został na przedstawienie najważniejszych nowości, które
wprowadzone zostały w Krwi i winie. Mowa tu między innymi o nowej kolekcji kart Skellige (lokalizacje
kart oraz osób, z którymi można zagrać), o debiutującym mechaniźmie poddawania Geralta mutacjom
(sposób odblokowania mutacji, omówienie zasad ich działania, najciekawsze mutacje), o nowych
elementach rynsztunku nadających się do odnalezienia, o romansach czy o możliwości zarządzania
własną posiadłością (winnica Corvo Bianco).
Całość uzupełniają mniejsze rozdziały skupiające się na omówieniu walk z silniejszymi
przeciwnikami pojawiającymi się w dodatku czy na alfabetycznym zestawieniu wszystkich
questów, które może okazać się pomocne w skutecznej nawigacji po poradniku.
Krew i wino to drugie duże fabularne rozszerzenie do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Akcja tego dodatku
toczy się w księstwie Toussaint rządzonym przez Annę Henriettę. Miejscówka ta doczekała się w grze
zupełnie nowej mapy, po której można się do woli przemieszczać i odkrywać jej kolejne sekrety. Dodatek
zapewnia ponad 30 godzin gry i oferuje możliwość ukończenia niemal stu nowych questów. Oprócz tego
Geralt może między innymi pozyskać nowe elementy rynsztunku, skompletować zupełnie nową talię kart
Skellige czy stawić czoła nieznanym do tej pory potworom.
Jacek "Stranger" Hałas
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Podstawowe informacje
Informacje o poradniku

Poradnik do dodatku Krew i wino został skonstruowany w zbliżony sposób do poradnika do podstawowej
gry i powinno to w rezultacie znacząco ułatwiać nawigację po nim. Dwie najważniejsze części poradnika to
opis przejścia głównego wątku fabularnego oraz rozdział zawierający mapy księstwa Toussaint, w którym
znalazły się również omówienia wszystkich opcjonalnych zadań. Niniejszy poradnik zakłada, że czytelnik
dobrze obeznany jest z grą. Nie znajdują się w nim więc informacje na temat podstawowych założeń
mechaniki gry i przedstawia on jedynie zupełnie nowe elementy, takie jak chociażby poddawanie Geralta
debiutującym w Krwi i winie mutacjom, dzięki którym główny bohater może jeszcze bardziej przybrać na
sile.
Ważną informacją jest to, że akcja całego dodatku toczy się na zupełnie nowej mapie - w księstwie
Toussaint. W poradniku znajdują się oczywiście mapy tej krainy z zaznaczonymi najważniejszymi
lokacjami czy miejscami odnajdywania skarbów.
W poradniku zastosowane zostały następujące oznaczenia kolorystyczne:
•

Kolor brązowy użyty został do oznaczania napotykanych w trakcie gry postaci niezależnych
(sojusznicy oraz przeciwnicy), a także potworów.

•

Kolor niebieski użyty został do wyróżniania nazw odwiedzanych w dodatku lokacji (nazwy lokacji
w poradniku są takie samie jak w grze).

•

Kolor zielony użyty został do oznaczania miejsc odnajdywania lub otrzymywania przedmiotów.

•

Pogrubiona czcionka użyta została do wyróżniania nazw rozwiązywanych zadań (questów).

Dodatkowo w opisach przejściach niektórych zadań znajdują się odwołania do map z poradnika.
Przykładowo, (M4,10) oznacza, że na mapie M4 (Beauclair) musisz odnaleźć punkt 10. Opisy
poszczególnych punktów są pod mapami.
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