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STEROWANIEWSTĘP

Trwa wielka wojna.
Już od 10 lat ludzie toczą zaciętą wojnę z ludami Południa, czyli orkami i goblinami. 
Zielonoskórzy, jak się ich nazywa, stawiają zaciekły opór, a równowaga sił nieustannie 
się zmienia. Budowa Muru ruszyła pełną parą; ta budowla rozdzieli kontynent na dwie 
części. Mur ma chronić Północ przed najazdami zielonoskórych i umożliwić przeniesienie 
wojny na teren wroga. Lecz konfl ikt jest zbyt wyczerpujący i trwa zbyt długo.Musi 
wreszcie się skończyć!
Cel uświęca środki: ludzie chcą doprowadzić do szybkiego zakończenia konfl iktu, a 
kieruje nimi tylko jedna myśl: historię piszą zwycięzcy. Tak zapadła decyzja o losie 
zielonoskórych. Ofi cjalnie zostaną… zdominowani i „reedukowani”. Nieofi cjalnie, zostaną 
eksterminowani. Ludzie zaatakowali, rozpoczęła się masakra. Kiedy przypieczętują 
przymierze z krasnoludami i elfami, nic ich nie powstrzyma.
Pokój jest bliski. Ale jest jeden, mały problem: jesteś orkiem. Jesteś Krwawą Szczęką, 
jednym z dumnych elitarnych wojowników. Masz za zadanie postawić ten konfl ikt na 
głowie: żeby uratować honor i zagwarantować przetrwanie Twojego klanu i rasy, musisz 
zabić cesarza ludzi.

.

MENU GŁÓWNE

Kontynuacja: wczytaj ostatni zapis, aby kontynuować grę.

Nowa gra: to tutaj zaczyna się Twoja przygoda.

Wczytaj: wczytaj zapis gry.

Przewodnik: samouczek wyjaśniający podstawowe aspekty gry.

Opcje: tutaj możesz zmienić domyślne ustawienia gry, takie jak ustawienia obrazu albo 
dźwięku, a także zobaczyć listę autorów.
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POCZĄTKOWE UMIEJĘTNOŚCI ARKAILA

 • OFENSYWNA POSTAWA BOJOWA 

Szybki atak: Atak domyślny. Wykonywany automatycznie, gdy Arkail walczy 
umiejętnością postawa ofensywna.

Potężny cios: Mocny atak pionowy, którego zwykli śmiertelnicy nie mogą 
zablokować, ale którego można uniknąć łatwiej niż zwykłego ataku.

Finta: Finta jest trudna do uniknięcia, ale ma niewielką siłę i dość łatwo ją 
zablokować.

 • UMIEJĘTNOŚCI SPECJALNE

Wylecz sojusznika: Stawia Styxa na nogi, przywracając część zdrowia.

Rzut goblinem: Arkail rzuca Styxem w oddalonego wroga, zadając mu 
poważne obrażenia i ogłuszając go. Tylko jedna postać musi użyć tej 
umiejętności, żeby rozpocząć działanie.

 • OBRONNA POSTAWA BOJOWA

Szybki atak: Atak domyślny. Wykonywany w postaci automatycznej riposty, 
gdy Arkail wykona udany kontratak.

Ogłuszający cios: Potężny cios ogłuszający cel, który przez kilka sekund nie 
jest w stanie reagować.

Uwolnienie szału: Przez krótki czas zmniejsza wskaźnik szału.

POSTACIE
W „Of Orcs and Men” kierujesz poczynaniami bardzo wyjątkowej pary: orka i goblina. 
Podczas fazy walki lub eksploracji możesz sterować Arkailem albo Styxem. W każdej 
chwili możesz zmienić postać, wciskając Y. Jeśli kierujesz Styxem, Arkail automatycznie 
podąża za Tobą i odwrotnie. 

Arkaïl
Arkail należy do Krwawych Szczęk, elitarnej 
grupy wojowników, która sieje postrach w 
całym imperium oraz słynie z zajadłości i 
skuteczności w walce. 

Arkail, nazywany Rzeźnikiem z Zatoki Portowej, 
jest twardszy niż większość jego braci. Swój 
przydomek zyskał po bitwie w Zatoce Portowej, 
gdzie wróg przeważał czterokrotnie nad 
wojowniczymi orkami. Orkowie zwyciężyli, ale 
wielkim kosztem: uwalniając swój gniew, Arkail 
stał się berserkerem... Zaczął masakrować 
ludzi i orków. Jego wyczyn przyciągnął uwagę 
Krwawych Szczęk. Teraz jest jednym z ich 
najbardziej szanowanych i przerażających 
członków.

SPECJALIZACJA: BERSERKER

Za każdym razem, gdy kogoś trafi sz albo zostaniesz trafi ony, wskaźnik szału Arkaila 
rośnie. Jeżeli zapełni się całkowicie, Ork wpada w furię berserkera i tracisz nad nim 
kontrolę.

Po wpadnięciu w furię Arkail zadaje dużo obrażeń, lecz traci nad sobą kontrolę do czasu 
całkowitego opróżnienia wskaźnika szału.

Zaślepiony szałem Ork ignoruje obronę i może nawet zaatakować swoich sojuszników.

Po wyjściu z trybu berserkera Arkail przechodzi odreagowanie, które ogłusza go na 
kilka sekund. 

W tym stanie jest bardzo słaby, jeśli walka nie dobiegła 
końca.
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POCZĄTKOWE UMIEJĘTNOŚCI STYXA

• POSTAWA WALKI WRĘCZ: 

Szybki atak: Atak domyślny. Wykonywany automatycznie, gdy Styx walczy 
umiejętnością postawa do walki wręcz.

Latające sztylety: Styx wiruje sztyletami wokół celu, zadając przez pewien 
czas poważne obrażenia.

Przeciwpancerny: Uszkadza zbroję celu, wywołując słabość i zadając 
poważne obrażenia.

 • UMIEJĘTNOŚCI SPECJALNE

Wylecz sojusznika: Leczy Arkaila i przywraca mu część zdrowia.

Rzut goblinem: Arkail rzuca Styxem w oddalonego wroga, zadając mu 
poważne obrażenia i ogłuszając go. Tylko jedna postać musi użyć tej 
umiejętności, żeby rozpocząć działanie.

• POSTAWA WALKI DYSTANSOWEJ: 

Rzut nożem: Atak domyślny. Wykonywany automatycznie, gdy Styx walczy 
umiejętnością postawa walki dystansowej.

Celny rzut: Doskonały rzut zadający większe obrażenia, mający duże szanse 
przerwania ataku celu.

Podstępny cios: Kopnięcie odpychające cel, mogące przerwać jego atak.

Styx
Styx jest goblinem i z tego, co wiadomo, jako jedyny 
przedstawiciel swojej rasy nosi ubrania, potrafi  
mówić i odróżnić stertę śmieci od pękatej sakiewki. 

Styx ma niesamowity instynkt przetrwania, który 
sprawił, że stworzył dużą sieć kontaktów pośród 
mniej lub bardziej szemranych postaci. Jeśli szukasz 
czegoś w okolicach Muru, Styx na pewno wie, gdzie 
to znaleźć… albo zna kogoś, kto może to znaleźć.

SPECJALIZACJA: SKRADANIE SIĘ

Przy wykonywaniu zadania Styx skrada się, aby zabijać pojedyncze cele.

Kiedy Styx nie jest związany walką, może wtopić się w tło, aby po cichu pozbyć się 
przeciwników, którzy go nie widzą. Aby to zrobić, wchodzi w tryb skradania się. 

Aby się skradać, wciśnij LS.

Uwaga: Styx nie jest całkowicie niewidzialny, a jego 
kamufl aż może nie zmylić niektórych przeciwników – 
takich jak psy, które potrafi ą wywęszyć jego zapach. 
Jeśli nie chcesz, by Styx został wykryty, omijaj je.
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Inne postacie

CESARZ

Przywódca imperium ludzi. To on skazał zielonoskórych na 
eksterminację, a w najlepszym wypadku na niewolnictwo. 
Zabicie go wydawać by się mogło jedynym sposobem na 
uratowanie orków i goblinów. Jednak cesarza chroni armia 
i inkwizytorzy. Trudno będzie do niego dotrzeć, ale musisz 
to zrobić, dla dobra swojego ludu.

INKWIZYTORZY

Inkwizycja powstała, aby chronić serce imperium przed 
wrogami, likwidować niewiernych i tropić zielonoskórych 
oskarżanych o zagrażanie spokojowi w imperium. 
Inkwizytorzy to prawdziwi fanatycy, doskonali szermierze 
i potężni czarodzieje. Jeśli natrafi sz na jednego z nich, 
szykuj się na zacięty pojedynek... 

SYSTEM WALKI

W „Of Orcs and Men” wykorzystywany jest system walki taktycznej. Menu taktyczne 
można otworzyć w dowolnym momencie walki i wybrać ataki, wskazać cele i znaleźć 
najlepszy sposób na wykorzystanie umiejętności Arkaila i Styxa, aby pokonać 
przeciwników.

Interfejs gry w trakcie walki

1. Panel przeciwników.

2. Cele – okrąg celu Arkaila ma kolor czerwony (tak samo jak jego pasek szału), a Styxa 
niebieski (jak jego wskaźnik koncentracji). Na tym zdjęciu obie postacie atakują tego 
samego wroga, żeby spowodować większe obrażenia.

3. Kontrolowana postać – użyj Y, żeby zmienić postać.

4. Menu taktyczne postaci – użyj LB i RB, żeby otworzyć lub zamknąć menu 
taktyczne kontrolowanej postaci.

5. Postawy bojowe postaci.

6. Panele walki postaci.

5
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- Twoja misja zakończy się niepowodzeniem, jeśli obie postacie zostaną powalone.

Przed walką warto użyć umiejętności skradania się Styxa, żeby zlikwidować pojedyncze 
cele i tym samym zmniejszyć liczebność wroga.

Panele walki postaci: 
Ten interfejs pojawia się, gdy wejdziesz w tryb walki. Znajdują się tu informacje o obu 
postaciach. Panel postaci, którą kierujesz, jest lekko przezroczysty. 

1.  Kontrolowana postać.

2.  Aktualnie używana umiejętność.

3.  Kolejka rozkazów – po każdorazowym wybraniu umiejętności zostaje ona dodana 
na listę oczekujących. Następnie postać wykonuje akcje po kolei. Wybierz rozkazy, które 
ma wykonać Twój bohater. Możesz utworzyć kolejkę z czterech rozkazów. Po śmierci 
przeciwnika umiejętności, których był celem, zostają usunięte z kolejki. 

4.  Pasek życia postaci – kiedy stanie się pusty, Twoja postać straci przytomność, ale 
jej towarzysz może ją wyleczyć. 

5.  Styx: w jego przypadku jest to wskaźnik koncentracji. Każda umiejętność używana 
przez goblina zmniejsza koncentrację. Kiedy wskaźnik zostanie opróżniony, Styx musi 
chwilę poczekać na odnowienie koncentracji.

5. Arkail: w jego przypadku jest to wskaźnik szału. Rośnie po każdym zadanym lub 
otrzymanym ciosie. Kiedy się napełni, Arkail wchodzi w tryb berserkera i na krótki czas 
tracisz nad nim kontrolę.

6. Wskaźnik doświadczenia: za każdym razem, kiedy się napełni, postać awansuje 
na kolejny poziom.

Fazy walki
Kiedy znajdujesz się w pobliżu grupy przeciwników, Arkail i Styx automatycznie wchodzą 
w tryb walki. Pojawia się panel walki postaci:

1. Otwórz menu taktyczne (wciskając LB albo RB) – akcja zwalnia, co pozwala Ci 
przeanalizować sytuację.

2. Wybierz postać, która ma zaatakować (naciśnij Y, żeby zmienić postacie).

3. Użyj pada kierunkowego, żeby wybrać przeciwnika, którego chcesz zaatakować. Użyj 
celowania, by wyświetlić panel wrogów i poznać charakterystykę grupy, której stawiasz 
czoła. Okrąg celu Arkaila ma kolor czerwony (tak samo jak jego pasek szału), a Styxa 
niebieski (jak jego wskaźnik koncentracji).

4. Używaj strzałek w menu taktycznym, żeby włączać różne postawy postaci. Każda z 
nich daje różne umiejętności. Wybierz umiejętność (umiejętności), której chcesz użyć. 
Możesz zmieniać wykorzystywane umiejętności, aby zróżnicować działanie. Dobra 
znajomość umiejętności postaci sprawi, że stanie się ona skuteczniejsza w walce. Należy 
osłabiać przeciwników (ranić ich, wytrącać z równowagi itp.), zanim zadasz im potężne 
ciosy, które można zablokować lub ich uniknąć. 

5. Wybierz kilka umiejętności pod rząd. Zostaną one ustawione w kolejce rozkazów w 
panelu walki postaci i zostaną kolejno automatycznie użyte na wybranym przeciwniku. 

Możesz też wskazać wroga, wybrać umiejętność, a następnie wybrać drugiego 
napastnika i inną umiejętność. Zostaną one po kolei użyte na wskazanych celach.

6. Zmieniaj postaci za pomocą Y.

7. Wskaż wroga (możesz zadać olbrzymie obrażenia, jeśli obiema postaciami wyznaczysz 
tego samego oponenta) i wybierz umiejętności, których chcesz użyć.

8. Wyjdź z menu taktycznego za pomocą LB albo RB. Walka powróci do normalnej 
szybkości, a rozkazy zostaną wykonane. 

- Aby zmienić kolejność rozkazów, otwórz menu taktyczne i ręcznie usuń umiejętności 
z kolejki, używając B, a następnie wskaż nowego przeciwnika i wybierz nowe 
umiejętności, które pozwolą Ci go pokonać.

- Jeżeli wskazany wróg zginie, zanim zostaną użyte na nim umiejętności, kolejka 
zresetuje się. Potem postać automatycznie wybierze najbliższego przeciwnika i 
zaatakuje go umiejętnością podstawową. 

Możesz często korzystać z menu taktycznego, aby modyfi kować swoją taktykę obrony 
lub ataku.

- Czasem w walce lepiej trzymać się na odległość (na przykład Styxem), aby odnosić 
mniejsze obrażenia i korzystać z umiejętności dystansowych (na przykład cios w plecy). 
Musisz wyjść z menu taktycznego, żeby się poruszyć (za pomocą lewego drążka).

- Używaj umiejętności specjalnych (zaznaczone na zielono), aby wykonywać akcje 
pomiędzy obiema postaciami, na przykład rzut goblinem, aby osłabić wroga na 
początku walki albo żeby dotrzeć do przeciwników znajdujących się wysoko, lub 
wylecz sojusznika, jeżeli druga postać padła pod ciosami przeciwników.

31
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Postawy bojowe
Po wybraniu umiejętności Twoja postać automatycznie wchodzi w postawę bojową, 
przypisaną tej umiejętności. Każda z postaw bojowych daje premię do obrony, 
regeneracji lub ataku. W menu taktycznym umiejętności są pogrupowane według 
postawy bojowej.

 

W walce przeglądaj koła menu taktycznego, żeby korzystać z różnych postaw postaci i 
jej umiejętności.

Jeżeli w trakcie walki rozkażesz wykonanie serii działań ofensywnych i defensywnych, 
po zakończeniu każdej akcji postać zyska premię z odpowiedniej postawy.

Postawa bojowa ostatniej wykorzystanej umiejętności staje się domyślnym atakiem 
postaci, którą nie kierujesz. Na przykład, jeśli sterujesz Arkailem i ostatnim rozkazem 
wydanym Styxowi jest atak dystansowy, goblin będzie dalej rzucał we wrogów 
sztyletami.

POSTAWY BOJOWE ARKAILA

Ofensywna:

- Zwiększa obrażenia i pozwala Arkailowi używać najpotężniejszych ciosów, jakie mają 
w arsenale Krwawe Szczęki.

Obronna:

- Zwiększa szanse odbicia o 20%, zwalnia zwiększanie zasięgu i pozwala Arkailowi 
automatycznie ripostować odbijane ataki.

Umiejętności specjalne:

- Akcje specjalne wykonywane w dowolnej postawie.

 

Menu taktyczne
Możesz otworzyć menu taktyczne w dowolnym momencie walki. To spowoduje 
spowolnienie walki i umożliwi Ci wybranie umiejętności, których chcesz użyć. 

Jeżeli jakaś umiejętność została już wybrana, inne wybrane umiejętności są dodawane 
do kolejki rozkazów i wykonywane po kolei.

Zanim wyjdziesz z menu taktycznego, możesz utworzyć kolejkę z maksymalnie czterech 
rozkazów.

 

- Użyj LB, żeby otworzyć menu taktyczne, kiedy korzystasz z postawy ofensywnej 
(Arkail) albo walki wręcz (Styx).

- Użyj RB, żeby otworzyć menu taktyczne, kiedy korzystasz z postawy defensywnej 
(Arkail) lub ataku dystansowego (Styx).

- Możesz przeglądać postawy bojowe lewym drążkiem i strzałkami w menu 
taktycznym.

- Wybierz umiejętność lewym drążkiem i zatwierdź wybór, wciskając A. 

- Użyj B, aby usunąć umiejętność z kolejki rozkazów.

- Użyj ponownie LB albo RB, żeby zamknąć menu taktyczne.
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POSTAWY BOJOWE STYXA

Walka wręcz: 

- Używa swoich sztyletów do wyprowadzenia serii szybkich ataków wręcz.

Walka dystansowa: 

- Chowa noże i używa sztyletów do rzucania.

Umiejętności specjalne:

- Akcje specjalne wykonywane w dowolnej postawie

Skróty umiejętności
W menu umiejętności możesz wybrać klawisze skrótów: pozwalają one wykonywać 
akcje bojowe bez konieczności wchodzenia do menu taktycznego.  

 

Otwórz menu za pomocą Back i wyświetl zakładkę umiejętności. Następnie wybierz 
jedno z drzewek umiejętności. Aby stworzyć skrót, wybierz umiejętność za pomocą 
prawego drążka i naciśnij RT albo LT, aby powiązać z nim umiejętność..

=

Panel przeciwników
Po uruchomieniu menu taktycznego nad wybranym wrogiem pojawi się interfejs 
przeciwników. Przesuń kursor z jednego wroga na drugiego, żeby zobaczyć informacje 
o grupie oponentów.

  1. Rodzaj przeciwnika 

2. Pasek życia 

3. Siła ataków 

4. Punkty obrony

W trakcie przygody napotkasz różne rodzaje przeciwników. Każdy z nich ma mocne i 
słabe strony, musisz nauczyć się je odnajdywać i wykorzystywać najlepsze umiejętności, 
by ich pokonać. Korzystanie z uzupełniających się umiejętności Styxa i Arkaila znacząco 
poprawia skuteczność działania bohaterów. 

Kiedy używasz umiejętności, zwracaj uwagę na skuteczność pewnych umiejętności na 
określonych przeciwników i na to, którzy przeciwnicy regularnie blokują Twoje ataki. 
Wrogowie mogą przerywać Twoje ataki lub ich unikać (tak samo jak Twoje postacie). 

Dlatego uważnie wybieraj cele: na przykład lansjerzy potrafi ą unikać mocnych ciosów 
Arkaila, trzymając się od niego na dystans, a żołnierz z tarczą może blokować lekkie 
ataki wręcz Styxa.

Dlatego możesz zwyciężyć, używając Arkaila do ogłuszania żołnierzy z tarczami, a 
Styxa do przebijania pancerzy i wytrącania z równowagi żołnierzy z lancami.

3
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WYTRZYMAŁOŚĆ – ma wpływ na maksymalne zdrowie oraz równowagę postaci.

- Równowaga – odporność na siłę uderzeń przeciwnika, zmniejszająca ryzyko 
przerwania akcji.

- Punkty życia – ilość obrażeń, które postać może odnieść, zanim zostanie 
wyeliminowana z walki.

DUCH – wpływa na obronę (unikanie lub odbijanie) oraz na koncentrację Styxa i szał 
Arkaila.

Każda z postaci ma też własne dwie subcharakterystyki:

Arkaïl : 

- Odbicie – średnia liczba ataków fi zycznych odbijanych przez Arkaila, co zapobiega 
odnoszeniu jakichkolwiek obrażeń.

- Punkty szału – ilość szału, którą może zgromadzić Arkail, zanim zamieni się w 
berserkera.

Styx :
- Unik – średnia liczba ataków fi zycznych unikanych przez Styxa, co zapobiega 
odniesieniu jakichkolwiek obrażeń.

- Koncentracja na sekundę – ilość koncentracji odzyskiwanej co sekundę.

MENU

Podczas gry naciśnij BACK, żeby otworzyć menu: możesz przełączać różne zakładki 
(charakterystyki, ekwipunek, mapy i dziennik), używając LB i RB.

Charakterystyki
Arkail i Styx mają charakterystyki podstawowe, które rozwijasz w kolejnych etapach 
przygody. W walce zdobywasz punkty doświadczenia (PD), a kiedy pasek PD napełni 
się, Twoje postacie awansują na kolejny poziom (pasek doświadczenia jest wyświetlany 
w panelu walki postaci i w zakładce charakterystyki). Po każdym awansie obie postacie 
otrzymują po jednym punkcie, który możesz przydzielić do jednej z charakterystyk, 
zależnie od Twoich upodobań i stylu gry.

Charakterystyki postaci są podzielone na cztery odrębne części, które wpływają na dwie 
subcharakterystyki:

SIŁA – wpływa na siłę ciosów i obrażenia fi zyczne zadawane przez postać każdym 
udanym atakiem.

- Obrażenia – podstawowe obrażenia fi zyczne zadawane każdym celnym zwykłym 
atakiem trzymaną bronią.

- Siła uderzenia – podstawowa siła każdego ciosu trzymaną bronią, wpływa na szanse 
przerwania akcji przeciwnika.

ZWINNOŚĆ – wpływa na szanse zadania ciosu krytycznego oraz odbicia lub uniknięcia 
dowolnego ataku fi zycznego.

- Szansa trafi enia krytycznego – szansa zadania trafi enia krytycznego, pomnożenia 
zadanych obrażeń przez dwa lub więcej, w zależności od wyposażenia.

- Unik – średnia liczba ataków fi zycznych unikanych przez Styxa, co zapobiega 
odnoszeniu obrażeń.
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Interfejs handlu

1. Kupno – możesz kupować różne przedmioty, w tym broń, wyposażenie i biżuterię.

2. Sprzedaż – zarób, sprzedając przedmioty, z którymi chcesz się rozstać.

3. Ulepszenie – oprócz kupowania przedmiotów możesz je też ulepszać, oczywiście 
za opłatą.

4. Poziom Twojej postaci.

5. Twoje punkty handlu.

6. Nazwa i charakterystyka nowego ekwipunku, który możesz kupić.

7. Nazwa i charakterystyka trzymanego wyposażenia.

Uwaga: Styx i Arkail różnią się wzrostem, dlatego nie mogą korzystać z tych samych 
przedmiotów.

Ekwipunek

Ekwipunek jest podzielony na trzy duże działy: broń, wyposażenie, biżuteria.

- Broń – podczas przygody możesz znaleźć lub kupić różne rodzaje broni, a na tej 
stronie wybierasz, której z nich chcesz używać.

- Wyposażenie – możesz wybrać różne elementy zbroi, aby chronić poszczególne 
części ciała: tułów, ramiona i nogi.

- Biżuteria – różne obiekty poprawiające charakterystykę Twojej postaci, na przykład 
obrażenia albo równowagę.

Handel i ulepszanie ekwipunku

Podczas przemierzania poziomów gry możesz 
znaleźć broń i ekwipunek dla Arkaila albo Styxa. 
Możesz też otrzymać przedmioty od spotkanych 
postaci (na przykład w miejscach odpoczynku, 
takich jak kryjówka Czarnej Ręki). Te postaci 
mogą oddawać swoje towary w zamian za 
punkty handlu. 

Możesz zdobywać punkty handlu, sprzedając niepotrzebne wyposażenie albo 
przechodząc niektóre zadania dodatkowe.

Ale uważaj: część kupców może handlować z Tobą tylko raz, a inni oferują wyłącznie 
modyfi kacje. Dobrze się zastanów, zanim odrzucisz propozycję.

1 2 3
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OPISY I MODYFIKACJE UMIEJĘTNOŚCI

Wybierz postawę, żeby zobaczyć związane z nią umiejętności:

1. Poziom postaci (tutaj Styx jest na poziomie 21).

2. Punkty umiejętności do rozdzielenia (jeśli postać weszła na kolejny poziom).

3. W tym przykładzie wybrano koło umiejętności walki dystansowej Styxa.

4. Umiejętności oznaczone „+” można odblokować (aktualnie oznaczone na szaro) lub 
ulepszyć (niebieskie, czerwone lub zielone, w zależności od rodzaju umiejętności).

5. Opis wybranej umiejętności.

6. Możliwe ulepszenie wybranej umiejętności.

Część umiejętności lub ulepszeń jest dostępna tylko wtedy, gdy postać awansuje na 
określony poziom.

Każda umiejętność ma określoną charakterystykę, opisaną na tej stronie. Główne 
informacje o umiejętności są wyświetlane także podczas walki, kiedy wybierzesz 
umiejętność z menu taktycznego.

Wyjaśnienie efektów umiejętności:

- Wpływ:  Duży – premia do uniku, a dla celu kara do blokowania.

  Zwykły – brak premii.

  Mały – premia do parowania, a dla celu kara do uniku.

- Krwawienie: Przez krótki czas powoduje utratę punktów zdrowia.

- Słabość: Znacząco zmniejsza punkty obrony celu. Bardzo skuteczna przeciwko 
wrogom o dużej obronie.

-Brak równowagi: Kiedy działa ten efekt, cel nie może parować ani unikać ataków.

- Ogłuszony: Przez krótki czas cel nie może działać.

Umiejętności 
ZAKŁADKA UMIEJĘTNOŚCI

W tej zakładce możesz zobaczyć i zwiększyć umiejętności Arkaila i Styxa.

Zawsze, gdy awansują na kolejny poziom, otrzymujesz punkt umiejętności, który 
możesz wykorzystać do odblokowania nowej umiejętności każdej z postaci, zależnie od 
Twoich upodobań i stylu gry.

Umiejętności są oddzielane przez postawę, na przykład podczas walki:

 Ofensywna (Arkail)

Walka wręcz (Styx)

Umiejętności specjalne 

Obronna (Arkail)

Walka dystansowa (Styx)

Umiejętności z każdej postawy bojowej dają premię, poza ich charakterystyką. Zajrzyj 
do rozdziału [Postawy bojowe], gdzie znajdziesz więcej informacji o premiach i karach 
wynikających z postawy.

1 2

3

4
5

6



24 25

GWARANCJA
NAZWA PRODUKTU: Of orcs and Men

Focus Home Interactive gwarantuje do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zaku-
pu Produktu, że nośnik zawierający oprogramowanie pozostanie wolny od wad 
produkcyjnych i defektów pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeni-
em (wyłączając zaniedbania, niewłaściwe użytkowanie lub nadużywanie). W przy-
padku gdy nośnik okaże się wadliwy w podanym okresie, Focus Home Interactive 
zobowiązuje się, wedle swego wyboru, zastąpić produkt wadliwy (o ile produkt 
będzie jeszcze produkowany przez Focus Home Interactive) lub dostarczyć produkt 
równej lub niższej wartości, zgodnie z poniższymi warunkami. W celu wymienienia 
wadliwego produktu, prosimy o przesłanie Produktu wraz z oryginalnym opakow-
aniem (na koszt nadawcy), oraz wraz z dowodem zakupu i opisem napotkanego 
problemu, a także z pełnym adresem i danymi kontaktowymi do działu pomocy 
technicznej Focus Home. Su-gerujemy wysłanie paczki poleconej, wymagającej 
pokwitowania odbioru na następujący adres: Focus Home Interactive, 
Support Technique, 100 avenue du général Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX 
FRANCE

POMOC TECHNICZNA
Jeśli masz problem z instalacją lub obsługą gry, skontaktuj się z działem pomocy 
technicznej (angielski). 

Email :  support@oforcsandmen.com

Tel : +33 1-48-10-75-95 (czynne pn - pt w godzinach 9.00 - 13.00)

Niektóre umiejętności zwiększają charakterystykę Twojej postaci. Więcej informacji 
znajdziesz w rozdziale [Charakterystyka].

Zakładka umiejętności umożliwia Ci też tworzenie skrótów za pomocą LT i RT. Więcej 
informacji znajdziesz w rozdziale [Skróty umiejętności].

Mapa

Mapa pokazuje, w którym miejscu danego poziomu się znajdujesz. Pozycje Styxa i 
Arkaila są oznaczone zielonymi kropkami. Trójkąt pokazuje kierunek, w którym patrzysz. 
Na mapie jest widoczny także cel.  

Dziennik misji

Dziennik misji prowadzony przez Styxa zawiera wszystkie ważne informacje o aktualnych 
i zakończonych misjach. Pogrupowano je w rozdziały, według ważności w misji głównej 
i pobocznych.
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FOCUS HOME
INTERACTIVE
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