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Wstęp
Witam w oficjalnym poradniku do gry komputerowej Wiedźmin 2: Zabójcy Królów .

Chciałbym serdecznie podziękować koleżankom i kolegom z QA i Designu za pomoc, bez której 
ciężko byłoby stworzyć ten przewodnik . Dziękuję też Adamowi, Jędrzejowi  i Przemkowi za 
wiarę w moje umiejętności oraz Danielowi za korektę teksu .

Jeśli masz jakieś pytanie lub problem związany z grą, odwiedź oficjalną stronę:  
www .thewitcher .com .

W opisach wielu zadań znajdziesz śródtytuły . W ten sposób oznaczyłem drobne zadania pobocz-
ne ściśle związane z głównymi zadaniami w grze .

Po tagu [Walka] znajdziesz porady dotyczące konkretnych walk w grze . 

Wszelkie decyzje wpływające na fabułę i ich konsekwencje oznaczyłem tagiem [Wybór] .

Przedmioty związane z zadaniami wytłuściłem, natomiast napotkane w tekście cyferki odnoszą 
się do map .

Ostrzegam przed spoilerami, życzę miłej lektury i przede wszystkim dobrej zabawy  
z Wiedźminem 2!

Marcin Majewski
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PROLOG
Mroczny, nieprzyjazny las… Ranny wiedźmin, Geralt z Rivii, ucieka przed pogonią… Przewra-
ca się… Asasyni już się zbliżają… 

To tylko sen… Niestety, rzeczywistość okazuje się równie ponura, jeśli nie gorsza… Jesteśmy 
w celi lochu, dwóch pilnujących nas strażników zauważa, że nie śpimy i zaczyna okładać nas 
pięściami . Plecy pokrywają świeże rany po chłoście, ręce są zakute w kajdany . Po chwili pojawia 
się jeszcze jeden mężczyzna i zabiera nas na przesłuchanie .

Przedstawia się jako Vernon Roche, z rozmowy wynika, że jest członkiem temerskich oddziałów 
specjalnych . Jeśli nie będziemy współpracować, niechybnie skończymy na szafocie . Cóż nam 
więc pozostaje? Opowiadamy Roche’owi, co się wydarzyło, zanim trafiliśmy do więzienia .

Historię możemy opisywać w dowolnej kolejności… Zacznijmy więc od początku .

Z woli króla (część pierwsza)

Obudziliśmy się obok naszej kochanej Triss Merigold i wydawało się, że będzie to bardzo  
przyjemny dzień . Nasze plany jednak pokrzyżowała niezapowiedziana wizyta temerskiego 
żołnierza, który poinformował, że wzywa nas król Foltest . Po krótkiej rozmowie z czarodziejką 
opuszczamy namiot [1] i naszym oczom ukazuje się ogromny obóz temerskiej armii . Schodząc 
ze wzniesienia, spotykamy Rębaczy z Crinfrid [2], którzy proszą nas o sprawdzenie pewnego 
medalionu, rozpocznie to zadanie poboczne Serce Melitele .

Udajemy się w stronę wielkiego trebuszetu [3] ostrzeliwującego zamek La Valette’ów . Odnajduje-
my tam Foltesta wraz z doradcami i nilfgaardzkim ambasadorem Shilardem Fitz-Oesterlenem . Król 
chce, byśmy mu asystowali podczas szturmu, zamierza osobiście poprowadzić żołnierzy . Idziemy  
z królem przez obóz w kierunku wieży oblężniczej . [Wybór] Mijając balistę, pomagamy Foltestowi 
wymierzyć strzał – odpowiedni kąt to 1,5 stopnia (należy mierzyć tak, by celownik był na środku  
barykady z przeciwnikiem) . Następnie wchodzimy za królem na górę wieży oblężniczej [4] .

2

3
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W tym momencie naszej opowieści wracamy do sali przesłuchań, dzieląc się z Roche’em spo-
strzeżeniem, że ta wieża oblężnicza to był chory pomysł . Król z możnymi postanowił zabawić 
się trochę na murach, gdy zwykli żołnierze ginęli na ulicach miasta . Vernon przywołuje Geralta 
do porządku, a my możemy wybrać, o czym chcemy opowiadać dalej . 

Z woli króla (część druga)

Roche kontynuuje przesłuchanie, opowiadamy mu o naszym udziale w oblężeniu zamku La Va-
lette’ów . 

Znajdujemy się na murach twierdzy [1], baronowie starli się z pierwszymi przeciwnikami, a my 
mamy czuwać nad bezpieczeństwem Foltesta . [Walka] Pomagamy temerskim lordom w walce, 
zabijamy wrogów pojedynczo stalowym mieczem, nie powinniśmy mieć z tym problemów . Po 
wszystkim król rozkazuje zdobyć wieżę, której obrońcom przewodzi Arjan La Valette .

Barykada

Pierwsza z wież na naszej drodze jest dobrze obsadzona przez łuczników, którzy nie pozwalają 
się do niej zbliżyć, ponadto wejście do niej zostało zabarykadowane . Najpierw musimy za po-
mocą znajdującej się na dziedzińcu balisty [2] zniszczyć ową barykadę . Zeskakujemy z murów . 
Czeka nas walka z obrońcami zamku . [Walka] Najłatwiej będzie ich pokonać, pomagając sobie 
Znakiem Yrden i dobijać złapanych nim przeciwników . Po wyeliminowaniu żołnierzy nacią-
gamy balistę . Przerwą nam to kolejni rycerze La Valette’ów, których pokonujemy, używając 
znanej już taktyki . Następnie wracamy do balisty . Jeśli nam się nie uda, kilkakrotnie pojawią 
się przeciwnicy . Po naciągnięciu mechanizmu musimy jeszcze wycelować . Celowanie odbywa 
się podobnie – rytmicznie wciskamy klawisz oznaczony ikonką na ekranie . Kolejny raz atakują 
nas zbrojni rodziny La Valette’ów . Po ich pokonaniu zostaje nam tylko wystrzelić z balisty i 
zniszczyć barykadę . 

1 2

3



6 7

Na pierwszej linii

[Konsekwencje strzału z balisty w obozie] Kiedy wrócimy na mury i dostaniemy się do wieży, 
przyjdzie się nam zmierzyć ze zbuntowanym hrabią Etcheverrym i jego rycerzami . Jeśli przed 
szturmem dobrze wycelowaliśmy i uśmierciliśmy szlachcica, będziemy walczyć wyłącznie  
z jego podwładnymi . [Walka] Ta potyczka okaże się nieco trudniejsza niż poprzednie . Prze-
ciwników jest więcej i atakują w bardziej skoordynowany sposób . Warto pamiętać o unikach 
i o tym, że ciosy w plecy zadają podwójne obrażenia, a także o Znakach Quen oraz Yrden, za 
pomocą których powinniśmy wyjść cało z opresji .

Po zabiciu ostatniego wroga w wieży biegniemy za królem pod kolejną fortyfikację . Pod hur-
dycjami czeka nas jeszcze jedna grupka przeciwników, w walce z którą używamy podobnych 
technik co wcześniej . Rycerze Foltesta toporami niszczą znajdujące się przed nami drzwi . Za 
nimi czeka nas starcie z jakimś groźnie wyglądającym osiłkiem i jego pomagierami . [Walka] 
Tego przeciwnika najłatwiej pokonać z wykorzystaniem Znaku Yrden . Po walce jesteśmy już  
o krok od wieży bronionej przez Arjana La Valette’a . 

Król wysyła nas przodem, byśmy dostali się na szczyt fortyfikacji przeciwnika i schwytali 
bądź zabili Arjana [3] . Unikając strzał, biegniemy w kierunku rusztowań po zewnętrznej stronie 
murów . Pokonując kolejnych przeciwników, dostajemy się na szczyt, gdzie spotykamy La Valet-
te’a . [Wybór] [A] Możemy spróbować przekonać szlachcica, by się poddał [B], walczyć z nim 
honorowo sam na sam, oszczędzając jego ludzi lub [C] walczyć z Arjanem i resztą rycerzy . Konse-
kwencje naszej decyzji poznamy, uciekając z więzienia (Lochy La Valette’ów), ale o tym później . 

[Walka] Jeśli zdecydujemy się walczyć, musimy być przygotowani do blokowania ciosów i kontra- 
takowania . Warto również posiłkować się Znakami Aard i Yrden .

W tym momencie przerywa nam Roche i wracamy do sali przesłuchań w ponurym lochu . A po krótkiej 
wymianie zdań dowódca oddziałów specjalnych ponagla nas, by opowiadać dalej .

Próba ognia
Kolejnym ważnym epizodem walk o zamek, w którym ukryto dzieci temerskiego króla, było 
pojawienie się smoka .

Po zdobyciu głównych fortyfikacji obronnych zamku La Valette’ów, wraz z Foltestem i Triss Meri-
gold, przedostajemy się do ostatniej wieży dzielącej nas od dzielnicy świątynnej, w której najpraw-
dopodobniej ukryto bękarty króla . Z pomocą oddziałów specjalnych dowodzonych przez Vernona 
Roche’a udaje się otworzyć bramę i już cieszymy się, że droga do klasztoru stoi otworem . Coś 
jednak jest nie tak, wiedźmiński medalion zaczyna wibrować… Nad naszymi głowami przelatuje 
ogromny czarny smok… W ostatniej chwili uciekamy w kierunku mostu prowadzącego do miasta .

Czeka nas jednak starcie z całą hordą obrońców . [Walka] Walcząc z przeciwnikami mającymi 
przewagę liczebną, musimy pamiętać o blokowaniu ciosów i kontratakowaniu (jeśli wystarcza-
jąco rozwinęliśmy postać i posiadamy te umiejętności) oraz Znakach Yrden i Aard . Przedzie-
ramy się do kolejnej bramy, kryjąc się przed ogniem smoka pod hurdycjami, a następnie Triss 
za pomocą czarów ją nam „otwiera” . Niestety, brama zawala się, pozostawiając Merigold po 
drugiej stronie . Most płonie . Kiedy przedostajemy się w bezpieczne miejsce, przed nami poja-
wia się smok . Na szczęście odstrasza go ostrzał trebuszetu… 
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W tym momencie Roche po raz kolejny przerywa naszą opowieść, niecierpliwi się, ponieważ ten 
fragment wydarzeń, których byliśmy świadkami, sam dobrze zna . Kontynuujemy więc zeznania, 
wybierając inny temat .

Krew z krwi

Szefa temerskich oddziałów specjalnych najbardziej powinno zainteresować to, co wydarzyło 
się po dotarciu do dzielnicy świątynnej . Bramy klasztoru były zamknięte [1], więc polecono 
nam się rozejrzeć w poszukiwaniu tajnego przejścia pod miastem, o którym wspominał pojmany 
kapłan .

Do świątyni

Szukając wspomnianego przejścia, natkniemy się prawdopodobnie na temerskich żołnierzy pacy-
fikujących mieszkańców miasta [2] . Związane jest z tym zadanie poboczne, o którym niżej (Biada 
zwyciężonym) . Biegając po mieście, przy jednej z barykad znajdujemy drewniane drzwi prowadzą-
ce na podwórko, na środku którego stoi studnia . Tam atakuje nas kilku pozostających jeszcze przy 
życiu obrońców zamku . [Walka] Najłatwiej będzie ich pokonać, pomagając sobie Znakiem Yrden  
i dobijając unieruchomionych stalowym mieczem . Studnia okazuje się być wejściem do kanałów bie-
gnących pod miastem [3] . [Walka] Brodząc w wodzie i pokonując srebrnym mieczem spotkane po 
drodze utopce, odnajdujemy drabinę prowadzącą do jednej z wież okalających teren świątyni . [Walka] 
Tu również spotykamy kilku przeciwników, z którymi powinniśmy uporać się za pomocą stalowego 
miecza i Znaku Yrden . Z wieży wydostajemy się na zewnątrz, gdzie atakują nas rycerze La Valette’ów, 
których pokonujemy w ten sam sposób co poprzednich . Po rozprawieniu się z nimi wchodzimy na 
teren świątyni . Przedostajemy się na dziedziniec i okazuje się, że znajdujemy się po drugiej stronie 
bramy, którą polecono nam otworzyć . Bronimy się przed atakiem ostatnich żołnierzy wroga . Jeden  
z nich powinien mieć klucz do pomieszczenia, które chwilę wcześniej mijaliśmy . Znajduje-
my tam dźwignię służącą do otwierania klasztornych bram . Nie pozostaje nam nic innego, jak  
z niej skorzystać . Na dziedzińcu klasztoru spotykamy się z Foltestem i Roche’em .

1
2

3
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Vernon ponownie przerywa naszą opowieść i wracamy do sali przesłuchań . Wydaje się, że Te-
merczyk powoli zaczyna nam wierzyć . Jeśli zdaliśmy już relację z całej reszty wydarzeń, należy 
jedynie dokończyć zeznania . . .

Wznawiamy je od spotkania w klasztorze hrabiego Taillesa i arcykapłana, który po krótkiej 
wymianie zdań zdradza, że Anais i Bussy znajdują się nieopodal w samotni .

Śladami króla i szefa oddziałów specjalnych idziemy we wskazanym kierunku… Na naszej dro-
dze kolejny raz staje smok .

Musimy być przygotowani na dwa QTE (Quick Time Eventy), które w przypadku niepowo-
dzenia zakończą naszą przygodę z Wiedźminem 2 . Roche pada ranny, smok, jeśli nam się uda, 
odlatuje, a my wraz z monarchą docieramy do samotni . Na górnym piętrze odnajdujemy dzieci 
w towarzystwie mnicha . Foltest prosi Geralta, by zaczekał, gdyż mógłby wystraszyć maluchy . 
Mnich proponuje wspólną modlitwę… Kiedy orientujemy się, że jego oczy zdradzają wiedźmiń-
ską mutację, jest już za późno… Król pada martwy, a morderca wyskakuje przez okno do rze-
ki… Chwilę później pojawiają się temerscy żołnierze, którzy uznają nas za królobójcę… Takim 
oto sposobem trafiamy do lochu, gdzie właśnie jesteśmy przesłuchiwani .

Lochy La Valette’ów 

1

2

34

5

6
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Roche wydaje się być człowiekiem skłonnym uwierzyć w naszą historię, jednak nie ma żadnych 
świadków ani dowodów . Sąd na pewno skaże nas na śmierć . Jak sugeruje Temerczyk, to on jest 
naszą jedyną szansą i do nas należy decyzja, co z tym zrobimy . [Wybór] [A] Jeśli zgodzimy się 
współpracować, Roche pomoże nam opuścić loch . [B] Jeżeli będziemy się stawiać i spróbuje-
my go obezwładnić, zakończy się to naszą śmiercią . Mając taki wybór, godzimy się pomóc mu 
odszukać zabójcę Foltesta i przy okazji oczyścić nasze imię . W zamian dostajemy klucz do 
kajdan, po czym zostajemy odeskortowani do celi .

Po przesłuchaniu skuci trafiamy do ciemnicy . Na szczęście przekonaliśmy Roche’a, że to nie my 
zabiliśmy Foltesta, więc możemy się uwolnić z kajdan . Jednak jak opuścić celę [1]? [Wybór] 
[A] Możemy użyć klucza, który dał nam Vernon – strażnicy wejdą sami, chcąc nas skuć na 
powrót . Innym wyjściem jest [B] sprowokowanie klawiszy, którzy wejdą do celi, by pokazać 
nam, kto tu rządzi . Niezależnie od tego, co wybierzemy, czeka nas walka na pięści z dwoma 
przeciwnikami . [Walka] System walki wręcz opiera się na QTE, więc starcie nie powinno stano-
wić problemu . Po pokonaniu strażników zabieramy jednemu z nich klucze do celi . Na zewnątrz  
w skrzyni znajdujemy nasz miecz oraz eliksiry: Kota i Białą Mewę .

Opuściliśmy celę, teraz jeszcze tylko musimy wydostać się z więzienia… Idziemy w stronę 
drzwi . Możemy spróbować się przekraść niezauważenie bądź zabić wszystkich spotkanych  
strażników . Załóżmy jednak, że spróbujemy pozostać niezauważeni .

W pomieszczeniu przed nami znajduje się strażnik . Po otworzeniu drzwi chowamy się w celi po lewej 
stronie i czekamy, aż klawisz podejdzie do drzwi, którymi weszliśmy . Podkradamy się od tyłu i obez-
władniamy go z zaskoczenia . Idziemy schodami na górę [2] .

[Wybór] Z więzienia istnieją dwie drogi wyjścia: [A] górą i [B] dołem . Zależnie od tego, którą 
wybierzemy i jak potraktowaliśmy Arjana w Z woli króla, fabuła potoczy się trochę inaczej .

[A] Jesteśmy przed korytarzem, przed nami widzimy zamknięte drzwi . Po lewej stronie znajduje  
się strażnik pilnujący celi . Gasimy pochodnię w pobliżu, to zwróci jego uwagę i pozwoli go 
obezwładnić .

Idziemy więc w lewo, skąd przyszedł strażnik . Kiedy więzień w jednej z cel nas zauważy, zacznie 
hałasować, co przyciągnie innych strażników . Chowamy się więc w jednej z wolnych cel i zakra-
damy się, by obezwładnić strażnika . Następnie przekradamy się do następnego pomieszczenia . 
Unikamy strażnika i przykucamy za beczkami po lewej stronie . Gasimy pobliską pochodnię  
i kiedy klawisz będzie ją zapalał, pozbywamy się go . W składziku nieopodal znajduje się jeszcze 
jeden strażnik . Chowamy się za beczkami naprzeciwko i kiedy przyjdzie zaalarmowany hała-
sem, obezwładniamy go . Wchodzimy do pomieszczenia obok [4] .

[A1: Arjan żyje] Jesteśmy świadkami sceny, w której dwóch strażników wyprowadza z przesłu- 
chania Arjana La Valette’a . Szlachcic ich obezwładnia, Geralt się ujawnia i po krótkiej rozmowie 
mamy za zadanie oczyścić drogę do wyjścia, a następnie wrócić po Arjana, gdyż był torturowa-
ny i nie jest w stanie nam pomóc .

[A2: Arjan nie żyje] Jeśli walczyliśmy z Arjanem, będziemy świadkami sceny, w której 
nilfgaardzki ambasador Shilard Fitz-Oesterlen wyprowadza przesłuchiwaną baronessę Luizę 
La Valette .

Idziemy schodami na górę . Pokonujemy spotkanych tam strażników .
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[A1] Wracamy po Arjana i idziemy z nim na górę . Po chwili dochodzimy do miejsca, w którym 
szlachcic informuje nas o tajnym przejściu [5] . Otwiera je i oznajmia, byśmy uciekali, a on zaj-
mie się resztą . Podpala zgromadzone w pomieszczeniu beczki, zamykając nam drogę odwrotu . 
Idziemy więc korytarzem prowadzącym do wyjścia . Na zewnątrz czeka na nas Triss, biegniemy 
z nią ku okrętowi Roche’a i odpływamy w poszukiwaniu prawdziwego zabójcy Foltesta .

[A2] Po pokonaniu strażników, szukając wyjścia, prędzej czy później trafiamy do pomieszczenia, 
gdzie jeszcze raz spotykamy Marię Luizę i Shilarda Fitz-Oesterlena . 

Po krótkiej rozmowie ambasador oferuje nam pomoc, wszak śmierć Foltesta jest Nilfgaardowi 
jak najbardziej na rękę . Shilard przywołuje do siebie strażników znajdujących się za drzwiami 
prowadzącymi do wyjścia, informuje ich, że wiedźmin uciekł i grasuje w podziemiach . Ci biegną 
na dół, a my mamy wolną drogę na zewnątrz [6] . Po wyjściu skręcamy w lewo i odnajdujemy 
Triss, z którą biegniemy na czekający już na nas okręt Vernona Roche’a . Skoro zabójcy Folte-
sta pomagali Scoia’tael, najprawdopodobniej odpłynęli w kierunku miasteczka Flotsam, wokół 
którego grasuje komando niejakiego Iorwetha…

[B] Jesteśmy przed korytarzem, przed nami widzimy zamknięte drzwi . Po lewej stronie znajduje 
się strażnik pilnujący celi . Gasimy pochodnię w pobliżu, to zwróci jego uwagę i pozwoli go obez- 
władnić . Wchodzimy schodami po prawej stronie . Obezwładniamy strażnika i podkradamy się 
do drugiego, zainteresowanego elfką w jednej z cel . Znajdujemy przy nim klucz do drzwi w kory- 
tarzu poniżej . W podłodze za drzwiami otwieramy klapę i zeskakujemy [3] . Drogą prowadzącą 
dołem prędzej czy później docieramy do sali tortur [7] .

[B1: Arjan żyje] Jeśli nie zabiliśmy Arjana La Valette’a, kat będzie torturował szlachcica, 
by podpisał oświadczenie, że to on jest ojcem rzekomych bękartów Foltesta . Zeskakujemy i 
obezwładniamy skrybę . Kat nas zauważa, musimy z nim walczyć . [Walka] Walcząc z katem, 
pamiętajmy o blokowaniu i zadawaniu silnych ciosów . Uwalniamy Arjana, pomagamy mu i wy-
chodzimy z katowni na górę . Chłopak mówi, że zaczeka na nas i prosi, byśmy zajęli się strażni-
kami na wyższym poziomie . Nie pozostaje nam nic innego, jak spełnić życzenia torturowanego . 
Na górze raczej nie uda nam się obezwładnić wszystkich strażników, więc można od razu wy-
ciągnąć miecz i przygotować się do szermierki . Wracamy po Arjana i idziemy z nim na górę . Po 
chwili dochodzimy do miejsca, w którym szlachcic informuje nas o tajnym przejściu [5] . Otwie-
ra je i oznajmia, byśmy uciekali, a on zajmie się resztą . Podpala zgromadzone w pomieszczeniu 
beczki, zamykając nam drogę odwrotu . Idziemy więc korytarzem prowadzącym do wyjścia . Na 
zewnątrz czeka na nas Triss, biegniemy z nią ku okrętowi Roche’a i odpływamy w poszukiwaniu 
prawdziwego zabójcy Foltesta .

3

7
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[B2: Arjan nie żyje] Jeżeli walczyliśmy z Arjanem, kat będzie torturował jego matkę Luizę La 
Valette, by podpisała oświadczenie, że Foltest nie był ojcem jej dzieci . Zeskakujemy i obezwład-
niamy skrybę . Kat nas zauważa i atakuje . [Walka] W tej walce musimy pamiętać o blokowaniu 
ciosów przeciwnika i wyprowadzaniu kontr . Uwalniamy baronessę, po chwili rozmowę z nią 
przerywa wchodzący do sali tortur ambasador Nilfgaardu Shilard Fitz-Oesterlen . Na prośbę 
Luizy zgadza się nam pomóc w wydostaniu się z lochu . Idzie na górę i prosi, byśmy po chwili 
weszli za nim . Ambasador przywołuje strażników, a my w tym czasie się ukrywamy . Nilfgaard-
czyk mówi wartownikom, że wiedźmin zbiegł i jego ludzie widzieli go na dole . Strażnicy ruszają 
do piwnic, a my mamy oczyszczoną drogę na zewnątrz [6] . Nie pozostaje nam nic innego, jak 
opuścić lochy zamku La Valette’ów . Na zewnątrz odnajdujemy Triss i uciekamy z nią na czeka-
jący na nas okręt Vernona Roche’a . Na trop Scoia’tael, którzy pomagali prawdziwemu zabójcy 
Foltesta, wpadniemy najprawdopodobniej we Flotsam… Odpływamy więc .

AKT I

Twarde lądowanie

Dzięki pomocy dowódcy temerskich oddziałów specjalnych udało nam się uciec z więzienia 
zamku La Valette’ów . Płyniemy okrętem Vernona Roche’a w poszukiwaniu tropu królobójcy, w 
stronę portowego miasteczka Flotsam . Niestety, okazuje się, że port jest zamknięty z powodu 
potwora grasującego w okolicznych wodach . Rzucamy więc kotwicę w pobliżu miasteczka .

W towarzystwie Triss Merigold i Roche’a opuszczamy okręt [1], by dostać się do miasta [2] 
przez okoliczny las . W pewnym momencie słyszymy dźwięk fletu, Roche wyczuwa obecność 
elfów . Jak się po chwili okazuje, na naszej drodze staje osławiony dowódca elfiego komanda – 
Iorweth . To zresztą stary znajomy Vernona . Z rozmowy z nim wynika, że elf od dawna poluje na 
Roche’a oraz że ukrywa zabójcę Foltesta . Jak mówi Iorweth: „Mamy tu konflikt interesów” . 
Triss ciska w kierunku elfa magiczną błyskawicę, ten jednak unika pioruna, a z pobliskich za-
rośli spada na nas deszcz strzał . Dzięki magii Triss udaje nam się przeżyć . Czarodziejka ota-
cza nas magiczną barierą, która zamienia strzały w motyle, jednak kończy się to osłabieniem 
dziewczyny . Roche bierze Triss na ramię, a my musimy rozprawić się z atakującymi nas Scoia-
’tael . [Walka] Radzę nie wychodzić poza magiczną bańkę, gdyż elfie strzały szybko zakończą 
nasze życie . Napierające elfy najłatwiej pokonać silnymi ciosami . Roche niesie Triss w kierunku 
miasta, podążamy za nim, walcząc po drodze z atakującymi elfami . W ten sposób docieramy 
pod samo miasteczko, gdzie z pomocą przychodzą nam miejscy strażnicy . Iorweth obiecuje, że 
się jeszcze spotkamy… Wartownik informuje nas, że jeśli się pośpieszymy, to zdążymy jeszcze 
na egzekucję, która odbywa się na głównym placu miasta . 

1 2
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Z woli boskiej i katowskiej

Jak udało nam się dowiedzieć od spotkanego wcześniej strażnika, w mieście odbywa się właśnie 
egzekucja . Spacerując po osadzie, spotykamy wielu ludzi śpieszących obejrzeć to wydarzenie, my 
również prędzej czy później dotrzemy na główny plac miasta [1] . 

Na podwyższeniu, z pętlami na szyi, stoją nasi przyjaciele: Zoltan i Jaskier, notabene informator 
Roche’a, o którym Temerczyk wspominał w lesie . Po podejściu do szubienicy zaczepia nas strażnik . 
Dowiadujemy się od niego, że Zoltan został oskarżony o kontakty ze Scoia’tael, a Jaskier o roz-
wiązłość seksualną… [Wybór] Problem możemy rozwiązać na dwa sposoby: [A] podburzyć tłum 
przeciwko strażnikom lub [B] zastraszyć wartowników . Niezależnie od naszego wyboru, czeka nas 
walka na pięści ze strażą .

Gdy pokonamy wartowników, kat zacznie wieszać skazanych, musimy więc go obezwładnić .
Czeka nas kolejna walka na pięści . Po pobiciu kata na placu egzekucji pojawia się Loredo – 
dowódca miejskiego garnizonu . W rozmowie z nim (niezależnie od wyborów, jakich dokonamy) 
udaje nam się go przekonać, że Zoltan z Jaskrem są niewinni . Zostają uwolnieni, lecz nie mogą 
opuszczać miasta . Ponadto otrzymujemy zaproszenie na wieczorną ucztę do posiadłości ko-
mendanta (Niemoralna propozycja) .

Nasi uwolnieni przyjaciele dziękują nam za uratowanie im życia i zapraszają do pobliskiej karcz-
my [2], żeby to oblać . Teraz mamy wolną rękę, możemy zająć się zadaniami pobocznymi czy też 
zwiedzaniem miasta . Po godzinie 21:00 natomiast udajemy się do posiadłości Loredo [3] .

Niemoralna propozycja
Ratując Jaskra z Zoltanem przed szubienicą, poznaliśmy komendanta pobliskiego garnizonu 
i zarazem zarządcę miasteczka . Zostaliśmy również zaproszeni przez niego na kolację . Nie 
wypada odmówić, więc po godzinie 21:00 udajemy się do rezydencji Loredo . Przed bramą mu-
simy porozmawiać ze strażnikiem, który zabiera nam broń . W trakcie rozmowy dołącza do nas 
Roche, który również chce się zobaczyć z komendantem . Rozmawiając z Vernonem, wchodzimy 
na teren posiadłości . 

Balista

Nasz towarzysz zauważa w posiadłości balistę wycelowaną w port . Dzięki tej broni miejscowy 
komendant w pełni kontroluje wpływające do portu i wypływające zeń statki . Jeśli nie chcemy 
być w przyszłości zdani na łaskę Loredo, wypadałoby unieszkodliwić śmiercionośny sprzęt za-
wczasu . Balisty pilnuje jednak strażnik, musimy jakoś odwrócić jego uwagę… Nic nie rozprasza 
tak męskiej uwagi, jak piękne kobiety . Pomocy szukamy u znajdującej się na terenie posiadło-
ści kurtyzany imieniem Margarita . Zależnie od tego, jak poprowadzimy rozmowę, dziewczyna 

1
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pomoże nam za [A] 60 orenów bądź [B] za przysługę, tj . danie nauczki nękającym ją osiłkom: 
Mironowi i Alfonsowi . Wymienionych drabów spotkamy nieopodal i będziemy musieli pokonać 
ich na rękę . Niezależnie od tego, co wybierzemy, po opłaceniu bądź oddaniu przysługi Marga-
rita okaże swą wdzięczność i zaciągnie strażnika w krzaki, by uraczyć go jej specjalnością…  
My natomiast będziemy mieli czas, by unieszkodliwić balistę . Możemy to również zrobić po spo-
tkaniu z komendantem, po cóż jednak zwlekać… Po wszystkim wracamy spotkać się z Loredo . 

Po schodach wchodzimy do domu . Strażnik jednak informuje nas, że Loredo jest zajęty, bo gości 
jakąś czarodziejkę o imieniu Sheala . Roche sugeruje zaczekać na dole . Możemy rozejrzeć się po 
okolicy, ale wszystkie przejścia są zamknięte lub pilnowane, idziemy więc do Roche’a .

Vernon proponuje, że odciągnie strażnika pilnującego przejścia na tyły rezydencji, a my się tam 
przekradniemy . W tym momencie, jeśli przed wizytą u Loredo nie zabiliśmy blokującego port po-
twora (Kejran), zaczepia nas kupiec . O ile zgodzimy się go wysłuchać, poinformuje nas, że na ty-
łach posiadłości znajdziemy część pułapki, którą możemy wykorzystać do zabicia kejrana . Kupiec 
przypuszcza, że prędzej czy później ktoś zleci nam usunięcie potwora . Tymczasem przystępujemy 
do realizacji planu Roche’a .

Kiedy Vernon odwraca uwagę strażnika, my przeskakujemy ze schodów za róg rezydencji Lo-
redo . Musimy szybko ukryć się za skałą po prawej stronie, a następnie poczekać, aż strażnik 
odwróci się do nas plecami . Wtedy wystarczy go ogłuszyć . Lepiej nie narobić hałasu, np . potrą-
cając stojące nieopodal wiadro . Skradamy się dalej . Za rogiem ogłuszamy kolejnego strażnika . 
Dzięki temu przedostajemy się do ogrodu, gdzie wspinamy się do okna pokoju Loredo i podsłu-
chujemy, o czym rozmawia z czarodziejką . Po wszystkim wracamy do Roche’a i udajemy się na 
spotkanie z komendantem, teraz powinien już nas przyjąć .

Jeśli złapią nas strażnicy, zostaniemy doprowadzeni przed oblicze komendanta, jednak nie uda nam 
się poznać tematu rozmowy z czarodziejką . Spotkamy ją jedynie wychodzącą ze spotkania z ko-
mendantem . Następnie konwersujemy z Loredo . Interesuje go, co wiedźmin oskarżany o zabójstwo 
Foltesta robi w „jego” mieście . W końcu Loredo zaoferuje nam swego rodzaju kontrakt na rozpra-
wienie się z Iorwethem i jego komandem, choć ujmie to nieco inaczej, zależnie od wyborów . Suge-
ruje również, żeby wykorzystać w tym celu Zoltana, który ma kontakty ze Scoia’tael . Jeśli Zoltana 
obowiązuje jeszcze zakaz opuszczania miasta, Loredo obieca ułaskawić krasnoluda, o ile zabijemy 
kejrana, potwora odpowiedzialnego za zamknięcie portu . Oczywiście możemy przyjąć zlecenie od 
komendanta bądź też odmówić, jeśli uznamy, że nie chcemy załatwiać jego spraw . Teraz możemy 
zająć się zadaniami pobocznymi lub sprawą kejrana (Kejran) . Jeżeli mamy to już za sobą, pozostaje 
nam dotrzeć do Iorwetha (Zabójcy królów) .
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Kejran

 
Potwór utrudnia życie nie tylko mieszkańcom Flotsam . To za jego sprawą port jest zamknięty  
i nie mogliśmy dopłynąć do miasteczka . Kiedy pierwszy raz odwiedzamy karczmę [1] i poroz-
mawiamy już z przyjaciółmi, do gospody wbiega wieśniak, wzywający ludzi do broni… Na po-
bliskim molo [2] kejran znów zaatakował . Wyglądająca przez okno Triss sugeruje, byśmy się 
tam udali, ponieważ ktoś rzuca czary .

Biegniemy więc za chłopem na nabrzeże . Na miejscu okazuje się, iż bestii już nie ma . Spotyka-
my tam grupkę wieśniaków i czarodziejkę . Co ciekawe, kobieta wydaje się nas znać… Chłopi 
zarzucają jej, że przez nią niejaki Sosek o mało co nie stracił życia . [Wybór] W zależności od 
poprowadzenia rozmowy: [A] każemy wieśniakom spadać, zastraszając ich, lub [B] zaintere-
sujemy się tym, co zaszło i inaczej rozwiążemy awanturę na molo . W pierwszym przypadku  
w razie niepowodzenia będziemy zmuszeni bić się z chłopami, w drugim przekonamy ich, że za 
wszystko odpowiedzialny jest kejran, a nie czarodziejka . 

Niezależnie od wyboru czeka nas rozmowa z Shealą de Tancarville, bo tak przedstawia ją nam 
chwilę później Triss . Jak mówi, przybyła do Flotsam, kiedy dowiedziała się o kejranie, wielkiej 
żagnicy terroryzującej miasto . Do rozmowy wtrąca się przysłuchujący się już wcześniej nieja-
ki Ludwig Merse, który informuje, że za zabicie potwora okoliczni kupcy wyznaczyli nagrodę  
i, jak rozumie, Sheala z Geraltem zajmą się tą sprawą . Sheala składa nam propozycję . Mo-
żemy współpracować, gdyż jej potrzebne są tylko pewne ingredienty, a nagroda zostanie dla 
nas . Czarodziejka sugeruje również, byśmy odwiedzili kupca, który wyznaczył nagrodę [3]  
– o ile chcemy negocjować cenę i dowiedzieć się czegoś więcej . Samotnicę z Koviru, czyli Shealę,  
w razie potrzeby odnajdziemy w wynajętym pokoju nad karczmą [1] .

Kejran: kwestia ceny

Udajemy się więc do kupca [3] . Możemy z nim negocjować wysokość nagrody wyznaczonej za 
zabicie kejrana . Należy go zastraszyć, użyć Aksji, ewentualnie uprzejmie zażądać zwiększenia 
nagrody . Możemy również poprosić o zaliczkę potrzebną na przygotowanie się do zlecenia . Ku-
piec niewiele wie o potworze, ale radzi porozmawiać z niejakim Cedrikiem, jednym z miejsco-
wych myśliwych . Odnajdziemy go w wiosce za murami miasta [4] .
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Nie tracąc czasu, udajemy się na poszukiwania Cedrica . Przy bramie spotykamy Triss, która pro-
si, byśmy nie podejmowali współpracy z Shealą . Niezależnie od wyborów dialogowych idzie z 
nami poszukać Cedrica . Istnieje możliwość, że we wsi natkniemy się na strażnika rozmawiającego 
z elfką właśnie na temat Cedrica . Jeśli później z nią porozmawiamy, dziewczyna wskaże nam 
swego rodzaju ambonę, na której znajdziemy myśliwego [4] .

W miejscu wskazanym przez wieśniaczkę odnajdujemy poszukiwanego przez nas elfa . Dowiaduje-
my się od niego między innymi, że kejran zabił już wiele osób . By przygotować się do walki, należy 
zbadać jego śluz . Cedric opowiada, że widział ślady potwora przy wraku statku, który znajdziemy 
na wschodzie . Po rozmowie z elfem zaczepia nas Triss – mówi, że w takim razie spotkamy się koło 
leża potwora [5] . 

Idziemy więc lasem w górę rzeki z nadzieją na odnalezienie śladów żagnicy . Po pewnym czasie, 
w okolicach zawalonego mostu, spotykamy czekającą na nas Triss [5] . Z tego miejsca już wi-
dać wrak, o którym wspominał Cedric . Musimy jeszcze tylko dostać się na polanę . Tam czeka 
nas też walka z utopcami . [Walka] Utopce najłatwiej pokonać, wyprowadzając szybkie ataki 
srebrnym mieczem, należy też pamiętać o Znaku Quen i petardach typu Gwiazda Tańcząca . Po 
pokonaniu potworów musimy zebrać trochę śluzu [6] kejrana potrzebnego do uwarzenia mik-
stury, która uodporni nas na jad żagnicy . Jak się okazuje, potrzebujemy jeszcze cieniokostu, 
zioła rosnącego pod ziemią . Triss radzi porozmawiać z Cedrikiem i nas opuszcza .

Kejran: cieniokost

Nie pozostaje nam nic innego, jak poszukać pomocy u wspomnianego elfa . Wracamy do wioski 
pod murami Flotsam . Jeśli nie zastaniemy Cedrica na ambonie, powinniśmy odnaleźć go w jego 
domu w wiosce [7] . Mówimy Cedricowi, że zdobyliśmy śluz potwora i potrzebujemy jeszcze 
cieniokostu . Elf niestety nie ma tego zioła i mówi, że jest bardzo rzadkie . Jeśli w ogóle rośnie 
gdzieś w okolicy, to najwyżej w jaskini niedaleko ruin na południu [8] .

Wejście do jaskini skrywa wodospad w pobliżu elfich ruin . Musimy stawić czoła kilku grupom 
nekkerów . [Walka] Podczas walki z kilkoma potworami jednocześnie pomocny będzie Znak Aard, 
który powali stwory, a nam pozostanie tylko ich dobicie srebrnym mieczem . Na końcu jaskini 
znajdziemy cieniokost [9] . Teraz możemy stworzyć antidotum na jad kejrana . Mając antido-
tum, wracamy do Flotsam, by poinformować Shealę, że jesteśmy gotowi zmierzyć się z żagnicą . 
Czarodziejka umawia się z nami przy moście w pobliżu leża potwora . Po dotarciu na miejsce 
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zapoznaje nas ze strategią walki . Zostaje na górze i będzie nas wspierać magią, a my schodzimy 
na dół, gdzie czeka nas mordercze starcie z kejranem . [Walka] Walka z żagnicą nie należy do 
prostych . Potwór atakuje ogromnymi mackami, a jeśli podejdziemy bliżej, pluje jadem . Taktyka 
polega na łapaniu macek potwora Znakiem Yrden, bądź pułapką na kejrana (składniki można 
znaleźć na tyłach rezydencji Loredo, a schemat jest do kupienia u Cedrica) i następnie ucinaniu 
ich srebrnym mieczem . Kiedy szczęśliwie uda nam się odciąć trzecią z sześciu macek, zacznie się 
QTE kończące walkę z potworem . Pozostaje nam już tylko wbiec po zawalonym moście, unikając 
głazów rzucanych przez kejrana, i dobić potwora . Możemy teraz udać się po nagrodę do kupca z 
Flotsam [3] .

Zabójcy królów

Po odebraniu nagrody za zabicie kejrana, nieopodal wejścia do rezydencji komendanta Loredo [1], 
spotykamy Triss Merigold . Zależnie od tego, czy zgodziliśmy się wcześniej współpracować z Loredo, 
czy nie, dialog potoczy się inaczej . W każdym razie dowiadujemy się, że na barce zacumowanej przy 
nabrzeżu znajdują się więźniowie, a pośród nich niejaki Ciaran aep Easnillien, prawa ręka Iorwetha . 
Może wie coś o zabójcy Foltesta? Warto wybadać sprawę . Udajemy się więc na barkę [2] .

Statku pilnuje dwóch strażników . Zależnie od tego, czy współpracujemy z komendantem, czy nie, 
wpuszczą nas lub będą stwarzać problemy . Możemy ich zastraszyć, przekupić bądźpo prostu prze-
konać . Wraz z Triss dostajemy się na więzienny statek, schodzimy pod pokład, gdzie przetrzymy-
wany jest Ciaran . Kiedy odnajdujemy pobitego do nieprzytomności elfa, Triss prosi nas o pomoc . 
Mamy go uspokajać Znakiem Aksji, kiedy czarodziejka będzie go leczyć . Następnie przystępujemy 
do przesłuchania Ciarana . Jeśli dobrze poprowadzimy rozmowę, dowiemy się, że człowiekiem, 
którego spotkaliśmy u boku Iorwetha zaraz po opuszczeniu okrętu, jest zabójca Foltesta i Dema-
wenda, niejaki Letho . Wykorzystał pomoc elfów, a teraz pragnie śmierci Iorwetha i odpowiada 
za wybicie oddziału Ciarana . Kiedy kończymy rozmowę z elfem, doświadczamy wizji przeszłości 
– Geralt przypomina sobie, jak Dziki Gon zabiera Yennefer . 

Róża pamięci

Zaniepokojona wspomnieniami Triss oznajmia, że chyba będzie mogła nam pomóc odzyskać 
pamięć . Od Cedrica słyszała, że w pobliskich elfich ruinach rosną róże pamięci . Jeśli przynie-
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siemy jej ten kwiat, będzie mogła sporządzić miksturę, która powinna nam pomóc odzyskać 
wspomnienia . [Wybór] [A] Możemy zaproponować Triss wspólną wycieczkę do ruin lub [B] iść 
samemu i przynieść czarodziejce różę . 

[A] Jeśli poprosiliśmy Merigold, by poszła z nami, udajemy się do elfich ruin [3] w jej towa-
rzystwie . Wędrując przez las, musimy uważać na pułapki rozstawione tam przez myśliwych  
i atakujące nas potwory: nekkery i endriagi . W pobliżu wodospadu [4] Triss zwraca uwagę, że 
ruiny muszą być gdzieś niedaleko, podążając za nią, wspinamy się na pobliskie wzniesienie . Po 
chwili naszym oczom ukazują się piękne pozostałości elfiego miasta, z rosnącymi pośród nich 
różami pamięci . Zrywamy potrzebny nam kwiat . Pod pomnikiem elfich kochanków napada na 
nas trzech oprychów . [Walka] Pokonanie ich nie powinno stanowić problemu, jeśli będziemy 
pamiętać o blokowaniu . Następnie zapada się pod nami ziemia i trafiamy wraz z Triss do elfiej 
łaźni . Próbujemy Znakiem Aard rozbić ścianę, by się wydostać, wydaje się jednak, że pozo-
staniemy tu dłużej, gdyż nic się nie dzieje . Warto wykorzystać okazję i porozmawiać z Triss . 
Jeśli dobrze to rozegramy, wylądujemy z nią w wodzie . Jeśli powiemy, że mamy mało czasu, 
z uniesień nici . Czarodziejka proponuje nam rzucić wszystko w diabły, uciec z nią i zacząć od 
początku . Po wszystkim próbujemy jeszcze raz Znakiem Aard zniszczyć ścianę, by się wydostać 
z podziemi . Natomiast jeśli kochaliśmy się z Triss, minęło tyle czasu, że z odsieczą przyjdzie 
nam zaniepokojony Vernon Roche . Wracamy do miasta, by porozmawiać z Zoltanem, który, jak 
mówiła Triss, może nas doprowadzić do Iorwetha .

[B] Jeżeli zdecydowaliśmy się zdobyć różę bez niczyjej pomocy, udajemy się do lasu w pobli-
żu wodospadu [4], który już znamy z poszukiwań cieniokostu . Po drodze będziemy musieli 
stawić czoła potworom zamieszkującym las: nekkerom i endriagom . [Walka] Nekkery najła-
twiej pokonać, powalając je Znakiem Aard i dobijając srebrnym mieczem, endriagi natomiast  
w pierwszej kolejności unieruchamiając Znakiem Yrden . Ruiny, których szukamy, znajdują się 
na wzniesieniu, nad wodospadem . Wspinamy się na górę . Różę pamięci znajdziemy koło po-
mnika elfich kochanków . Zrywamy ją i wracamy do Flotsam, by wręczyć kwiat Triss . Merigold 
zwraca nam uwagę, że w poszukiwaniach Iorwetha może nam pomóc Zoltan, który wydaje się 
mieć kontakty ze Scoia’tael .

Zoltana odnajdujemy w karczmie [5] . Mówimy mu, że musimy spotkać się z Iorwethem, gdyż on 
jedyny może doprowadzić nas do królobójcy . Krasnolud zgadza się zaprowadzić nas do Scoia’tael .

Wraz z Chivayem udajemy się do lasu, w zwyczajowe miejsce spotkań z Wiewiórkami [6] . Tam 
okazuje się, że jesteśmy obserwowani . Zoltan w ostatniej chwili podaje hasło, jednak elfy nadal 
mierzą do nas z łuków . Rozmawiamy z elfem . Udaje się go przekonać, by poinformował Iorwetha, 
że chcemy z nim pomówić . Zoltan ma nas zaprowadzić w umówione miejsce [7], krasnolud jednak 
ostrzega, że to pułapka, miejsce wskazane przez Scoia’tael to leże krabopająka . Dla wiedźmi-
na to jednak nic strasznego . Zoltan prowadzi nas na spotkanie z potworem . Przed zejściem na 
polanę krabopająka możemy poprosić przyjaciela, by został na górze i się nie narażał lub wziąć 
go ze sobą, by pomógł nam w walce . [Walka] Walka z krabopająkiem okazuje się trudniejsza 
niż ze zwykłymi stworami spotkanymi dotąd w lesie . Warto używać Znaku Yrden czy Ignii oraz 
blokować ataki stwora, z pomocą przyjdą nam również petardy typu Gwiazda Tańcząca . Gdy już 
pokonamy krabopająka, polanę otoczy komando Scoia’tael, a obok nas pojawi się Iorweth .

Jeśli źle poprowadzimy rozmowę z przywódcą elfów, czeka nas śmierć . Pamiętajmy, kto ma prze-
wagę i starajmy się być grzeczni . Mówimy Iorwethowi, że Letho chce go zabić i odpowiada za 
śmierć Wiewiórek z oddziału Ciarana . Elf nie wierzy nam do końca, ale wpada na pomysł, jak 
sprawdzić nasze rewelacje . Zaprowadzi nas do zabójcy Foltesta i uda naszego więźnia . Jego lu-
dzie natomiast będą nas osłaniać .
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Wraz z Iorwethem idziemy na spotkanie z Letho . Jeszcze raz odwiedzamy elfie ruiny [3], gdzie 
przy pomniku Eldana i Cymoril czeka morderca królów .

Rozmowa z zabójcą szybko dowodzi prawdziwości naszych słów . Letho nie ukrywa tego, co stało 
się z pomagającymi mu elfami . Dowiadujemy się również od niego, że w Górnym Aedirn działają 
jego ludzie, kolejni zabójcy . Kiedy rozpoczyna się walka, elfy z oddziału Iorwetha padają od strzał 
ludzi Roche’a, którzy nagle się pojawiają . [Wybór] Iorweth prosi nas o broń . [A] Jeśli damy mu 
miecz, będzie walczył z Roche’em i ucieknie z obławy, natomiast w mieście dojdzie do pogromu 
nieludzi . [B] Jeśli mu odmówimy, Iorweth zostanie schwytany przez Roche’a, a w mieście zor-
ganizują fetę na naszą cześć . My natomiast wpadamy kolejny raz do starej elfiej łaźni, tym ra-
zem niestety z Letho… [Walka] Pojedynek z królobójcą do prostych nie należy . Musimy pamiętać  
o blokowaniu ciosów przeciwnika i wspomagać się Znakami oraz atakować z pełną mocą . Niestety, 
chyba nie docenialiśmy naszego przeciwnika . Letho, używając wiedźmińskich technik, zaskakuje 
nas i pozbawia miecza . Jesteśmy zdani na jego łaskę . I o dziwo, ten nas oszczędza, mówiąc, że 
kiedyś „ich” uratowaliśmy . Po czym zastanawia się, czy Triss będzie zdolna teleportować go do 
Aedirn, i odchodzi…

W ruinach odnajduje nas Iorweth lub Roche, zależnie od tego, czy pomogliśmy elfowi, czy nie . 
Nie mamy czasu na dłuższe rozmowy, Letho chce dopaść Triss, musimy odnaleźć ją pierwsi .

W konsekwencji podjętej przez nas decyzji w Zabójcach królów Iorwethowi udaje się odeprzeć 
atak Roche’a i jego ludzi [A] lub wręcz odwrotnie – Iorweth zostaje pojmany [B] . W mieście 
natomiast dojdzie do [A] masakry nieludzi lub [B] odbędzie się feta na cześć Geralta i Roche’a .

[A: Pomogliśmy Iorwethowi, w mieście dochodzi do pogromu] Biegniemy do Flotsam, przy 
bramie zaczepia nas strażnik . Jeśli wcześniej w Niemoralnej propozycji zdecydowaliśmy się 
pracować dla Loredo, bez problemu wpuści nas do miasta . Natomiast jeżeli nie poszliśmy na 
współpracę z komendantem, nie będzie chciał nas wpuścić . Możemy go jednak przekonać, za-
straszyć lub użyć Znaku Aksji, aby dostać się za bramę . W mieście motłoch zabija nieludzi, 
wokół nas dzieją się dantejskie sceny . Zbliżając się do karczmy, słyszymy głos Jaskra, zde-
cydowanie świadczący o kłopotach . Wchodzimy do karczmy [1] . Okazuje się, że mieszkańcy 
miasta chcą rozprawić się z dwojgiem elfów, w których obronie stanął bard . Możemy spróbować 
przekonać ludzi, by się rozeszli lub użyć Aksji . Jeśli nam się nie uda, będziemy musieli z nimi 
walczyć . [Walka] Walka na pięści opiera się na QTE, więc nie powinna stanowić problemu . Od 
Jaskra dowiadujemy się, kto najprawdopodobniej odpowiada za wzniecenie zamieszek . Pytamy 
również, a może przede wszystkim o Triss . Okazuje się, że udała się do Sheali, kiedy Jaskier po-
wiedział jej o megaskopie . Idziemy zatem do wynajmowanego przez Shealę pokoju nad karcz-
mą [1] . Odnajdujemy tam ślady krwi oraz dziurę w ścianie, przez którą ktoś mógł podejrzeć, 
co zaszło po drugiej stronie . Odwiedzamy miejscowy burdel, by poszukać świadków zdarzenia . 
Rozmawiamy z burdelmamą… Okazuje się, że Triss połączyła się z Filippą Eilhart . Garwena 
mówi również, że zauważyła Cedrica chwilę po tym, kiedy bojówka zabiła elfkę i opuściła za-
mtuz . Elf śledził kogoś i zmierzał do lasu . Ponadto ślady krwi prowadzą z pokoju Sheali na ze-
wnątrz . Wypijamy eliksir Kot, który pozwoli nam dojrzeć ślady . Idąc po tropie krwi, docieramy 
przez las na polanę koło wodospadu [3] . Odnajdujemy na niej konającego Cedrica . Ostatkiem 
sił elf opowiada nam, co się stało . Triss poprosiła go o pomoc . Kiedy byli w pokoju Sheali, 
zaatakował ich wiedźmin . Był zbyt szybki, by Cedric mógł cokolwiek zrobić, poradził sobie 
również z czarodziejką i zmusił ją, by przy pomocy megaskopu teleportowała ich do Aedirn,  
w okolice krasnoludzkiego miasta Vergen . Cedric umiera na naszych oczach… Po chwili w lesie 
odnajdują nas Zoltan i Jaskier…
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[B: Iorweth został schwytany, w mieście ma miejsce feta] Po pojedynku z Letho odnajduje 
nas Roche . Informuje, że udało mu się schwytać Iorwetha . Morderca uciekł, Triss jest w nie-
bezpieczeństwie . Biegniemy z Roche’em do Flotsam . Docieramy na główny rynek [2], gdzie 
wita nas Loredo . Na naszą cześć komendant ogłosił święto, nazywa nas bohaterami . Zbliża-
jąc się do karczmy [1], słyszymy przechwalającego się Jaskra . Może wie, gdzie podziała się 
Triss? Poeta informuje nas, że Triss poszła odwiedzić Shealę w jej kwaterze nad karczmą . 
Idziemy więc na górę rozejrzeć się po pokoju czarodziejki . Na miejscu odnajdujemy ślady krwi  
i dziurę w ścianie . Ktoś z burdelu mógł podejrzeć, co tu się stało . Idziemy więc poszukać świad-
ków . Spotykamy tam „znajomą” Jaskra – Derae . Dziewczyna, wraz z Garweną, podglądała 
Triss i Cedrica . Merigold chciała się dowiedzieć, z kim de Tancarville rozmawiała przez mega-
skop . Triss udało się nawiązać kontakt z nadwornym czarodziejem króla Kaedwen – Detmol-
dem . Później wypytywana elfka słyszała tylko trzask i odgłosy walki . Kiedy wyszła na zewnątrz, 
zobaczyła Cedrica zmierzającego w stronę lasu . Cedric broczył krwią… Eliksir Kot pomoże 
nam dojrzeć plamy krwi w ciemności… Łykamy więc eliksir i udajemy się po śladach do lasu . 
Idąc tropem elfa, docieramy na polanę w pobliżu wodospadu [3] . Odnajdujemy na niej konają-
cego Cedrica . Ostatkiem sił elf opowiada nam, co się stało . Triss poprosiła go o pomoc . Kiedy 
byli w pokoju Sheali, zaatakował ich wiedźmin . Był zbyt szybki, by Cedric mógł cokolwiek zro-
bić, poradził sobie również z czarodziejką i zmusił ją, by przy pomocy megaskopu teleportowała 
ich do Aedirn, w okolice krasnoludzkiego miasta Vergen . Cedric umiera na naszych oczach… 
Po chwili w lesie odnajdują nas Zoltan i Jaskier…

Na rozstajach

W zależności od naszych poczynań, we Flotsam świętowano bądź masakrowano nieludzi . Triss została 
porwana przez zabójcę Foltesta, Sheala zniknęła, Cedric umarł… Nieopodal miejsca, gdzie ostatni raz 
z nim rozmawialiśmy, odnajdują nas Jaskier z Zoltanem [1] .

Na przebieg rozmowy z przyjaciółmi wpływa sposób, w jaki potraktowaliśmy Iorwetha . [Wy-
bór] [A] Jaskier informuje nas, że Roche planuje jakąś akcję przeciw Loredo . [B] Zoltan nato-
miast namawia nas, byśmy pomogli Scoia’tael, którzy planują odbić więzienną barkę . Musimy 
podjąć decyzję . [A] Jeśli zdecydujemy się pomóc Roche’owi (Śmierć zdrajcy!), zakończymy 
akt z Roche’em . [B] Jeżeli opowiemy się po stronie Iorwetha i pomożemy mu odbić więźniów, 
ewentualnie pomożemy Scoia’tael odbić Iorwetha (Pływające więzienie), to zakończymy akt  
z elfem i trafimy w drugim akcie w zupełnie inne miejsce .
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Vernon Roche

Możemy odnaleźć Roche’a w jego domu we Flotsam [2], a Iorwetha w obozie rozbitym  
w elfich ruinach [3] i dowiedzieć się od nich czegoś więcej . 

Jak dowiadujemy się od Roche’a, Loredo układa się z Kaedwen . Rezyduje u niego agent Hensel-
ta . Vernon chce dorwać szpiega i wyciągnąć z niego informacje oraz wydaje wyrok śmierci na 
komendanta Loredo (Śmierć zdrajcy!) .

Scoia’tael

Jeśli pójdziemy do obozu Scoia’tael, dowiemy się, że planują oni udać się do Aedirn, do krasno-
ludzkiego miasta Vergen . Jak twierdzi Iorweth, rezyduje tam Dziewica z Aedirn, której pomaga 
czarodziejka Filippa Eilhart . Elf wyznaje, że marzy o prawdziwie wolnym państwie elfów i ludzi 
w Dolinie Pontaru z Dziewicą na tronie . Ponadto do Vergen ciągnie kaedweńska armia z królem 
Henseltem na czele i obrońcy potrzebują pomocy . By jednak zdążyć na czas, musimy porwać 
więzienną barkę (Pływające więzienie) .

Śmierć zdrajcy!

Jeśli zdecydujemy się pomóc Roche’owi, w trakcie rozmowy z nim zgadzamy się wziąć udział  
w realizacji jego planu . Vernon chwilę później przedstawia nam i swojemu oddziałowi szcze-
góły . Ves ma, udając dziwkę, dostać się do posiadłości zdrajcy i ułatwić nam zabicie Loredo . 
Reszta ludzi Roche’a będzie czekać w odwodzie .

Po zmroku idziemy do miejsca, gdzie najłatwiej pokonać mur rezydencji komendanta [1] . Czeka tam 
na nas drabina, wspinamy się na platformę na wysokości muru . Z góry widzimy dziewczynę uciekającą 
przed jakimś bogato odzianym mężczyzną . Zeskakujemy do ogrodu i podkradamy się do mężczyzny,  
a następnie go ogłuszamy . Od dziewczyny dowiadujemy się, że Ves została zaprowadzona do wieży [2] . 
Z zewnątrz wieża jest zamknięta, a kluczy pilnują strażnicy na górze, natomiast drugą parę kluczy 
posiada matka Loredo, która destyluje fisstech w piwnicy . Skradamy się więc przez ogród, uważa-
jąc, by nie zostać zauważonym, chyba że preferujemy rozwiązania siłowe i wolimy zabić strażników . 
W obu przypadkach docieramy do drewnianego ogrodzenia, które przeskakujemy, a następnie przez 
okno dostajemy się do środka domu Loredo . Schodzimy niżej, obezwładniamy strażnika i wchodzimy 
do pomieszczenia na końcu korytarza: to piwniczka matki komendanta . Musimy być przygotowani 
na małe QTE . Wchodzimy schodami na górę . Obezwładniamy strażników, ewentualnie ich zabijamy i 
wchodzimy piętro wyżej . Przekradamy się pośród śpiących strażników i ze skrzyni pod oknem bierze-
my klucz do komnaty Loredo . Wchodzimy na górę i otwieramy drzwi… W środku widzimy związaną 
Ves . Z pokoju obok wyskakuje na nas Loredo . Musimy być przygotowani na QTE, bo jeśli się nie po-
wiedzie, Geralt umrze . Pokonujemy atakującego i uwalniamy Ves . W sąsiednim pokoju coś słychać . 
Sprawdzamy to… Odnajdujemy tam elfkę imieniem Moril, która lada moment zacznie rodzić… Po-
magamy jej opuścić dom komendanta Loredo, jednak w połowie drogi następuje mała zmiana planów . 
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Elfce odchodzą wody i Ves wraca z nią na górę, a my musimy sprowadzić pomoc . Wydostajemy się 
z wieży na zewnątrz . Tam wpadamy, na szczęście, na oddział Roche’a .Okręt już na nas czeka, czas 
odpływać w kierunku Aedirn…

Pływające więzienie

Jeżeli sympatyzujemy z Iorwethem i wydaje nam się, że sprzymierzając się z nim, szybciej 
odszukamy zabójcę Foltesta oraz porwaną przez niego Triss Merigold, zgadzamy się pomóc 
Wiewiórkom .

Plan jest prosty . Przekraść się w okolice miasta, zaatakować z zaskoczenia, przejąć barkę  
z więźniami i odpłynąć ku Aedirn . Po rozmowie w elfich ruinach [1] z Iorwethem lub krasno-
ludem (jeśli schwytaliśmy Iorwetha w zadaniu Zabójcy królów), udajemy się z Zoltanem do 
miejsca spotkania z Iorwethem i jego oddziałem lub tylko z przydzielonymi nam wojownikami 
[2] . Na miejscu dowódca komanda przedstawia szczegóły planu . Przydziela nam najlepszego 
zwiadowcę i kilku ludzi z zadaniem podkradnięcia się do Flotsam wybrzeżem . Reszta Wiewió-
rek pod jego dowództwem ma uderzyć od strony rzeki . [Wybór] Jeśli Iorweth nie został pojma-
ny, możemy trochę inaczej zaplanować akcję . Wystarczy, że nie zgodzimy się na plan elfa [A] i 
zaproponujemy dostać się do Flotsam podstępem [B] .

[A] Jeśli postanowiliśmy działać według planu Scoia’tael, idziemy za zwiadowcą ku klifom . 
Zbliżając się do rzeki, zauważamy odpływający okręt Vernona Roche’a . Idziemy dalej za prze-
wodnikiem, który w pewnym momencie ostrzega nas przed patrolem Temerczyków . [Wybór] 
Od nas zależy, czy zdradzimy naszą pozycję i zaatakujemy, co poskutkuje trudniejszą walką 
w porcie, czy też pozwolimy strażnikom odejść . W pobliżu nabrzeża zauważamy dużą liczbę 
żołnierzy w porcie . Jest już jednak za późno, by ostrzec drugi oddział, który właśnie atakuje . 
Ujawniamy się więc i dołączamy do walczących .

[B] Jeżeli to nasz plan wcielamy w życie, wybieramy się do miasta tylko w towarzystwie Ior-
wetha, grającego naszego więźnia . Podstęp jednak nie do końca się udaje, gdyż na miejscu 
zaczepiają nas strażnicy z pytaniem, czy mogą dać elfowi coś od siebie . Jeśli się zgodzimy, 
Iorweth dostanie w twarz, jeśli nie, obejdzie się bez tego . Niezależnie od wyboru prowadzimy 
przywódcę komanda na barkę, gdzie z zaskoczenia atakujemy niczego niespodziewających się 
żołnierzy . Na nasz znak z lasu wypada oddział Wiewiórek . Działając w ten sposób, zaskoczymy 
ludzi Loredo i walka będzie trudniejsza, lecz krótsza niż w przypadku planu Iorwetha .
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[Walka] Warto pamiętać o blokowaniu ciosów i Znaku Yrden . Pokonując kolejnych przeciwni-
ków, kierujemy się ku barce więziennej [3] . Eliminujemy strażników na pokładzie i pod nim . Uwal-
niamy więźniów przetrzymywanych na barce, włącznie z Iorwethem, jeśli został pojmany w za-
daniu Zabójcy królów . Kiedy statek już odpływa, zauważamy, że Loredo podpala wieżę mytnika 
w porcie, gdzie uwięzione są elfie kobiety i ucieka . Geralt wyskakuje w ostatniej chwili na molo . 
[Wybór] [A] Możemy przedrzeć się do wieży mytnika i spróbować uratować elfki bądź [B] udać 
się w ślad za komendantem .

[A] Biegniemy do wieży [4] . Pod nią musimy pokonać dwóch ludzi komendanta, a następnie 
wspinamy się na górę, gdzie odnajdujemy elfki . Uwolnienie kobiet polega na prostym QTE,  
w którym musimy rytmicznie naciskać pokazany na ekranie przycisk . Jeśli uda się nam uratować 
wszystkie, w przyszłości jedna z nich będzie się chciała odwdzięczyć… Ale o tym później . Jeżeli 
będziemy zbyt długo zwlekać, możemy zginąć w pożarze, radzę więc się śpieszyć . Po wszystkim 
wyskakujemy do rzeki, z której to wyławiają nas elfy i odpływamy ku królestwu Aedirn . 

[B] Jeśli chcemy wymierzyć zbrodniarzowi sprawiedliwość, musimy zostawić elfki na pastwę 
losu i pobiec za Loredo . Znajdziemy go na głównym placu miasta [5] . Wygląda na to, że pan ko-
mendant na nas czeka . Przed nami walka z Loredo i jego strażą . [Walka] Loredo jest uzbrojony 
w halabardę, więc musimy uważać i starać się atakować z flanki . Przydadzą się również Znaki 
Aard i Yrden, które pozwolą szybko uporać się z jego pomocnikami . Po wszystkim wracamy 
na molo, gdzie czeka na nas szalupa, którą wracamy na statek . Wyruszamy w górę rzeki, ku 
krasnoludzkiemu miastu Vergen .

AKT II: Ścieżka Iorwetha
Jeżeli z Flotsam odpłynęliśmy wraz z Iorwethem do Vergen, gdzie rezyduje Dziewica z Aedirn 
– Saskia, na początku drugiego aktu wcielamy się w postać Stennisa, syna zamordowanego 
Demawenda, następcę tronu Aedirn .

Wraz z Saskią, kapłanem Kreve oraz drużyną krasnoludzkich wojowników udajemy się na spo-
tkanie z Henseltem, królem Kaedwen, który rości prawa do Górnego Aedirn . Droga wiedzie 
przez wąwozy niedaleko starego krasnoludzkiego miasta Vergen . 

Po dotarciu na miejsce Henselt przedstawia nam swoją propozycję: oddamy mu Górną Marchię 
i pozwoli nam zachować koronę . Jeśli się nie zgodzimy, zmiażdży nas bez litości . Po dalszych 
utarczkach słownych król, w zależności od poprowadzenia rozmowy, wyzywa nas na pojedynek 
lub każe nas pojmać, co kończy się małą bitwą . [Walka] Jeśli będziemy pamiętać o blokowaniu 
i silnych ciosach stalowym mieczem, nie powinniśmy mieć problemów . Walkę w pewnym mo-
mencie przerywa kapłan Kreve, a Henselt w szale bitewnym go zabija… Niebo ciemnieje, wokół 
pojawia się mgła, z której wyłaniają się duchy .

Spokojne do tej pory okolice Vergen, zasnute mgłą, przeradzają się w pole bitwy, do której 
doszło nieopodal trzy lata temu . Geralt, podróżując ku krasnoludzkiemu miastu, trafia w sam 
środek wydarzeń . Wracamy do postaci wiedźmina i mamy za zadanie uratować spotkaną we 
mgle Saskię i Stennisa . Towarzyszy nam również Iorweth i sowa, która wydaje się wskazywać 
bezpieczną drogę przez opary – to Filippa Eilhart, czarodziejka pomagająca Aedirńczykom . 
Czarodziejka otacza nas magicznym barierą i razi błyskawicami demony atakujące nas we 
mgle . [Walka] Radzę unikać walki z upiorami i nie wychodzić poza obszar działania czaru 
Filippy, gdyż odniesiemy tam obrażenia, a draugirów i duchów jest tak dużo, że czeka nas nie-
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uchronna śmierć . Prowadząca nas sowa kilka razy zostanie zatrzymana przez pojawiające się 
upiory . Musimy się ich pozbyć, by ruszyć dalej . Podążając za sową, wydostajemy się z mgły, na 
zewnątrz mamy okazję porozmawiać z Filippą i Saskią, która zwołuje zebranie dowódców . Pra-
gnie omówić tajemnicze wydarzenia, których byliśmy świadkiem . Następnie gra przenosi nas 
za mury Vergen, gdzie spotykamy starostę miasta, który informuje, że w grodzie czeka na nas 
przygotowana wcześniej kwatera . Mamy też chwilę, by zwiedzić krasnoludzką twierdzę . Kiedy 
będziemy gotowi, powinniśmy udać się na obrady .

Narada wojenna
Kiedy po przybyciu do miasta odpoczniemy po długiej podróży, powinniśmy udać się na zapo-
wiedzianą przez Saskię naradę . Po dotarciu na miejsce obrad zobaczymy, że wszyscy już tam 
są: Filippa Eilhart, Saskia, Stennis, Zoltan, Yarpen Zigrin, aedirńska szlachta i przedstawiciele 
pospólstwa . Zgromadzeni mówią o planach walki z kaedweńskim najeźdźcą . Najpierw trzeba 
odczarować pole bitwy i pozbyć się mgły . Tym zadaniem mają zająć się Filippa i Geralt, dowia-
dujemy się również, że będą nam potrzebne cztery artefakty . Następnie trzeba będzie przygoto-
wać się do obrony niezdobytego nigdy dotąd Vergen . W trakcie narady pojawia się Iorweth, co 
wzbudza sprzeciw wśród możnych, lecz Saskia docenia wartość bojową Wiewiórek . Dochodzi 
jednak do tragedii… Po wzniesionym toaście Dziewica upada na ziemię i jęczy w konwulsjach 
– została otruta .

Filippa, skończywszy zabiegi mające na celu ustabilizowanie stanu Smokobójczyni, chce z nami 
porozmawiać . Od czarodziejki dowiadujemy się, że do uratowania dziewczyny potrzebne będą: 
nieśmiertelnik, smoczy sen, królewska krew i róża pamięci . Dzięki zdobyciu tej wiedzy roz-
poczynamy nowe zadanie Kwestia życia i śmierci . Składają się na nie zadania: Podziemne 
życie, W pogoni za magią, Królewska krew oraz Gdzie jest Triss Merigold?, których celem 
jest odnalezienie potrzebnych nam przedmiotów .

Podziemne życie
Jak mówiła Filippa, jednym ze składników antidotum jest ziele rosnące głęboko pod ziemią, 
zwane przez krasnoludy nieśmiertelnikiem . Czarodziejka wskazała nam zamkniętą kopalnię  
w Vergen jako prawdopodobne miejsce występowania rośliny .

Odwiedzając pobliską karczmę, spotykamy grupkę naszych dobrych znajomych, tj . Jaskra, Zol-
tana, Yarpena, a także Sheldona i starostę Cecila Burdona . Krasnoludy, zapytane o nieśmier-
telnik, również sugerują, by szukać rośliny w kopalni . Cecil wyjaśnia powody jej zamknięcia . 
Przyjaciele oferują swoją pomoc i umawiamy się z nimi przed wejściem do kopalni .

Na miejscu, po potwierdzeniu gotowości, starosta prosi Sheldona o otwarcie drzwi prowa-
dzących pod ziemię, nas natomiast o pozbycie się potworów, które się tam zadomowiły (Hej,  
w kopalni praca wre) . Przed wejściem radzę zaopatrzyć się w przynajmniej cztery eliksiry Kot 
oraz, jeśli chcemy na dobre pozbyć się potworów, kilka Kartaczy .

W towarzystwie krasnoludów zbiegamy pod ziemię w poszukiwaniu nieśmiertelnika . Powinni-
śmy być przygotowani na walkę z trupojadami . [Walka] Najlepsza taktyka to zadawanie szyb-
kich ciosów srebrnym mieczem . Należy również pamiętać, że trupojady po śmierci wybuchają, 
więc po zabiciu potwora radzę odskakiwać jak najdalej .
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Krasnoludzka kopalnia to istny labirynt . Pełno w niej korytarzy, zamkniętych drzwi i trupoja-
dów, w dodatku, jak to pod ziemią, panuje w niej mrok . Kiedy docieramy do pierwszej większej 
jaskini, okazuje się, że potrzebujemy klucza, by otworzyć drzwi prowadzące na dół . W koryta-
rzu po prawej stronie (po uporaniu się z potworami zamieszkującymi kopalnię) natykamy się na 
ciało zabitego górnika, przy którym odnajdujemy klucz . Wracamy więc do dużej sali i otwiera-
my zamknięte drzwi . Brnąc przez kopalnię, będziemy musieli zlokalizować jeszcze dwa kolejne 
ciała górników i zdobyć dwa klucze . W ten sposób docieramy na sam dół . Tutaj czeka nas walka 
z kaczerbem . [Walka] Jeśli mamy przy sobie jakieś petardy, można zabić nimi towarzyszą-
ce stworowi trupojady . Ich wybuch znacząco osłabi kaczerba . Dobrym sposobem jest również 
unieruchomienie potwora Znakiem Yrden i wykończenie go ciosami srebrnego miecza w plecy .

Po wszystkim zrywamy nieśmiertelnik i możemy wracać na powierzchnię . Pozostaje nam jedy-
nie poinformować Filippę o naszym znalezisku .

W pogoni za magią

 
Saskią opiekuje się czarodziejka Filippa Eilhart [1] . Tuż po naradzie dotyczącej agresji Kaedwen, 
prosząc nas o zdobycie składników antidotum dla otrutej dziewczyny, wspomina, że potrzebuje 
magicznego artefaktu . Indagowana o jakieś wskazówki sugeruje, byśmy wykazali trochę inwencji  
i radzi popytać mieszkańców miasta . Wskazuje starostę Cecila Burdona [2] jako osobę posiadającą 
najbardziej rozległą wiedzę o okolicy .

Krasnolud, zapytany o magiczne historie, wspomina o wieży [3] w lesie za Vergen . Podobno 
jest to wyjątkowe miejsce mocy, które od zawsze interesowało magów i to tam radzi szukać 
artefaktów . 
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Droga wiedzie ku przedmieściom Vergen i dalej wydrążonym w skale tunelem . Po drugiej stro-
nie naszym oczom ukazuje się malowniczy widok, na szczęście wieżę można dostrzec już stąd . 
W bród pokonujemy rzekę i udajemy się w kierunku wzniesienia . Gdy przedzieramy się do miej-
sca mocy, atakują nas zamieszkujące te tereny harpie . [Walka] To jedna z naszych pierwszych 
walk z tymi potworami . Z reguły atakują grupami, dlatego warto używać Znaku Aard, którym 
mamy spore szanse powalić kilka stworów naraz . Następnie należy zadać śmiertelny cios srebr-
nym mieczem . Zabijając kolejne harpie, docieramy pod ruiny wieży, o której opowiadał Cecil .  
W gnieździe w ruinach znajdujemy magiczny kryształ . Czyżby to o tym mówiła Filippa? Wra-
camy do Vergen, by porozmawiać z czarodziejką [1] .

Po obejrzeniu artefaktu Filippa stwierdza, że to zaklęty w kryształ sen krasnoluda, jednak 
niewystarczająco silny na lekarstwo dla Saskii . To harpie kelajno zaklinają marzenia senne  
w kryształy, a najwięcej tych potworów w okolicy gnieździ się w opuszczonym kamieniołomie za 
miastem . Geralt jest przekonany, że znajdzie tam wystarczająco mocny sen . Starosta Vergen 
jednak zamknął bramę do jaskiń, by chronić okolicę przed potworami . Na szczęście posiadany 
przez nas sen należy do Burdona [2] . Udajemy się więc do krasnoluda na negocjacje .

Krasnolud abstynent, kto by pomyślał… Ważne, że mamy klucz do kamieniołomu, gdzie też 
niezwłocznie się udajemy [4] . Zarówno w okolicach kamieniołomu, jak i w środku czeka nas 
ciężka walka z zamieszkującymi te miejsca harpiami . [Walka] Podobnie jak wcześniej w le-
sie, najlepszą taktyką będzie powalanie potworów Znakiem Aard i dobijanie ich srebrnym mie-
czem . Wędrując po jaskiniach, powinniśmy odnaleźć pięć zaklętych kryształów, z czego jeden 
w magicznym obelisku będącym czymś w rodzaju projektora, dzięki któremu możemy oglądać 
zaklęte sny . Jeden z nich okazuje się snem smoka – taki na pewno nada się na antidotum . In-
nym skrystalizowanym majakiem jest sen Baltimora . Obejrzenie tego ostatniego rozpoczyna 
zadanie poboczne Koszmar Baltimora . Mamy już wszystko, czego potrzebowaliśmy, wracamy 
zatem do Vergen .

Gdzie jest Triss Merigold? (część pierwsza)
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Do miasta krasnoludów nie trafiliśmy przypadkiem . Zawędrowaliśmy tutaj w ślad za porwa-
ną Triss Merigold i królobójcą . Teraz należy jeszcze pilniej poszukiwać czarodziejki, ponieważ 
może posiadać różę pamięci, którą daliśmy jej we Flotsam, czyli kolejny składnik antidotum 
dla Saskii . Zapytana o naszą przyjaciółkę Filippa Eilhart [1] wspomina zasłyszaną historię  
o rudej kobiecie spadającej z nieba, którą jakoby widział jakiś pijak z karczmy .

Nie zaszkodzi poznać tę opowieść z pierwszej ręki . Biegniemy zatem do karczmy [2] . 
Wspomnianego przez Filippę krasnoluda odnajdujemy rozmawiającego z karczmarzem . Zgadza 
się opowiedzieć o rudej za mahakamskiego dwójniaka . Spełniwszy jego prośbę, dowiadujemy 
się, że dziewczyna spadła z nieba wraz z jakimś osiłkiem w wąwozach nieopodal kamieniołomu . 
Mężczyzna zostawił ją ranną i odszedł, rudowłosą natomiast porwał troll . 

Udajemy się zatem w stronę kamieniołomów . Na rozstajach z drewnianym ołtarzykiem skręca-
my w prawo ku wąwozom . Spotykamy tam trolla [3], z którym możemy porozmawiać . Stwór 
opowie znaną już nam historię, dodając od siebie jej ostatnią część . Zaopiekował się rudą kobie-
tą, przez co jego partnerka odeszła, zabrała mu chustę dziewczyny, która zresztą też uciekła od 
trolla . [Wybór] Mamy dwie opcje:

[A] Jeśli odpowiednio poprowadzimy rozmowę, troll nas zaatakuje . [Walka] Trolla najłatwiej  
pokonać, używając srebrnego miecza i zadając szybkie ciosy . W razie problemów pomagamy 
sobie Znakiem Yrden i tniemy w plecy . Musimy potem odszukać trollicę i zdobyć chustę . 

[B] Możemy również obiecać stworzeniu, że nie skrzywdzimy jego partnerki . Poprosi nas wów-
czas, byśmy przekonali trollicę do powrotu do „starego” .

Kierujemy się w głąb wąwozów, gdzie odeszła „żona” trolla . Po drodze czeka nas walka z harpia-
mi . [Walka] Harpie najłatwiej pokonać, zadając silne ciosy srebrnym mieczem . Warto również 
powalać je Znakiem Aard . Przedzierając się przez wąwozy, docieramy na polanę z wrakiem stat-
ku, skręcamy w lewo i idziemy na wzniesienie nieopodal [4] . Co ważniejsze, znajdujemy tam trol-
licę otoczoną przez oddział zbrojnych . [Wybór][A] Zabić potwora, by pomóc ludziom? [B] Czy 
też walczyć z ludźmi, by potwora ratować? I trollica, i najemnicy mogli spotkać Triss lub Letho .

[A] Jeśli zdecydujemy się pomóc najemnikom, odwdzięczą się oni później, podczas oblężenia  
Vergen . Teraz natomiast czeka nas walka z trollicą . [Walka] Proponuję zadawać szybkie  
ciosy srebrnym mieczem . To nie wszystko: jeśli wcześniej nie zabiliśmy samca trolla, przy na-
stępnym spotkaniu nas zaatakuje . Najpierw jednak z ciała potwora zabieramy chustę Triss .

[B] Jeśli staniemy w obronie potwora, będziemy musieli stoczyć walkę z najemnikami . [Walka]  
Z uwagi na liczbę przeciwników, należy używać bloków i kontratakować . Przydatny też będzie 
Znak Yrden . Kiedy uzyskamy przewagę, Pangratt się podda i po krótkiej rozmowie odejdzie, 
pozostawiając nas i potwora przy życiu . Po walce rozmawiamy z trollicą . Jeśli zabiliśmy jej  
partnera, prosimy ją o chustę i wracamy do Vergen . Jeżeli nie zabiliśmy jej „starego”, 
prosimy, by do niego wróciła . Trolle z wdzięczności wręczają nam chustę naszej przyjaciółki 
oraz róg, którym możemy je wezwać w razie niebezpieczeństwa – pomogą nam później w obro-
nie Vergen .

Czas wracać do Filippy [1] i przekazać jej informacje oraz zdobytą chustę w nadziei, że dzię-
ki magii wyśledzi Triss . Rozmowę z czarodziejką przerywa szlachcic informujący, iż wieśnia-
cy chcą zabić Stennisa, oskarżanego o otrucie Saskii . Do poszukiwań Triss wrócimy jeszcze  
w dalszej części gry . Tymczasem biegniemy do budynku, w którym zabarykadował się syn De-
mawenda (Królewska krew) .
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Królewska krew
Zadanie to otrzymujemy od Filippy – szukamy składników antidotum dla Saskii . Jak informuje 
nas Filippa, potrzebujemy między innymi królewskiej krwi . Od razu po debacie (Narada  
wojenna) możemy pójść do Stennisa i powiedzieć mu, czego chcemy, ten jednak każe nam iść do  
diabła . Okazja do zdobycia królewskiej krwi nadarzy się, dopiero gdy zdobędziemy chustę 
Triss i udamy się z nią do Filippy . Rozmowę z czarodziejką przerwie wyżej wymieniony  
szlachcic proszący nas o pomoc i ocalenie Stennisa, oskarżanego o otrucie Smokobójczyni .

Udajemy się więc do domu, w którym zabarykadował się książę . Spotykamy tam tłum miesz-
kańców Vergen, chłopów, szlachtę, krasnoludy, a także naszych przyjaciół Zoltana i Jaskra . 
Dwaj ostatni przedstawiają nam sytuację . Chłopi uważają Stennisa za truciciela, szlachta nato-
miast go broni . Naszym zadaniem będzie zebrać jak najwięcej informacji i wydać osąd .

Czeka nas teraz kilka rozmów z zebranymi krasnoludami, chłopami i szlachtą, możemy też poroz-
mawiać ze Stennisem, jeśli użyjemy Aksji, konwersując ze strażnikami .

Po odbyciu trzech rozmów i poznaniu opinii obu stron chłopi zaczną domagać się wydania 
przez nas werdyktu . Dlatego wcześniej warto spróbować zdobyć dowody, wykonując zadanie 
poboczne: Podejrzany: Thorak . W tym celu musimy porozmawiać z Haldorem Halldorsonem, 
a następnie z Thorakiem . Należy też wykonuać zadanie poboczne Koszmar Baltimora i zdobyć 
klucz do domu Thoraka, a następnie odnaleźć pokwitowanie od Olcana . [Wybór] Musimy 
podjąć trudną decyzję, a nie zdobyliśmy żadnego twardego dowodu, jednoznacznie wskazują-
cego na winę . [A] Możemy uznać winę Stennisa i wydać go na śmierć lub [B] uznać dowody za 
niewystarczające i pozostawić decyzję Saskii, kiedy wyzdrowieje .

[A] Uznając winę Stennisa, zdobędziemy potrzebną nam królewską krew .

[B] Pozostawiając decyzję Saskii, zapewnimy Stennisowi uczciwy proces . Królewską krew 
będziemy musieli zdobyć od Henselta .

Niezależnie od podjętej decyzji, idziemy do Filippy poinformować ją o losie Stennisa . Czaro-
dziejka tymczasem za pomocą megaskopu namierzyła sygnał Triss…

Gdzie jest Triss Merigold? (część druga)
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Kiedy podejmowaliśmy decyzję o odpowiedzialności Stennisa za otrucie Saskii, Filippa Eilhart 
namierzyła za pomocą zdobytej przez nasz chusty sygnał Triss . Gdy odwiedzamy czarodziejkę 
w jej domu [1], zostajemy poinformowani, że Merigold znajduje się po drugiej stronie upiornej 
mgły, w obozie króla Henselta . Magiczka oferuje nam swoją pomoc w przeprawie przez pole 
bitwy, więc nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć w drogę .

Udajemy się za spaloną wioskę i wchodzimy we mgłę . Towarzyszy nam znajoma sowa, ota-
czając nas magiczną barierą i rażąc duchy błyskawicami . Idziemy drogą, którą prowadzi nas 
czarodziejka . Po chwili zatrzymują nas upiory, chwytając sowę w magiczną pułapkę . Musimy 
pokonać wszystkie, by oswobodzić Filippę i ruszyć dalej . [Walka] Atakujemy je silnymi ciosami 
srebrnego miecza, są łatwym celem, więc nie powinniśmy mieć z nimi problemu . Kontynuujemy 
przeprawę, starając się nie wychodzić za barierę ochronną .

Po opuszczeniu pola bitwy czarodziejka oddala się . Boi się wykrycia przez Detmolda, nadwornego 
maga króla Kaedwen . Kierujemy się na północ, ku obozowi Henselta . W pobliżu słupa granicz-
nego [2] odnajdujemy dziwną statuetkę, po czym niespodziewanie stajemy twarzą w twarz  
z Vernonem Roche’em i jego oddziałem . Temerczyk mimo niechęci wyjaśnia nam, jak dostać 
się do obozu nilfgaardzkiego ambasadora Shilarda, prawdopodobnego miejsca pobytu Triss . 
[Wybór] Możemy spróbować przekraść się przez [A] obóz Kaedweńczyków od strony klifów lub 
[B] podziemnymi tunelami zamieszkanymi przez potwory .

[A] Ruszamy w stronę urwisk [3] wskazanych przez Roche’a . Po małej wspinaczce trafiamy do 
obozu królewskiej armii .

Podchodzimy do namiotu po naszej lewej stronie . Kiedy wyjdzie z niego pijany strażnik, czekamy,  
aż skręci w lewo . Następnie czekamy, aż wszyscy siedzący przy ognisku żołnierze zainteresują  
się wymiotującym kompanem . Wtedy przekradamy się dalej i skręcamy w lewo w stronę wieży 
strażniczej . Przekradamy się przy palisadzie do bramy . Czekamy, aż do obozu wejdzie oddział 
zbrojnych . Następnie udajemy się w stronę namiotów, uważając, by nie zostać zauważonym 
przez strażników . Tak powinniśmy się dostać w pobliże drugiej bramy . Czekamy, aż do obozu 
wejdzie patrol . Wychodzimy przez bramę, obezwładniamy strażnika i schodzimy na dół do ja-
skiń pod obozem [5] . W jaskiniach czeka nas walka z nekkerami . [Walka] Najlepiej atakować, 
wyprowadzając szybkie ciosy srebrnym mieczem . Idąc na północ w głąb jaskini, powinniśmy 
trafić do wyjścia [6] . Tam zostajemy zauważeni przez nilfgaardzkiego strażnika .

[B] Alternatywna droga, o której wspominał Roche, wiedzie przez jaskinie pod obozem . Wej-
ście do nich jest ukryte w namiocie kurtyzan [4] naprzeciw kaedweńskich fortyfikacji . Na miej-
scu musimy porozmawiać z madame Karoll i przekupić ją, by uzyskać potrzebne informacje 
i klucz otwierający przejście do tuneli . Tym sposobem dostajemy się do piwnic niedalekiej, 
opuszczonej wieży, a stamtąd do jaskiń . Kierujemy się na północ i północny wschód . Po dro-
dze będziemy musieli stawić czoła trupojadom mieszkającym pod ziemią . [Walka] W walce 
z potworami atakującymi w grupach przydatny będzie Znak Aard, pozwalający powalić część 
stworów, dzięki czemu łatwiej zatopimy w nich nasze srebrne ostrze . Natkniemy się również na 
kaczerba . Podobnie jak wcześniej w krasnoludzkiej kopalni, najprościej pokonać go, unierucha-
miając Znakiem Yrden i atakując w plecy . Po wyjściu z jaskiń [6] na jedną z plaż zatrzymuje 
nas nilfgaardzki strażnik .

Cesarski żołnierz prowadzi nas do ambasadora Shilarda Fitz-Oesterlena . Po krótkiej rozmowie zo-
stajemy przeszukani i strażnicy odbierają nam zdobytą dziwną statuetkę, w którą, jak się okazuje, 
zaklęta jest Triss Merigold . Dyplomata odchodzi, rozkazując swoim siepaczom nas zabić . Naszą  
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egzekucję w ostatniej chwili przerywa Vernon Roche wraz z Ves . We trójkę musimy stawić czoła nil-
fgaardzkim żołnierzom i przewodzącemu im magowi . [Walka] Zaklęć czarodzieja najlepiej unikać, 
odskakując na boki . Jako że używa teleportu, radzę powalić go Znakiem Aard i zabić w pierwszej 
kolejności . Strażników możemy unieruchomić Znakiem Yrden i spokojnie wykończyć ciosami w plecy .

[Konsekwencje wyboru w Królewskiej krwi]

[A] Jeśli w Królewskiej krwi uznaliśmy Stennisa za winnego otrucia Saskii i zdobyliśmy 
w ten sposób królewską krew, teraz Roche pomoże nam opuścić obóz Kaedweńczyków . Wy-
prowadzi nas jako więźnia, którego ma się pozbyć . W drodze przez obóz musimy uważać na 
patrole: jeśli nas zauważą, odgadną nasz podstęp, co zakończy się śmiercią bohatera . Unikając 
patroli, docieramy do bramy, gdzie przepytuje nas strażnik . Na pierwsze pytanie powinniśmy 
wybrać opcję „Graj”, a następnie wybrać „Milcz” . W innym przypadku strażnik się połapie  
i nas zastrzeli . W ten sposób wydostajemy się z obozu i kierujemy się w stronę mgły [8] . 

[B] Natomiast jeśli w zadaniu Królewska krew zdecydowaliśmy, że nie posiadamy wystarcza-
jących dowodów winy Stennisa i co za tym idzie – nie zdobyliśmy królewskiej krwi, teraz 
mamy okazję poprosić Roche’a o pomoc w zdobyciu krwi Henselta . Vernon pomaga nam, odcią-
gając uwagę strażników, a my możemy przekraść się do namiotu króla Kaedwen [7] . Czekamy 
ukryci za beczkami, aż żołnierze odejdą za Vernonem, po czym kierujemy się ku największemu 
namiotowi – królewskiemu . Za nim znajdują się beczki, które podpalamy przy pomocy Znaku 
Igni, odciągając uwagę straży . Następnie zakradamy się do namiotu monarchy . Po rozmowie 
z nim, za obietnicę pozbycia się upiornej mgły, otrzymujemy królewską krew i eskortę poza 
teren obozu . Czas wracać do Vergen .

Przed wejściem we mgłę pojawia się jeszcze Filippa, która wskaże nam drogę przez pole bitwy . 
Podobnie jak poprzednio, czeka nas tam walka z duchami i upiorami . [Walka] Radzę pozo-
stawać wewnątrz magicznego klosza roztoczonego przez czarodziejkę i pozwolić jej zająć się 
przeciwnikami . W pewnym momencie upiory zatrzymują sowę w magicznej pułapce . Musimy 
je pokonać, by uwolnić Filippę, za którą następnie podążamy w stronę krasnoludzkiej twierdzy .

W ten sposób docieramy w bezpieczne okolice Vergen i nie pozostaje nam nic innego, jak udać 
się do domu Filippy [1] i poinformować ją o losie Triss . Jak się okazuje, służąca czarodziejki, 
Cynthia, była nilfgaardzkim szpiegiem i uciekła, na szczęście jednak zostawiła swoje rzeczy,  
w których Filippa znalazła różę pamięci . Kwiat więdnie, musimy się śpieszyć…

Kwestia życia i śmierci
Zadanie uratowania Smokobójczyni, zlecone przez Filippę zaraz po otruciu dziewczyny, jest 
jednym z głównych wątków naszych dotychczasowych poczynań . Spina ono niejako cztery opisane 
wcześniej zadania związane z poszukiwaniem składników antidotum, to jest: Podziemne 
życie, w którym znaleźliśmy krasnoludzki nieśmiertelnik, W pogoni za magią, w którym 
weszliśmy w posiadanie smoczego snu oraz Królewska krew i Gdzie jest Triss Merigold?, 
gdzie zdobyliśmy królewską krew i różę pamięci .

Mając wszystkie składniki, wręczamy je Filippie Eilhart, która niezwłocznie bierze się do spo-
rządzenia lekarstwa dla Saskii . Następnie doświadczamy ozdrowienia dziewczyny . W podzięce 
za nasz wysiłek otrzymujemy od niej miecz Vandergrifta, dowódcy kaedweńskich wojsk pod-
czas bitwy sprzed trzech lat, której upiorną wersję przyjdzie nam niedługo odczarować . 
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Wieczna bitwa 
Pamiątki z bitwy

Podczas narady wojennej Geralt (wraz z Filippą) zobowiązał się zdjąć klątwę krwi z pola bitwy . 
Jak dowiedzieliśmy się od czarodziejki, potrzebujemy do tego czterech magicznych artefak-
tów powiązanych z rozegraną trzy lata temu bitwą, symbolizujących odwagę, wiarę, nienawiść 
i śmierć . Filippa bierze na siebie odnalezienie dwóch pierwszych artefaktów, nam pozostają 
symbole śmierci i nienawiści .

Musimy zgromadzić jak najwięcej informacji o bitwie, w tym celu najlepiej wypytać Filippę,  
starostę Cecila Burdona oraz naszych krasnoludzkich przyjaciół: Zoltana i Yarpena . Od nich 
dowiemy się o mieczu dowódcy, który posiada Saskia, oraz sztandarze . Dowódca Kaedwen, 
do którego należał miecz, słynął z nienawiści i nieustępliwości, zaś Bura Chorągiew została 
wycięta w pień w trakcie bitwy pod Vergen . Zwłoki zabitych żołnierzy złożono w katakumbach 
w lesie za miastem . Jako że elfy pilnujące Smokobójczyni nie wpuszczają do dziewczyny nikogo 
poza Filippą, ze zdobyciem miecza musimy zaczekać do jej wyzdrowienia . 

Symbol śmierci

Zajmijmy się zatem znalezieniem sztandaru . W celu jego zdobycia musimy wybrać się do kata-
kumb w lesie . Najlepiej jest to zrobić przy okazji poszukiwań smoczego snu (W pogoni za ma-
gią) lub rozwiązując sprawę morderstw w mieście (Z drżącym sercem) . Udajemy się do lasu, 
z przedmieść Vergen skręcamy na mury i przedostajemy się do tunelu prowadzącego nad rzekę 
i przez część miasta, w której stacjonuje oddział Iorwetha . Po drugiej stronie rzeki znajduje 
się interesujący nas las . Gdzieś w jego środku odnajdujemy wejście do katakumb . Wewnątrz 
zapewne zaatakują nas upiory . [Walka] Najłatwiej pokonać je srebrnym mieczem, pomagając 
sobie Znakami Yrden i Aard .

Musimy dostać się na niższy poziom . W jednej z sal spotykamy ducha Ekharta Henessy’ego, 
członka Burej Chorągwi, pilnującego sztandaru . [Wybór] [A] Możemy go oszukać i powiedzieć, 
że również służyliśmy w tym oddziale lub [B] spróbować z nim walczyć . 

[A} Jeśli skłamiemy, że służyliśmy w Burej Chorągwi, duch oczywiście nam nie uwierzy . Jeśli dalej  
będziemy obstawać przy swoim, zada kilka pytań, by przekonać się o prawdziwości naszych słów . 
Na pierwsze pytanie musimy odpowiedzieć, że się myli . Odpowiedź na drugie to Menno Coeho-
orn, a następnie, że Menno Coehoorn zginął pod Brenną . Duch spyta, kto dowodził podczas bitwy 
o Vergen . Poprawna odpowiedź to Seltkirk i Vandergrift, a na ostatnie pytanie odpowiadamy, że 
Bigerhorn nas pojmał . W ten sposób udaje się przekonać Ekharta, co pozwala nam zabrać sztan-
dar z grobowca znajdującego się w sali . W razie pomyłki, jeśli będziemy mieli przy sobie bobrzy 
kołpak lub płaszcz Burej Chorągwi, duch da nam jeszcze jedną szansę, w innym przypadku czeka 
nas walka . Przedmioty możemy zdobyć, wykonując zadanie Koszmar Baltimora i wygrywając  
w kości ze Skalenem Burdonem . 

[B] Jeśli nie mamy ochoty wdawać się z duchem w dyskusje albo odpowiemy błędnie na któreś  
z jego pytań, będziemy walczyć z Henessym . [Walka] Jest to bardzo trudne starcie, do którego  
powinniśmy się przygotować . Bardzo pomocny okaże się Znak Yrden,którym możemy unieru-
chomić przeciwnika . Zadając mu ciosy w plecy, pokonujemy go srebrnym mieczem . Możemy 
zabrać ze sobą sztandar, którego pilnował duch . 
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To jednak jeszcze nie koniec: jeśli oszukaliśmy Ekharta, duch losowo będzie mógł nas nawiedzić 
podczas innych walk w grze .

Symbol nienawiści

Mamy już sztandar, pozostaje nam jeszcze zdobyć miecz dowódcy . W tym celu musimy zgro-
madzić wszystkie składniki antidotum dla Saskii . Po jego podaniu Smokobójczyni odda nam 
ów miecz z wdzięczności .

Wtedy rozmawiamy z Filippą, czarodziejka wręcza nam dwa pozostałe artefakty, magiczny me-
dalion i zbroję Seltkirka . Posiadając wszystkie cztery przedmioty, ruszamy ku upiornej mgle .

We mgle nawiedza nas duch aedirńskiego żołnierza . Nasz dowódca wydaje rozkazy łucznikom, 
po czym każe nam zdobyć chorągiew przeciwnika . Biegniemy zatem przez fortyfikacje ku du-
chom Kaedweńczyków broniących sztandaru . [Walka] Blokując ciosy przeciwników, staramy 
się zadawać szybkie uderzenia . Nie jesteśmy wiedźminem, więc musimy radzić sobie bez Zna-
ków, mikstur czy petard .

Gdy pokonamy wszystkich wrogów, nawiedza nas duch Kaedweńczyka . Musimy powiadomić 
dowódcę, że chorągiew wpadła w ręce przeciwnika . Z nieba spada grad strzał . Chowając się 
za drewnianymi osłonami, przedzieramy się przez pole bitwy . Łucznicy strzelają w pewnych 
odstępach czasu, więc w przerwach między salwami jesteśmy bezpieczni . W ten sposób docie-
ramy do naszego generała… Vandergrifta . Drauga . Generał wkracza do bitwy, pokłóciwszy się 
wcześniej z Sabriną Glevissig, nadworną czarodziejką króla Henselta .

Sabrina decyduje się zesłać na pole bitwy deszcz ognistych kul, a nas nawiedza duch aedirń-
skiego generała Seltkirka . Ponownie przedzieramy się przez pole bitwy, walcząc z duchami  
i upiorami kaedweńskich żołnierzy . [Walka] Do dyspozycji mamy tylko miecz . Starając się blo-
kować ciosy przeciwników, wyprowadzamy szybkie ataki . W pewnym momencie stajemy oko w 
oko z Vandergriftem . Duch Seltkirka opuszcza nasze ciało i możemy się zmierzyć z draugiem 
 z pełnią wiedźmińskich umiejętności . 

[Walka] Spotkanie z draugiem to jedna z najbardziej wymagających walk w grze . Demon, ja-
kim stał się kaedweński generał, potrafi zamieniać się w tornado, przyzywać ostrzał łuczników 
czy wreszcie ściągać na nas ogniste kule wyczarowane przez Sabrinę . Kiedy draug używa swo-
ich zdolności specjalnych, najlepiej uciekać i kryć się za przeszkodami . W pozostałych momen-
tach starcia atakujemy srebrnym mieczem . Znaki w tej walce będą nieskuteczne – z wyjątkiem 
Quen, więc staramy się z niego korzystać . Za pomocą uników zachodzimy demona z boku, by 
zyskać szansę na silniejszy cios .

Kiedy demon padnie martwy, nasze ciało nawiedzi jeszcze duch kaedweńskiego kapłana, chcą-
cego wyprowadzić żołnierzy spod deszczu ognistych kul, zesłanego przez własną czarodziejkę . 
Chowając się za osłonami, kierujemy się w stronę „wyjścia” z mgły…
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Oblężenie Vergen

Po odczarowaniu bitwy duchów budzimy się w domu Filippy Eilhart [1], która informuje nas,  
że kaedweńskie wojska pod dowództwem samego Henselta zbliżają się do Vergen i prosi, byśmy  
porozmawiali z Zoltanem, osobą odpowiedzialną za przygotowania do obrony . Zoltana  
znajdujemy przy bramie do miasta [2], gawędzi z Saskią . W trakcie rozmowy z krasnoludem 
pojawią się Kaedweńczycy . Zoltan prosi nas o pomoc – wylanie oliwy na atakujące wojska .  
Biegniemy więc na mury [3] . Czeka nas tam walka z kaedweńskimi tarczownikami . [Walka] 
Walcząc z przeciwnikami posiadającymi tarcze, musimy pamiętać o blokowaniu ich ciosów . 
Sami atakujemy z pełną siłą, najlepiej unieruchamiając ich Znakiem Yrden lub zachodząc  
z boku dzięki unikom . Po pokonaniu przeciwników używamy dźwigni, by wylać oliwę i wracamy 
do Zoltana . Niestety, pojawia się Detmold i za pomocą magii niszczy barykadę ustawioną przez 
obrońców . Zoltan rzuca rozkaz odwrotu za wewnętrzne mury miasta [4] .

Sheldon zamyka za nami bramy Vergen, a my biegniemy na mury . Wojska Henselta zdobywa-
ją przedmieścia i podchodzą pod wewnętrzne mury miasta . Żołnierze wspinają się po drabi-
nach… Czeka nas walka o życie . [Walka] Nie bijemy się sami, więc sprawne używanie bloków 
wspomaganych Znakami powinno wystarczyć . Po odparciu pierwszego natarcia mamy chwilę 
odpoczynku, po niej następuje kolejny atak Kaedweńczyków . Po rozprawieniu się z drugą falą 
przeciwników Saskia informuje nas, że istnieje sekretne przejście do miasta przez jaskinie po-
łączone z kopalniami pod Vergen . Dodaje, iż żaden z wysłanych tam zwiadowców dotąd nie 
powrócił .

Smokobójczyni prosi nas, byśmy udali się z nią sprawdzić wspomniane tunele [5] . Biegniemy 
za dziewczyną, po drodze napadają nas Kaedweńczycy . [Walka] Zbrojnych najłatwiej pokonać, 
używając szybkich ciosów stalowym mieczem w połączeniu ze Znakiem Aard . Biegniemy 
w głąb jaskini, gdzie spotykamy Detmolda z oddziałem najemników . Czarodziej blokuje nam  
drogę powrotną, zmuszając do podjęcia nierównej walki . [Walka] Aby wyjść ze starcia 
obronną ręką, należy pamiętać o blokach i wyprowadzać silne kontrataki oraz unikać  
czarów rzucanych przez Detmolda . W pewnym momencie jednak Geralt pada, trafiony  
zaklęciem… Ratuje nas Saskia, zamieniając się w smoka . Następnie po krótkiej rozmowie  
z dziewczyną wracamy do miasta . Po drodze spotykamy Zoltana informującego, że jesteśmy 
potrzebni na murach .
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Gra przenosi nas na mury Vergen, gdzie Saskia przemawia do obrońców, by podbudować mora-
le . Chwilę później nadciągają oddziały wroga z Henseltem i Detmoldem na czele . Magowi udaje 
się zrobić wyłom w bramie, a król daje rozkaz szturmu . Czeka nas atak kolejnej fali Kaedweń-
czyków . [Walka] Zręcznie blokując ciosy napastników i w razie potrzeby używając Znaków, nie 
powinniśmy mieć trudności z pokonaniem wrogów .

Gdy wyeliminujemy przeciwników, po drugiej stronie pola bitwy pojawia się Iorweth ze swoim 
komandem Scoia’tael . Wojska Henselta znajdują się teraz w okrążeniu, elfy zasypują wroga 
gradem strzał . Saskia prosi Geralta i Zoltana, by dołączyć do Iorwetha i pomóc mu zamknąć 
pierwszą z bram miasta, a tym samym odciąć jedyną drogę ucieczki Kaedweńczyków .

Biegniemy do drabiny po prawej stronie murów [6] . Przedostajemy się w pobliże fortyfikacji,  
z których wcześniej wylewaliśmy oliwę [7] . Zoltan zamyka bramę… Henselt nie ma wyjścia, 
musi się poddać, co też po chwili czyni .

Gra przenosi nas w pobliże domu Filippy, gdzie właśnie toczą się negocjacje . Henselt przyrzeka 
zapłacić reparacje wojenne, których wysokość zostanie ustalona na zjeździe w Loc Muinne, po-
nadto uznaje Saskię za władcę Vergen i suwerena Doliny Pontaru . Zostaje wtedy wypuszczony 
wolno, ma stawić się w Loc Muinne . Detmold natomiast za zbrodnie wojenne zostaje skazany 
na śmierć .

Filippa wraz z Saskią mówią, że udają się do Loc Muinne, po czym znikają w teleporcie stwo-
rzonym przez czarodziejkę . Podchodzi do nas Iorweth i zwraca uwagę na dziwne zachowanie 
Saskii .

AKT II: Ścieżka Roche’a

Preludium do wojny: Kaedwen
Jeśli we Flotsam pomogliśmy Roche’owi zabić komendanta Loredo, opuszczamy miasteczko na 
pokładzie okrętu temerskich służb specjalnych . Płyniemy ku Aedirn, dokąd, z tego co wiemy, 
uciekł Letho, porywając przy okazji Triss . W okolicach Vergen przez Pontar przeprawiły się 
wojska Kaedwen dowodzone przez Henselta, samego króla…

Drugi akt rozpoczynamy, wcielając się właśnie we wspomnianego monarchę . W towarzystwie 
Sheali de Tancarville, maga Detmolda oraz kaedweńskich rycerzy udajemy się na negocjacje 
ze szlachtą Aedirn . Król Demawend został wcześniej zamordowany, a szlachta szuka protekcji  
u Henselta, który zamierza wykorzystać okazję do przejęcia ziem sąsiada .

Do negocjacji z baronami wtrąca się Saskia, sławetna Dziewica z Aedirn, pogromczyni smoka, 
o której mieliśmy okazję dowiedzieć się od Iorwetha w pierwszym akcie . Po wzajemnej „wy-
mianie uprzejmości” dziewczyna wyzywa króla na pojedynek, teraz tylko od nas zależy, czy 
przyjmiemy wyzwanie, co doprowadzi do pojedynku, czy też za namową Detmolda spróbujemy 
pojmać Saskię, co skończy się ogólną bijatyką . [Walka] Nie powinniśmy mieć problemów, jeśli 
będziemy pamiętać o blokowaniu i silnych ciosach stalowym mieczem . Walkę w pewnym mo-
mencie przerywa kapłan Kreve, a Henselt w szale bitewnym go zabija… Niebo ciemnieje, wokół 
pojawia się mgła, z której wyłaniają się duchy .
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Geralt wraz z Roche’em podchodzą pod bramę obozu kaedweńskiego króla . Wiedźmiński me-
dalion ostrzega o zbliżającym się niebezpieczeństwie . Nagle okolicę zasnuwa upiorna mgła . 
Spotykamy w niej Henselta i towarzyszących mu magów . Musimy wyprowadzić króla z upior-
nego pola bitwy i dostać się do obozu . Drogę wskazuje nam Detmold, który otacza wszystkich 
magiczną barierą ochronną . [Walka] Wewnątrz jej granic atakujące nas duchy szybko giną,  
a my jesteśmy bezpieczni, dlatego nie radzę jej opuszczać . Na zewnątrz długo nie przeżyjemy . 

W drodze przez mgłę kilka razy zdarza się, że Detmold zostaje zatrzymany magią pojawiają-
cych się upiorów . Musimy wówczas pokonać je wszystkie, by uwolnić maga spod ich zaklęcia .  
W ten sposób bezpiecznie docieramy do kaedweńskiego obozu . U bram spotykamy Zyvika, bę-
dącego dziesiętnikiem, któremu król nakazuje oprowadzić nas po obozie, a następnie przypro-
wadzić do siebie .

Zyvik pokazuje nam obóz, wspominając o kowalu, obozowej kantynie, szpitalu czy arenie, na 
której toczą się pojedynki . Jeśli nie mamy ochoty zwiedzać obozu z przewodnikiem, możemy 
porozmawiać z żołnierzem i jeśli uda się go przekonać, zaprowadzi nas od razu do górnego 
obozu .

Przed królewskim namiotem spotykamy ambasadora Nilfgaardu i jego świtę . Możemy chwilę 
porozmawiać z Shilardem . Następnie udajemy się na spotkanie z Henseltem . Król żąda od nas 
zdania relacji na temat zabójstw Foltesta i Demawenda, a także prosi o zdjęcie klątwy z pola 
bitwy . Opowiada nam również o wydarzeniach sprzed trzech lat .

Gdy wychodzimy z królewskiego namiotu, zaczepia nas Detmold i prosi o poświęcenie mu kilku 
chwil .

Teoria spisku (część pierwsza)

Zadanie związane z tropieniem spisku w obozie zaczyna się po rozmowie z Detmoldem [1], 
na którą czarodziej zaprasza nas już w obozie, tuż po spotkania z Henseltem .

[Wybór] Możemy wpaść na trop spiskowców na dwa sposoby: [A] pomagając Manfredowi roz-
wikłać problem jego syna lub [B] odnajdując niejakiego Odrina, kompana pijanych żołnierzy .

Rzeźnik z Cidaris

[A] Kręcąc się po obozie, prędzej czy później trafiamy do kantyny [2], znajdujemy tam między 
innymi Manfreda, który samotnie pije wódkę . Jeśli się do niego przysiądziemy i porozmawiamy 
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z nim, opowie nam historię syna Swena, który zdecydował się wyzwać na pojedynek niejakiego  
Letande’a Aveta, zwanego też Rzeźnikiem z Cidaris . Jeśli zaoferujemy swoją pomoc, Manfred 
przyrzeknie, że zrobi wszystko, by się nam odwdzięczyć . Idziemy więc porozmawiać ze  
Swenem [3] . Ten początkowo każe nam spadać, ale w końcu daje się przekonać i przyjmuje 
naszą propozycję, by walczyć z Rzeźnikiem parami . Idziemy więc do namiotu Aveta [4], by 
przedstawić mu nasz pomysł walki w parach . Ten nie ma nic przeciwko, więc wracamy do Swe-
na z dobrą nowiną . Jeśli powiemy, że jesteśmy gotowi, przeniesiemy się na arenę [5], gdzie 
walczymy z Avetem i jego giermkiem . [Walka] Najlepszym sposobem na pokonanie Rzeźni-
ka będzie blokowanie ciosów i zadawanie silnych cięć stalową klingą . Możemy również unie-
ruchomić go Znakiem Yrden i atakować w plecy . Przy wyjściu z areny spotykamy Manfreda, 
który dziękuje nam za ocalenie życia jego syna lub za same starania, zależnie od tego, czy 
Swen przeżył, czy zginął . Zyskujemy możliwość zapytania o ludzi z kwadratowymi moneta-
mi . Manfred dotrzymuje słowa i poleca nam udać się do burdelu madame Karoll [6] i zapytać  
o Świszczącą Zośkę, której mamy powiedzieć, by otworzyła przed nami bramy raju .  
Dostajemy także kwadratową monetę . Po pojedynku zwraca się do nas Proximo, mówiąc, 
że oglądającemu nas Henseltowi na tyle spodobała się walka, że polecił zorganizować turniej 
rycerski . Proximo proponuje nam w nim udział, co rozpoczyna nowe zadanie (Ave Henselt!) .

W piwie prawda

[B] O Świszczącej Zośce możemy również dowiedzieć się, pomagając pijakom kręcącym się po 
obozie odnaleźć ich przyjaciela Odrina . W tym celu musimy porozmawiać z którymś z trzech 
pijanych żołnierzy . Łażenie po obozie raczej nie przyniesie nam żadnych wskazówek . Odrina 
znajdujemy nad Pontarem w miejscu [7] . Idziemy więc po pijanego jak bela żołnierza i prowa-
dzimy go do obozu . Przy bramie zatrzymają nas strażnicy . Tutaj pojawiają się wybory dialogo-
we: możemy przekonać wartowników, że upiliśmy Odrina, bo to ważny świadek w prowadzonym 
śledztwie, wtedy wpuszczą nas bez problemu . W innym wypadku będziemy musieli ich przeku-
pić . Odrin to specyficzny człowiek i należy dwukrotnie go budzić i zachęcać, by z nami odszukał 
znajomych i poszedł do kantyny [2] . Po znalezieniu wszystkich trzech kompanów Odrina idzie-
my do kantyny na piwo . Jeśli dobrze poprowadzimy dialog, panowie uznają Geralta za przyja-
ciela i zdradzą mu kilka tajemnic na temat burdelu, Świszczącej Zośki i kwadratowych monet . 
By tak się stało, musimy zaznaczyć, że „Wszyscy boją się Henselta”, a następnie powiedzieć: 
„Potrzebuję informacji” . W innym przypadku nie wyciągniemy z nich niczego .

[Wybór] Mając już kwadratową monetę i informacje o Świszczącej Zośce, możemy udać się 
do Detmolda [1] i powiedzieć mu, czego się dowiedzieliśmy . Dzięki temu otrzymujemy wsparcie 
żołnierzy, którzy pomagają nam w walce z konspiratorami . Możemy też badać dalej sprawę na 
własną rękę .

Idziemy więc do burdelu madame Karoll [6] . Chcemy zabawić się z jej dziewczynkami, poka-
zujemy kwadratową monetę i wybieramy Świszczącą Zośkę . Zosi mówimy: „Chcę, by twój 
uśmiech rozwarł dla mnie bramy raju”, co zaowocuje otwarciem przez dziewczynę tajnego 
przejścia do kryjówki konspiratorów .

Na dole spotkamy Vinsona Trauta, o którym wcześniej wspominał nam Detmold, a także dzie-
siętnik Zyvik . Jest on w posiadaniu jednego z artefaktów potrzebnych do odczarowania bitwy 
duchów – zbroi Seltkirka . Nie mamy wyboru, musimy z nim walczyć . [Walka] Najłatwiej bę-
dzie zabić konspiratorów, pomagając sobie Znakiem Aard i dobijając powalonych nim przeciw-
ników . Po walce należy pamiętać, by przeszukać zabitego i zdobyć zbroję . Na stole na samym 



36 37

środku sali znajdziemy ciekawą notatkę, którą należy przeczytać . Czyż nie brzmi jak słowa 
mistrza Jaskra? Geralt sam na to wpada, a nam pozostaje tylko odwiedzić barda w obozie 
[8] . Rozmowa z Jaskrem kończy pierwszą część zadania . Na poznanie tożsamości przywódców 
spisku przyjdzie nam jeszcze długo poczekać . Po zabiciu Trauta i spiskowców możemy również 
odwiedzić Detmolda i mu o wszystkim opowiedzieć . Za każdego zabitego konspiratora czaro-
dziej przewidział nagrodę, więc stajemy się bogatsi o kilkaset orenów . 

Klątwa krwi 
 

Dowiedziawszy się od króla [1] o klątwie rzuconej nań przez jego byłą doradczynię Sabrinę 
Glevissig, spaloną za zdradę podczas bitwy trzy lata temu, Geralt postanawia pomóc monarsze 
i zdjąć ciążącą na nim anatemę . W poszukiwaniu wskazówek udajemy się do Detmolda [2] . 
Czarodziej przekazuje nam całą masę cennych informacji dotyczących klątwy, Sabriny, duchów, 
które nas zaatakowały we mgle, a także prosi o pomoc w tropieniu spisku, jaki zawiązał się  
w obozie . Dowiadujemy się między innym, iż aby, odczarować króla, powinniśmy odprawić eg-
zorcyzmy . Dlatego też musimy dowiedzieć się jak najwięcej o wydarzeniach sprzed trzech lat . 
Detmold sugeruje odwiedzenie miejsca kaźni czarodziejki [3] .

Zbłąkane owieczki

Udajemy się więc w miejsce wskazane przez Detmolda [3] . Gdy wychodzimy z obozu, zaczepia 
nas Zyvik . Prosi, byśmy w okolicy zwrócili uwagę na dwóch poszukiwanych przez niego żołnie-
rzy . Mamy im przekazać, by czym prędzej wracali do obozowiska .

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11



37

Przekraczamy strumień nieopodal kwater oddziału Roche’a i kierujemy się plażą na zachód . 
[Walka] Po drodze do miejsca śmierci Sabriny atakują nas utopce . Najlepszą taktyką w walce 
z nimi jest zadawanie silnych ciosów srebrnym mieczem w połączeniu z rzucaniem Znaku Aard .

Docieramy do kręgu, gdzie odnajdujemy żołnierzy poszukiwanych przez Zyvika . Proszą nas 
o pomoc w dostaniu się do obozu . Zanim jednak im pomożemy lub pozostawimy na pastwę 
losu, powinniśmy zbadać miejsce kaźni czarodziejki . Jeśli zrobimy to dokładnie,odnajdziemy 
list żołnierza, kwadratowe monety i gwóźdź, a także zauważymy nietypowe ślady pozostawione 
w okolicy .

Po dokładnym obejrzeniu kręgu czas porozmawiać ze spotkanymi żołnierzami . Dowiadujemy 
się od nich o kulcie Sabriny, któremu przewodzi człowiek nazywany Natchnionym, oraz o egze-
kucji, która miała miejsce trzy lata temu . Mężczyźni będą chcieli zabrać znaleziony przez nas 
gwóźdź . Jeśli się nie zgodzimy, później w obozie będziemy mogli trochę inaczej przeprowadzić 
rozmowę z innymi żołdakami wierzącymi w Sabrinę . 

Odprowadzamy żołnierzy w bezpieczne miejsce, po drodze pokonując wyskakujące z rzeki utop-
ce . Kiedy docieramy do rzecznego brodu, mężczyźni nam dziękują i odchodzą w stronę obozu . 
Na tym kończy się zadanie związane z prośbą Zyvika . Już w obozie skorzystamy na tym, że 
pomogliśmy zbłąkanym żołnierzom . Dzięki temu będziemy mogli porozmawiać ze schwytanym 
przez Kaedweńczyków elfem z komanda Scoia’tael . Dowiemy się od niego o planach Serrita 
i Egana, wiedźminów współpracujących z Letho . Przy okazji pobytu w obozie warto również 
porozmawiać z Zyvikiem i odebrać od niego nagrodę za odnalezienie żołnierzy .

W kręgu trafiliśmy na kilka interesujących tropów, które powinniśmy zbadać, by zdobyć wiedzę 
potrzebną do zdjęcia klątwy z Henselta . Żołnierze wspominali o Natchnionym, mieszkającym 
w wąwozach za obozem, oraz o sprzedawcy relikwii, którego znajdziemy w kantynie [4] . Wra-
camy zatem do obozu . Po drodze do kantyny spotykamy kłócących się o relikwię żołnierzy .  
O ile mamy przy sobie gwóźdź znaleziony w kręgu Sabriny, możemy go porównać z posiadanym 
przez nich i wyjawić im, że zostali oszukani przez sprzedawcę .

Handlarza odnajdujemy w kantynie . Jeśli znaleźliśmy nietypowe ślady butów, oglądając miej-
sce kaźni czarodziejki, będziemy mogli dowiedzieć się od niego dużo więcej . Sprzedawca opo-
wiada nam, że niejaki Yahon swoją włócznią przebił konającą Sabrinę, by skrócić jej męki . Nie 
jest jednak skory zdradzić nam nic więcej, radzi za to porozmawiać z Natchnionym . 

Opuszczamy zatem obóz i kierujemy się ku wąwozom na wschodzie . Natykamy się na trupojady  
grasujące na pobojowisku . [Walka] Potwory atakują w grupach, a ginąc, łapią się za głowę, 
po czym wybuchają . Dlatego też najlepszym sposobem walki z nimi jest używanie Znaku Aard 
i dobijanie srebrnym mieczem ogłuszonych bądź powalonych przeciwników . Kiedy któryś złapie 
się za głowę, czym prędzej powinniśmy odskoczyć na bezpieczną odległość .

Droga ku natchnieniu

W wąwozach spotykamy dwóch żołnierzy broniących się przed zgnilcami . Możemy spróbować 
ich uratować . Po pokonaniu potworów kierujemy się na północ . Powinniśmy trafić na polankę  
z chatą Natchnionego [5] . Zaatakują nas harpie . [Walka] Z racji ich liczby najprościej powalić 
je Znakiem Aard i uciec do chaty . Świece palące się wokół niej odstraszają stworzenia .

Natchniony od razu odgaduje, że nie trafiliśmy do niego przypadkiem . Niewiele się od niego 
dowiemy, jeśli nie zdobędziemy jego zaufania . W tym celu możemy spróbować go przekupić 
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lub wyrazić chęć wstąpienia w szeregi wyznawców kultu Sabriny . Jeśli szkoda nam pieniędzy  
i oszukamy założyciela nowej religii, będziemy musieli przejść próbę – spędzić noc pod wpły-
wem otrzymanego od Natchnionego eliksiru przy kapliczce zbudowanej w kotlinie nieopodal .

Udajemy się więc odprawić rytuał . W kotlinie atakują nas zgnilce, które pokonujemy w podobny 
sposób co wcześniej . Między dwoma jeziorkami znajdujemy kapliczkę . Po zmroku (od 21:00) 
możemy przystąpić do rytuału . Wypijamy eliksir otrzymany od naszego „guru” . To, co zoba-
czymy, zapamiętamy na długo… 

Po wszystkim wracamy do chaty Natchnionego . Jako nawróceni możemy porozmawiać  
z nim o wydarzeniach sprzed trzech lat . Dowiadujemy się od niego o klątwie Sabriny, którą czaro-
dziejka obłożyła Henselta . Jeśli zapytamy o artefakty potrzebne do odczarowania bitwy duchów, 
Natchniony opowie nam o Seltkirku z Gulety, zwracając uwagę, że jego zbroja może być symbolem 
odwagi, którego szukamy . Powinniśmy również zapytać o włócznię Yahona – potrzebujemy jej do 
egzorcyzmowania króla Kaedwen . Dowiadujemy się, że włócznię posiada sprzedawca relikwii… 

Wydaje się, że handlarz [4] nie powiedział nam całej prawdy . Wracamy do obozu, by jeszcze 
raz z nim porozmawiać . Sprzedawca przyznaje się, że kiedyś posiadał włócznię, którą Yahon 
przebił cierpiącą Sabrinę . Jeśli go przekupimy, przekonamy lub zastraszymy, do czego przyda 
się zdobyty na miejscu kaźni gwóźdź, opowie nam, że przegrał grot w kości z jakimś żołnierzem . 
Wojak zginął później w Dolinie Pontaru, walcząc ze Scoia’tael, zaś grot stał się własnością 
przywódcy komanda . Iorweth… Handlarz mówi, że elf podobno przyłączył się do Saskii i jest 
po drugiej stronie mgły w Vergen . Powinniśmy porozmawiać o tym z Detmoldem [1] . Może 
czarodziej się wreszcie do czegoś przyda .

Po poinformowaniu Detmolda o obecnym posiadaczu grotu włóczni, potrzebnego do zdjęcia 
klątwy rzuconej na Henselta przez Sabrinę Glevissig, czarodziej poleca nam przedostać się na 
drugą stronę mgły do Vergen . Wręcza nam w tym celu medalion wskazujący we mgle drogę oraz 
poselską flagę, dzięki której, przynajmniej teoretycznie, powinniśmy być bezpieczni w mieście 
krasnoludów .

Opuszczając górny obóz, spotykamy Zoltana narzekającego na rasistowskie traktowanie w obo-
zie . Nasz przyjaciel, choć zmartwiony, ucieszy się na możliwość przedostania się do Vergen, a 
my zyskamy kompana w niebezpiecznej podróży na drugą stronę pola bitwy . We dwójkę biegnie-
my ku upiornej mgle .

Naszym oczom ukazuje się pole bitwy stoczonej trzy lata temu . Używamy wiedźmińskiego me-
dalionu – w połączeniu z amuletem od Detmolda wskazuje nam drogę do Vergen . We mgle cały 
czas atakują nas duchy poległych żołnierzy i draugiry, demony stworzone ze szczątków zbroi  
i tarcz poległych . [Walka] Będziemy musieli walczyć o życie . Nie radzę za wszelką cenę zabijać 
wszystkich przeciwników we mgle . Chodzi o to, by przedostać się na drugą stronę . Niekończąca 
się walka doprowadzi nas jedynie do śmierci . Z duchami najlepiej walczyć srebrnym mieczem, 
pomagając sobie Znakami Aard i Quen .

Po wyjściu z mgły idziemy za Zoltanem ku miastu krasnoludów . W spalonej wiosce [6] nieopo-
dal za wąwozem, z którego wychodzimy, spotykamy oddział Scoia’tael . Elfy – dzięki Chivayowi 
– nas nie atakują . Każą nam zobaczyć się ze swoim dowódcą na przedmieściach [7] .

Na wspomnianych przedmieściach spotykamy naszego starego znajomego – Yarpena Zigrina . To 
właśnie krasnolud jest dowódcą warty . Podczas rozmowy z nim dowiadujemy się między innymi, 
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że sztandar Burej Chorągwi, który jako symbol śmierci może się przydać do odczarowania pola 
bitwy, znajduje się w katakumbach w lesie za miastem . Yarpen nie może nas wpuścić do miasta . 
Jako że Zoltan chce zostać w Vergen, to on zobowiązuje się zdobyć od Saskii miecz dowódcy, rów-
nież przydatny do pozbycia się mgły . Umawiamy się z nim w miejscu wskazanym przez Zigrina,  
w opuszczonych kopalniach pod miastem, do których można się dostać od strony wąwozów .

Symbol śmierci

Tymczasem udajemy się przez przedmieścia [8] do lasu, by zdobyć sztandar . Gdzieś w środku 
lasu odnajdujemy wejście do katakumb [9] . Wewnątrz zapewne zaatakują nas upiory . [Walka] 
Najłatwiej pokonać je srebrnym mieczem, pomagając sobie Znakami Yrden i Aard .

Musimy dostać się na niższy poziom . W jednej z sal spotkamy ducha Ekharta Henessy’ego, 
członka Burej Chorągwi, pilnującego sztandaru . [Wybór][A] Możemy go oszukać i powiedzieć, 
że również służyliśmy w tym oddziale lub [B] spróbować z nim walczyć . 

[A] Jeśli skłamiemy, że służyliśmy w Burej Chorągwi, duch oczywiście nam nie uwierzy . Je-
śli dalej będziemy obstawać przy swoim, zada kilka pytań, by przekonać się o prawdziwości 
naszych słów . Na pierwsze pytanie musimy odpowiedzieć, że się myli . Odpowiedź na drugie 
to Menno Coehoorn, a następnie, że Menno Coehoorn zginął pod Brenną . Duch spyta, kto do-
wodził podczas bitwy o Vergen . Poprawna odpowiedź to Seltkirk i Vandergrift, a na ostatnie 
pytanie odpowiadamy, że Bigerhorn nas pojmał . W ten sposób udaje się przekonać Ekharta, co 
pozwala nam zabrać sztandar z grobowca znajdującego się w sali . W razie pomyłki przydaje 
się bobrzy kołpak lub płaszcz Burej Chorągwi, gdyż wówczas duch da nam jeszcze jedną 
szansę . Przedmioty możemy zdobyć, rozmawiając wcześniej z Zyvikiem i grając w kości ze 
Skalenem Burdonem .

[B] Jeśli nie mamy ochoty wdawać się z duchem w dyskusje albo odpowiemy błędnie na któreś 
z jego pytań, będziemy walczyć z Henessym . [Walka] Jest to bardzo trudne starcie, do którego 
powinniśmy się przygotować . Bardzo pomocny okaże się Znak Yrden, którym możemy 
unieruchomić przeciwnika . Zadając mu ciosy  w plecy, pokonujemy go srebrnym mieczem .  
Możemy zabrać ze sobą sztandar, którego pilnował duch . 

To jednak jeszcze nie koniec: jeśli oszukaliśmy Ekharta, duch losowo będzie mógł nas nawiedzić 
podczas innych walk w grze .

Symbol nienawiści

Zrobiliśmy swoje, oby Zoltan wywiązał się z umowy i zdobył miecz… Udajemy się na spotkanie 
z krasnoludem . Wracamy przez przedmieścia i spaloną wioskę w okolice, w których pojawili-
śmy się po wyjściu z mgły . Na rozstajach skręcamy w lewo ku wąwozom, a po przejściu przez 
starą bramę jeszcze raz w lewo . W ten sposób powinno się nam udać znaleźć ukryte wejście do 
kopalni [10] . 
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Krasnoludzkie kopalnie to istny labirynt . Nie sposób zapamiętać ich planów czy odnaleźć dro-
gę bez błędu . Dodatkowo pod ziemią jest oczywiście ciemno, a nieliczne kaganki na niewie-
le się zdają . Radzę więc zawczasu przygotować sobie kilka eliksirów pozwalających widzieć  
w ciemnościach . W środku czeka nas walka z zamieszkującymi podziemia trupojadami .  
[Walka] Stosujemy podobną taktykę jak we wcześniejszych starciach z tymi potworami . Zna-
kiem Aard staramy się je powalać lub ogłuszać, a obezwładnione dobijamy srebrnym mieczem, 
pamiętając, by odskakiwać na bezpieczną odległość przed śmiercią potworów .

Brnąc przez jaskinie, trafiamy wreszcie do sali, w której zaatakuje nas ponaddwumetrowy 
kaczerb, trupojad o wielkości i sile trolla . [Walka] Najłatwiej go pokonać, unieruchamiając 
Znakiem Yrden i zadając ciosy w plecy . W korytarzu za drzwiami znajdziemy Zoltana w towa-
rzystwie Saskii Smokobójczyni [12] . 

Kobieta, o dziwo, sama wręcza nam miecz z nadzieją, że odczarujemy pole bitwy . Zoltanowi 
przy okazji udaje się ustalić, że potrzebny nam grot włóczni Yahona, którym przebito Sabrinę, 
posiada Skalen Burdon, młody krasnolud, z którym spotkaliśmy się na przedmieściach . Wygrał 
go od Iorwetha w pokera . 

Szczęście nam chyba sprzyja, czas więc wypróbować je w grze w kości . Wracamy do miasta,  
by rzucić wyzwanie krasnoludowi [7] . Zgodzi się bez wahania, ostrzegając, że i tak przegramy .  
Grot jest nam potrzebny, więc gramy aż do zwycięstwa . Po wszystkim wracamy we mgłę, by 
przedostać się do obozu Henselta .

We mgle, podobnie jak wcześniej, korzystamy z medalionu i podążamy za jego wskazaniami . 
Będzie o tyle prościej, że obóz widać z daleka . Na naszej drodze kolejny raz stają duchy i upiory . 
[Walka] Pokonujemy je za pomocą szybkich ciosów srebrnym mieczem, w razie potrzeby uży-
wając Znaków Aard, Quen czy Yrden .

Wychodząc z upiornego pola bitwy, spotkamy Roche’a i jego ludzi . Vernon opowiada nam, że 
zostali zaatakowani przez Nilfgaardczyków będących na rozkazach jakiejś kobiety, która wy-
szła z mgły . To zapewne służka Filippy Eilhart, którą czarodziejka wysłała na poszukiwanie 
Triss… Czyżby była szpiegiem cesarstwa? Biegniemy do obozu [11], może ambasador Shilard 
nam to wszystko jakoś wyjaśni . Po dotarciu na miejsce okazuje się jednak, że Nilfgaardczycy 
odpłynęli… Musimy porozmawiać z Henseltem, może pozwoli nam popłynąć za nimi .

12

10
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Idziemy do króla, by powiedzieć mu o zdobytych po drugiej stronie mgły artefaktach . Monarcha 
pragnie, byśmy niezwłocznie przeprowadzili egzorcyzmów . Wraz ze swoimi strażnikami udaje 
się na miejsce kaźni Sabriny [3] . My natomiast potrzebujemy jeszcze porozmawiać z Detmol-
dem [1], by zdobyć od czarodzieja magiczny proszek potrzebny do nasypania run, o których 
mogliśmy przeczytać wcześniej w otrzymanej od niego książce .

Mając już wszystko, udajemy się do kręgu Sabriny . Po krótkiej rozmowie król prowadzi nas na 
wzniesienie, z którego dobrze widać całą okolicę . Rozmawiamy z nim jeszcze raz . Powinniśmy 
dokładnie odwzorować wydarzenia sprzed trzech lat . Kierowany przez nas Henselt będzie mu-
siał usypać runy potrzebne do egzorcyzmów .

To swego rodzaju minigra . Jeśli zapoznaliśmy się wcześniej z książką otrzymaną od Detmolda, 
nie powinniśmy mieć problemów z odpowiednią kolejnością usypywania znaków . Musimy stwo-
rzyć coś na kształt czaszki kozła wpisanej w okrąg . W tym celu, zaczynając od czarciego koła, 
każemy Henseltowi iść w stronę skamieniałego chleba . Następnie ku czarnym świecom i czasz-
ce kozła . Stamtąd prosimy króla, by skierował się w stronę wypalonego drzewa i następnie 
kruczego truchła, skwaśniałego mleka i na końcu do czarciego koła .

Pozostaje nam tylko rozpocząć egzorcyzmy, podpalając runy . Znaki na ziemi zapłoną turkusowym 
ogniem, na zewnątrz kręgu pojawią się upiory . Bariera chroniąca nas i monarchę z czasem będzie 
słabnąć, a złe duchy przedostaną się do środka . Musimy zadbać o bezpieczeństwo Henselta do 
czasu, aż Sabrina wypowie ostatnie słowa klątwy . [Walka] Odpowiadamy na ataki upiorów srebr-
nym ostrzem, w razie potrzeby pomagając sobie Znakami . Po kilku chwilach król przebija ducha 
czarodziejki grotem włóczni Yahona, co zakończy rytuał i zdejmie przekleństwo z monarchy . 
Henselt z wdzięczności obiecuje nam swój medalion – symbol wiary, potrzebujemy go do zdjęcia 
klątwy z pola bitwy . Zaprosi nas również do swojego namiotu na małą ucztę…

Zabójcy królów

1

2

3
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Król Henselt zaprosił nas do siebie [1] po zdjęciu z niego klątwy Sabriny Glevissig . Po przyj-
ściu do górnego obozu zauważamy, że do monarchy przybył redański poseł . Straż nie pozwala 
nam wejść do królewskiego namiotu . Musimy poczekać do nocy . Po godzinie 22:00 próbujemy 
jeszcze raz . Poseł informuje Henselta, że w wyniku tragicznej śmierci księcia Bussy’ego ko-
ronę Temerii dziedziczy jego siostra Anais . Król wie, że widzieliśmy na własne oczy oblężenie 
zamku La Valette’ów . Wypytuje nas o szczegóły . Rozmowę jednak przerywa asasyn, zabijając 
posłańca . Geralt rzuca Aard i po raz kolejny ratuję króla z opresji . Czeka nas pojedynek z dwo-
ma zabójcami . [Walka] Przeciwnicy są w miarę mocni, najlepszym sposobem będzie używanie 
bloków i Znaku Yrden .

Walkę w pewnym momencie przerywa Sheala, a pozostały na placu boju asasyn ucieka . Henselt 
ponownie chce z nami rozmawiać, w rozmowie uczestniczą również czarodzieje Sheala i Det-
mold . Ten drugi wpada na pomysł użycia zakazanej przez Kapitułę nekromancji, by dowiedzieć 
się czegoś o nasłanych na króla zabójcach .

Teraz mamy wolną rękę, możemy dokończyć inne questy czy pokręcić się po obozie . Jednak 
jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o skrytobójcach, czas udać się do Detmolda – znajdziemy go  
w szpitalu polowym [2] w dolnym obozie . Zanim przystąpimy do rytuału, czarodziej poleci nam 
wypić eliksir wzmacniający . Jeśli go nie posiadamy, musimy poprosić o chwilę czasu na przy-
gotowania . Potrzebujemy eliksiru o nazwie Krakwa . Przepis na nią możemy kupić od jednego 
z kupców w obozie . Ingredienty natomiast bez problemu powinniśmy znaleźć na pobojowisku  
w okolicach obozu . Po jego przygotowaniu i wypiciu rozmawiamy jeszcze raz z magiem . Pod-
dajemy się jego zaklęciu…

Dzięki nekromancji wcielamy się w postać wiedźmina Egana . Znajdujemy się w oddalonych od 
obozu wąwozach, towarzyszy nam drugi zabójca, imieniem Serrit, a naszym zadaniem jest od-
nalezienie kryjówki skrytobójców [3] . Po drodze czeka nas walka z harpiami zasiedlającymi wą-
wozy . [Walka] Najlepsze połączenie to srebrny miecz i silny styl walki . Po kilku chwilach Serrit 
doprowadza nas do kryjówki . Podążamy krok w krok za nim, uważając na rozstawione wszędzie 
pułapki . W ten sposób docieramy do komnaty, w której spotykamy zabójcę nad zabójcami – Letho . 
Z rozmowy z królobójcą dowiadujemy się, że w spisek jest zamieszana Sheala de Tancarville i że 
zabójcy już jej nie potrzebują oraz że Letho udaje się do Loc Muinne .

Następnie, nadal będąc pod wpływem czaru Detmolda, przenosimy się do obozu Henselta . Ser-
rit wspina się na palisadę, a my mamy przekraść się dołem . Teraz czeka nas skradanie się . Jeśli 
nam się nie uda, przeniesiemy się do szpitala polowego i wizja się skończy . Jednak lepiej, by 
nam się powiodło . Radzę ukryć się za skałą po lewej stronie i odczekać, aż strażnicy skończą 
rozmowę i odejdą . Teraz wystarczy tylko dostać się do końca alejki między namiotami a pali-
sadą . Jeśli nam się to uda, wylądujemy w jaskini pod obozem, gdzie Serrit podzieli się z nami 
swoimi spostrzeżeniami na temat planów utworzenia na zjeździe w Loc Muinne nowej Rady  
i Kapituły . Chwilę później, nadal za sprawą nekromancji, weźmiemy udział w walce w górnym 
obozie, tuż przed namiotem Henselta . [Walka] Mamy do czynienia z kilkoma strażnikami 
uzbrojonymi w miecze dwuręczne i z tarczownikami . Z uwagi na to najlepszą taktyką będzie 
częste blokowanie i zadawanie silnych ciosów stalowym mieczem . 

Nekromantyczna wizja się kończy, a my budzimy się w szpitalu [2] . Po krótkim zdaniu relacji  
powinniśmy udać się do kryjówki skrytobójców [3], gdyż tam najprawdopodobniej uciekł 
ranny Serrit . Możemy teraz pokręcić się po obozie czy dokończyć jakiś inny quest . Kiedy 
będziemy gotowi, udajemy się do jaskini asasynów drogą znaną nam z wizji . 
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W komnacie, w której w wizji spotkaliśmy Letho, teraz widzimy umierającego Serrita . Ucinamy 
z nim krótką pogawędkę na temat Sheali . Trzeba wracać do Detmolda i przekazać mu najnow-
sze informacje . Czarodziej mówi nam, że czas najwyższy pozbyć się klątwy zalegającej nad po-
lem bitwy i wręcza nam medalion – potrzebny do usunięcia mgły symbol wiary . Teraz, zależnie 
od tego, czy odnaleźliśmy wcześniej konspiratorów w obozie, czy też nie, podejmujemy się tego 
zadania lub odczarowujemy pole bitwy .

Wieczna bitwa
Obiecaliśmy Henseltowi przynajmniej spróbować zdjąć klątwę ciążącą na polu bitwy . Pozbycie 
się upiornej mgły to jedyna szansa, by król pozwolił nam odpłynąć za Nilfgaardczykami i po-
rwaną Triss . 

Przez cały drugi akt zbieramy informacje, szukając sposobu na pozbycie się duchów . Dzięki 
wiedźmińskiej wiedzy i pomocy czarodzieja Detmolda ustalamy, że potrzebujemy czterech ar-
tefaktów związanych z bitwą sprzed trzech lat, symboli wiary, odwagi, nienawiści i śmierci . 
Podczas wykonywania wcześniejszych zadań wątku głównego gry dochodzimy do wniosku, że 
potrzebne nam artefakty to medalion, zbroja Seltkirka, miecz dowódcy oraz sztandar . Me-
dalion dostajemy od Henselta po zakończeniu zadania Zabójcy królów, zbroję zdobywamy, 
walcząc z Vinsonem Trautem i spiskowcami w trakcie questu Teoria spisku, miecz oraz sztan-
dar wpadają w nasze ręce w Vergen podczas zadania Klątwa krwi .

Posiadając wszystkie cztery artefakty, udajemy się jeszcze do namiotu Detmolda po jego ostat-
nie rady i biegniemy prosto w upiorną mgłę .

We mgle nawiedza nas duch aedirńskiego żołnierza . Nasz dowódca wydaje rozkazy łucznikom, 
po czym poleci nam zdobyć chorągiew przeciwnika . Biegniemy zatem przez fortyfikacje ku du-
chom Kaedweńczyków broniących sztandaru . [Walka] Blokując ciosy przeciwników, staramy 
się zadawać szybkie ciosy . Nie jesteśmy wiedźminem, więc musimy poradzić sobie bez Znaków, 
mikstur czy petard .

Gdy pokonamy wszystkich wrogów, nawiedza nas duch Kaedweńczyka . Musimy powiadomić 
dowódcę, że chorągiew wpadła w ręce przeciwnika . Z nieba spada grad strzał . Chowając się 
za drewnianymi osłonami, przedzieramy się przez pole bitwy . Łucznicy strzelają w pewnych 
odstępach czasu, więc w przerwach między salwami jesteśmy bezpieczni . W ten sposób docie-
ramy do naszego generała… Vandergrifta . Drauga . Generał wkracza do bitwy, pokłóciwszy się 
wcześniej z Sabriną Glevissig, nadworną czarodziejką króla Henselta .

Sabrina decyduje się zesłać na pole bitwy deszcz ognistych kul, a nas nawiedza duch aedirń-
skiego generała Seltkirka . Ponownie przedzieramy się przez pole bitwy, walcząc z duchami  
i upiorami kaedweńskich żołnierzy . [Walka] Do dyspozycji mamy tylko miecz . Starając się blo-
kować ciosy przeciwników, wyprowadzamy szybkie ataki . W pewnym momencie stajemy oko  
w oko z Vandergriftem . Duch Seltkirka opuszcza nasze ciało i możemy się zmierzyć z draugiem  
z pełnią wiedźmińskich umiejętności . 

[Walka] Spotkanie z draugiem to jedna z najbardziej wymagających walk w grze . Demon, ja-
kim stał się kaedweński generał, potrafi zamieniać się w tornado, przyzywać ostrzał łuczników 
czy wreszcie ściągać na nas ogniste kule wyczarowane przez Sabrinę . Kiedy draug używa swo-
ich zdolności specjalnych, najlepiej uciekać i kryć się za przeszkodami . W pozostałych momen-
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tach starcia atakujemy srebrnym mieczem . Znaki w tej walce będą nieskuteczne – z wyjątkiem 
Quen, więc staramy się z niego korzystać . Za pomocą uników zachodzimy demona z boku, by 
zyskać szansę na silniejszy cios .

Kiedy demon padnie martwy, nasze ciało nawiedzi jeszcze duch kaedweńskiego kapłana, chcącego 
wyprowadzić żołnierzy spod deszczu ognistych kul zesłanego przez własną czarodziejkę . Chowając 
się za osłonami, kierujemy się w stronę wyjścia z mgły…

Teoria spisku (część druga)

Po odczarowaniu pola bitwy budzi nas Jaskier [1] . Przekazuje nam, co działo się pod naszą  
nieobecność . Żołnierze mieli dość tego, że Henselt układa się z Nilfgaardem, Detmold aresztował  
kilku spiskowców i najprawdopodobniej wymorduje połowę obozu, jeśli czegoś szybko nie  
zrobimy . Henselt wysłał wojska pod Vergen . Jaskier wspomina nam również o tym, że konspi- 
ratorzy ukryli się w domu na klifie [2] .

Biegniemy więc we wskazane przez poetę miejsce . O dziwo, spotykamy tam Vernona Roche’a .  
Gra nie pozostawia nam wyboru, musimy pomóc Roche’owi, biegniemy do namiotu Temerczyka 
w poszukiwaniu Ves [3] . W obozie niebieskich pasów atakują nas kaedweńscy żołnierze . 
[Walka] Umiejętnie blokując ciosy przeciwników i w razie potrzeby pomagając sobie Zna-
kami Yrden czy Aard, pokonujemy napastników . Na miejscu okazuje się, że w namiocie ni-
kogo nie ma, dziwka informuje nas, że ludzie Roche’a zostali zaproszeni przez Detmolda na 
bankiet do obozowej kantyny [4] . Biegniemy więc za Vernonem do miejsca wskazanego przez 
dziewczynę . Po drodze czeka nas walka z Kaedweńczykami pozostającymi w obozie . [Walka]  
Z uwagi na liczbę przeciwników oraz fakt, że niektórzy są uzbrojeni w halabardy, musimy za-
chować ostrożność . Niezbędne będzie blokowanie i unikanie ciosów . Warto również korzystać 
ze Znaków Yrden, Quen czy Aard . Po dotarciu na miejsce znajdujemy wszystkich ludzi Roche-
’a… powieszonych . Jedyną osobą, która przeżyła masakrę, jest Ves . Dowiadujemy się od niej, 
kto jest za to odpowiedzialny . Pałający zemstą Roche w pogoni za Henseltem chce udać się do 
Vergen . Geralta bardziej interesuje Sheala de Tancarville, która też uciekła do Vergen . Czas 
działać .

1
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Atak na Vergen

Udajemy się więc w podróż do oblężonego krasnoludzkiego miasta Vergen [1] . Droga prowadzi 
przez znane już trochę z Zabójców królów wąwozy, więc ponownie możemy spodziewać się walki 
z harpiami . Dalej w wąwozach, w miejscu, gdzie wcześniej zalegała mgła, teraz odkrywamy roz-
bity dawno temu statek, a obok niego trollicę [2] . 

[Wybór] Z potworzycą możemy grzecznie porozmawiać i dowiedzieć się, że niedawno spotkała 
kogoś udającego się do Loc Muinne . Jeśli nie chcemy tracić czasu, należy ją zabić . Biegniemy dalej 
w stronę Vergen . Kiedy naszym oczom ukaże się stary kamieniołom, powinniśmy przygotować  
się do walki z harpiami . Następnie w miejscu [3] mamy szansę uratować partnera spotkanej  
wcześniej trollicy, ponieważ właśnie okłada go trzech kaedweńskich żołnierzy . Jeśli wcześniej  
zabiliśmy trollicę, jej partner również nas zaatakuje . Za zakrętem czeka nas walka z kaedweń-
skimi tarczownikami . [Walka] Radzę pamiętać o blokowaniu i zadawać silne ciosy stalowym 
mieczem . Po walce, nieopodal dostrzegamy jeszcze jednego człowieka Detmolda . On wie o taj-
nym przejściu do Vergen [4] . 

Nie tracąc czasu, biegniemy do jaskini . Nie musimy długo czekać, by odnaleźć uciekającego 
żołnierza… z kolegami . Jak się okazuje, to człowiek Adama Pangratta, znanego nam z obozu 
najemnika . Ten każe nas zabić, a sam odchodzi w głąb jaskini . Nie pozostaje nam nic innego, 
jak chwycić za miecz . [Walka] Ta walka jest wymagająca, radzę używać bloków i kombinacji  
mocnych i silnych ciosów stalowym mieczem, urozmaicając uderzenia Znakiem Aard lub Igni .  
Dalej w grocie widzimy kolejną grupę najemników . Brnąc przez jaskinie, trafiamy na  
Detmolda we własnej osobie . [Walka] Najważniejsze to pokonać Pangratta, radzę zadawać 
naprzemiennie silne i szybkie ciosy oraz blokować ciosy przeciwników . Trzeba też uważać na 
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czary rzucane przez Detmolda, najlepiej używać uników, by uciekać z miejsca, w którymzaraz 
coś wybuchnie . Gdy pokonamy najemników, czarodziej otwiera teleport i znika . Biegniemy da-
lej, Vergen zdaje się być już blisko . Opuszczając jaskinie, spotykamy Zoltana [5] . Dowiadujemy 
się od niego, że Sheala (którą ścigamy) zatrzymała się w domu innej czarodziejki – Filippy Eil-
hart [6] . [Wybór] Zoltan wspomina również o otoczonym przez Kaedweńczyków Iorwecie [7] . 
Od nas zależy, czy [A] pomożemy elfowi, czy [B] udamy się bezzwłocznie na spotkanie z Shealą .

[A] Idziemy na górę po schodach wiodących do wspomnianego przez Chivaya mostu . Pierwszy 
wbiega na niego Roche, a most zawala się i rozstajemy się z przyjacielem . Jeśli chcemy pomóc 
Iorwethowi, najpierw udajemy się w prawo do kasztelu wskazanego przez Zoltana [7] . Tam 
walczymy ze sporą liczbą Kaedweńczyków . [Walka] Radzę pamiętać o blokowaniu i używać 
mocnych ciosów . Po pokonaniu wszystkich Iorweth ucina sobie z nami krótką pogawędkę .

[B] Pozostało nam już tylko jedno – odnaleźć Shealę de Tancarville . Po drodze do domu Filippy 
spotykamy jeszcze kilku żołnierzy . Natomiast chwilę później czeka nas walka z przywołanym 
najwyraźniej przez czarodziejkę potworem . [Walka] W tym starciu radzę pamiętać o blokowa-
niu, gdyż miniboss potrafi powalić Geralta . Pomocne okazują się Znak Igni i silne ciosy srebr-
nym mieczem .

W taki sposób docieramy do domu Filippy [6], kiedy czarodziejka otwiera teleport . Sheala de  
Tancarville krzyczy nam na odchodne, byśmy jej więcej nie szukali . Czarodziejki i towarzysząca 
im Saskia znikają, za to pojawia się Henselt . Król rozkazuje nas zabić . [Walka] W tej 
walce najlepiej spisują się kombinacje bloków, Igni i silnych ataków stalowym mieczem . 
Po pokonaniu wszystkich pozostanie nam tylko rozprawienie się z Henseltem . W międzyczasie 
do domu Filippy wbiega Roche . [Wybór] Czas zadecydować, co zrobić z królem Kaedwen .  
Opcje mamy dwie: [A] możemy go oszczędzić i powiedzieć Roche’owi, że nie warto brudzić 
sobie rąk lub [B] pozwolić Roche’owi zabić króla . Wybór ten zdecydowanie wpłynie na fabułę 
trzeciego aktu . 

Wszystkie ścieżki prowadzą do Loc Muinne, nasza również…

AKT III: ŚCIEŻKA IORWETHA

W imię wyższych racji!
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Jeżeli drugi akt zakończyliśmy z Iorwethem, dowiedzieliśmy się, że Saskia pod wpływem 
czarów stała się bezwolnym narzędziem w rękach Filippy . Udajemy się w drogę za wspomnianą 
dwójką do Loc Muinne .

[1] Wraz z Iorwethem podróżujemy przez górską przełęcz do miasta . Po drodze kilka razy 
atakują nas zamieszkujące okolicę harpie . [Walka] Dobywamy srebrnego miecza i pomagając  
sobie Znakiem Aard, torujemy drogę ku dolinie . [Wybór] W pewnym momencie Iorweth 
spostrzega, że bram miasta strzegą rycerze Zakonu Płonącej Róży [2] . [A] Elf proponuje nam 
drogę przez jaskinie [3], dokąd sam się udaje . [B] Jeśli pierwszą część Wiedźmina zakończyli-
śmy po stronie zakonu, możemy bez obaw iść do obozu zakonników . W innym przypadku czeka 
nas tam pewna śmierć, a gdyby nawet się nam powiodło, okaże się, że bramy miasta są za-
mknięte .

[A] Jeśli zdecydujemy się na drogę przez jaskinie, na naszej drodze pojawią się trupojady oraz 
krabopająk . [Walka] Dobrą taktyką będzie unikanie szarży stwora i zadawanie szybkich ciosów 
srebrnym mieczem w połączeniu ze stosowaniem Znaku Igni . Zgnilce natomiast najłatwiej po-
konać, unieruchamiając je Znakiem Yrden i dobijając silnymi ciosami srebrnego miecza .

Podążamy za Iorwethem, w końcu udaje nam się opuścić jaskinie . Kierujemy się wzdłuż akwe-
duktu ku miastu Vranów [4] . Nim dotrzemy do murów, będziemy musieli poradzić sobie jeszcze 
z kilkoma harpiami . Gdy idziemy za Iorwethem, wśród ruin atakują nas gargulce . [Walka] Naj-
łatwiej jest je pokonać srebrnym mieczem, zadając szybkie ciosy . Warto również pomagać sobie 
Znakami Aard czy Yrden i być przygotowanym do odskoku, ponieważ potwory przed śmiercią 
wybuchają i rozpadają się na kawałki .

Przy okazji pierwszej walki z gargulcami znajdziemy się na opuszczonym placyku, na którego  
środku widzimy wejście do podziemi . W sali pod ziemią trafiamy na cztery glify strażnicze 
i skrywającą zapewne jakąś tajemnicę skrzynię . Jeśli w odpowiedniej kolejności dezaktywujemy 
znaki, będziemy mogli sprawdzić jej zawartość . Poprawna kolejność jest losowa, więc musimy 
liczyć na szczęście . W razie pomyłki zostajemy podpaleni . Otwarcie skrzyni i zabranie z niej 
manuskryptu rozpocznie zadanie poboczne Zaszyfrowany manuskrypt .

Przedzierając się z Iorwethem przez miasto, w pewnym momencie podsłuchujemy rozmowę straż-
ników [5] o poszukiwanej przez nas czarodziejce, osadzonej w więzieniu .

[B] Jeśli Mistrz Zakonu Płonącej Róży to nasz dobry znajomy z pierwszej części gry, możemy  
udać się w stronę bramy . Zatrzymają nas strażnicy, lecz Zygfryd każe nas zostawić . Z rozmowy 
z nim dowiadujemy się, że zakon obecnie pełni rolę straży przybocznej redańskiego króla  
Radowida, a w więzieniu w lochach pod dzielnicą, w której stacjonują Redańczycy, znajduje 
się poszukiwana przez nas Filippa Eilhart, oskarżona przez króla o zdradę stanu . Po rozmo-
wie daje nam swój pierścień, gwarantujący przychylność ze strony braci zakonnych . Bramy do 
miasta stoją przed nami otworem .

Niezależnie od tego, w jaki sposób docieramy za mury Loc Muinne, kolejnym krokiem jest od-
nalezienie Filippy Eilhart . [Wybór] Do więzienia, w którym znajduje się czarodziejka, możemy 
dostać się na dwa sposoby: [A] dając się schwytać strażnikom lub [B] przekradając się przez 
kanały pod miastem .

[A] Odnalezienie strażników nie powinno nam nastręczać trudności, gdyż kręcą się po całym 
mieście . Spotkanie z patrolem poskutkuje walką . Jeśli poziom naszego życia spadnie wystarczająco 
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nisko, stracimy przytomność, a następną rzeczą, jaką ujrzymy, będą kraty więziennej celi . 
Naszą sąsiadką okazuje się sama Filippa . Wybierając ten wariant musimy liczyć się z utratą  
ekwipunku, którego później nie uda się już odzyskać . Czarodziejka obiecuje nam, że odczaruje  
Saskię, jeśli pomożemy jej wydostać się z celi . Następnie zjawia się król Redanii Radowid wraz 
z Shilardem Fitz-Oesterlenem i strażnikami . Po rozmowie z monarchą mamy wątpliwą przyjem-
ność dyskusji z ambasadorem Nilfgaardu, który kolejny raz rozkazuje nas zabić . Musimy być przy-
gotowani na szybkie oswobodzenie się z kajdan (QTE) i walkę z Nilfgaardczykami . 

[B] Droga przez kanały okazuje się nieco trudniejsza, ponieważ wejście [6] jest oddalone od 
miejsca, w którym znajdujemy się po podsłuchaniu strażników (jeśli trafiliśmy do miasta przez 
jaskinie) czy też od bramy, którą weszliśmy do miasta (jeśli sprzyja nam Mistrz Zakonu Pło-
nącej Róży) . Po drodze musimy omijać patrole strażników lub, jeśli się to nie uda, pokonać je  
w walce . Tymczasem kierujemy się na wschód, na prawo od głównej bramy do miasta . Trzyma-
jąc się wschodnich murów, powinniśmy natknąć się na dwóch Nilfgaardczyków . Po ich pokona-
niu, nieopodal wieży, znajdujemy wejście do kanałów . Na nasze szczęście w kanałach ciężko się 
zgubić, na nieszczęście będziemy musieli pokonać żyjące tam trupojady . [Walka] Używajmy 
Znaku Aard i srebrnego miecza oraz pamiętajmy, że przed śmiercią potwory wybuchają . Jedyna 
droga prowadzi nas do więzienia, gdzie widzimy, jak Radowid, król Redanii pozbawia Filippę 
oczu . Chwilę później czeka nas walka ze strażą przyboczną ambasadora Nilfgaardu Shilarda . 

[Walka] Starcie z gwardią cesarską, szczególnie jeśli jako więzień zostaliśmy pozbawieni ekwi-
punku, należy do trudnych . Warto pomóc sobie Znakami, w szczególności Aard, Quen i Yrden, 
co pozwoli stosunkowo łatwo wyeliminować przynajmniej część żołnierzy . Pozostałych zabija-
my w tradycyjny sposób .

Po pokonaniu ochrony Shilarda powinniśmy porozmawiać z Filippą . Czeka nas kolejny wybór . 
[Wybór] [A] Możemy pomóc Filippie wydostać się z więzienia (Łamacz czarów) lub [B] odmó-
wić i próbować uratować Triss z rąk Nilfgaardczyków (Gdzie jest Triss Merigold?) .

Łamacz czarów
Jeśli zdecydujemy się pomóc Filippie, prowadzimy oślepioną czarodziejkę w stronę wyjścia . Na 
naszej drodze stoi dwóch nilfgaardzkich strażników, których pokonuje przybywający z pomocą 
Iorweth . Po rozmowie z elfem i Filippą we troje udajemy się przez kanały do kwatery czaro-
dziejki . Po drodze czeka nas walka z trupojadami . [Walka] Najlepiej zadawać szybkie ciosy  
i unikać wybuchających zwłok . Nieoceniony również będzie Znak Quen, który uchroni nas przed 
skutkami eksplozji . Gdy pokonamy ostatnią grupę potworów, dołączają do nas Iorweth z czaro-
dziejką i prowadzą nas do kwatery Filippy .

Eilhart wiedzie nas na najwyższe piętro budynku, gdzie pośród rytualnych świec znajduje się skrzy-
nia ukrywająca magiczny sztylet Filippy Eilhart z kontrzaklęciem, którego szukamy . By złamać 
magiczną pieczęć na skrzyni, musimy w odpowiedniej kolejności zapalić świece znajdujące się w po-
mieszczeniu . Filippa wspomina o swoich notatkach Filippy Eilhart ze wskazówkami dotyczącymi 
kolejności ich zapalania . Zapiski czarodziejki znajdujemy piętro niżej, na biurku w jej sypialni . 

Zaczynamy od świecy po prawej stronie, blisko wejścia, następna świeca znajduje się po prze-
kątnej . Trzecia to ta na prawo od drugiej, czwarta po przekątnej, a ostatnia to środkowa .  
Następnie jesteśmy świadkami sceny, w której uwolniona Filippa zamienia się w sowę i odlatuje, 
a nam przychodzi zmierzyć się z żywiołakiem będącym strażnikiem skrzyni . [Walka] W tej  
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walce należy blokować stwora i zadawać silne ciosy, najlepiej z boku lub od tyłu . Warto również 
wesprzeć się Znakami Quen, Yrden czy Aard . Po pokonaniu stwora powinniśmy otworzyć skrzy-
nię i wyjąć potrzebny nam sztylet Filippy Eilhart .

Po zdobyciu sztyletu Filippy Eilhart  czka nas rozmowa z Iorwethem na temat Filippy, Sheali 
i sposobu odczarowania Saski . Wydaje się, że smoczyca może przebywać na obradach . Iorweth 
decyduje się wybrać tam wcześniej i rozeznać w sytuacji . My mamy chwilę dla siebie, a z elfem 
spotkamy się jeszcze po drodze na szczyt możnych (Zjazd czarodziejów) .

Gdzie jest Triss Merigold?

Jeżeli w więzieniu zdecydujemy, że nie warto pomagać Filippie i postanowimy wyswobodzić 
Triss z rąk Nilfgaardczyków, odmawiamy oślepionej czarodziejce pomocy i bierzemy Shilarda 
jako zakładnika [1] . Prowadzimy ambasadora do wyjścia z więzienia . Odnalezienie drogi nie 
powinno nastręczać problemów, gdyż istnieje tylko jeden szlak na zewnątrz . Po drodze mijamy 
nilfgaardzkich strażników, ale nie musimy się ich obawiać . 

W ten sposób udaje nam się odnaleźć wyjście . Niestety, trafiamy prosto do obozu Nilfgaardczy-
ków [2] . Otacza nas oddział żołnierzy . Na nasze nieszczęście dowódca oddziału nie jest skłon-
ny ustąpić nam z drogi . Zabija Shilarda . By przeżyć, musimy stoczyć walkę ze sporą grupą 
przeciwników . [Walka] Z uwagi na liczbę oponentów, nieocenione będą Znaki Quen i Aard . 
Odrzucając od siebie kilku przeciwników naraz, ogłuszamy ich . Powinni stać się łatwym celem . 
Do kuszników natomiast doskakujemy i, nim wyciągną miecz, staramy się zadać silny cios, po 
czym atakujemy Znakiem Aard .

Po pokonaniu wszystkich okazuje się, że wrota prowadzące do miasta są zamknięte .Musimy 
odnaleźć inną drogę z obozu . Na lewo od wyjścia z więzienia znajduje się odpowiedni korytarz .  
Czeka nas tam kolejna walka z Nilfgaardczykami . [Walka] Tym razem przeciwników jest 
tylko dwóch, więc wystarczy blokować ciosy i silnie kontrować . Po pokonaniu strażników wspi-
namy się nieco i walczymy z napotkanymi po drodze żołnierzami . W ten sposób trafiamy na plac 
[3], gdzie ścieramy się z ludźmi Matsena . 

[Walka] Przeciwników jest bardzo dużo i między jedną a drugą falą nie mamy czasu na regene- 
rację . Radzę często blokować i unikać ataków wroga oraz zadawać silne ciosy, wspomagane 
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Znakami Igni i Aard . Chwilę później trafiamy na samego Matsena [4], z którym ucinamy 
sobie krótką pogawędkę na temat Triss i Loży, po czym Nilfgaardczyk przechodzi do ataku . 
[Walka] Przed nami kolejna walka z poddanymi cesarza Emhyra . Jak zawsze z tarczownikami, 
trzeba mieć na uwadze ich ataki tarczą i kontrować silnymi ciosami . Warto też używać takich 
Znaków, jak Igni, Yrden i Aard . Po zabiciu Matsena należy pamiętać o zabraniu klucza do wię-
zienia Triss .

Jesteśmy już tylko krok od uratowania Triss . Wystarczy zejść na dół i otworzyć celę [5] . Następnie  
czeka nas długa rozmowa z Merigold, w której czarodziejka wyjaśnia nam wiele spraw .  
Opowiada o powstaniu Loży i jej roli, o tym, że to Filippa z Shealą stały za śmiercią Dema-
wenda, o ich planach stworzenia państwa w Dolinie Pontaru… Musimy jeszcze tylko wydostać 
się z obozu Nilfgaardczyków . W tym celu kierujemy się w stronę wyjścia z więzienia [2] . Tam 
Triss proponuje się rozdzielić, gdyż łatwiej działać w pojedynkę, i obiecuje, że spotkamy się na 
obradach (Zjazd czarodziejów) .

Zjazd czarodziejów
Jeżeli do Loc Muinne przybyliśmy z Iorwethem, zależnie od tego, czy uratowaliśmy Filippę  
(Łamacz czarów), czy Triss (Gdzie jest Triss Merigold?), dostajemy się na obrady bądź z Ior-
wethem [A], bądź z Triss [B] . Droga jednak jest taka sama . Musimy przedostać się do miejsca, 
gdzie czeka nasz przyjaciel lub przyjaciółka .

[A] Kiedy docieramy na miejsce, okazuje się, że Iorweth zajął się strażnikami pilnującymi 
wejścia . Udajemy się na rozpoczęte już obrady, na których obecni są królowie Kaedwen i Re-
danii, konetabl Natalis reprezentujący Temerię, Saskia, Sheala de Tancarville i wielu, wielu 
innych . Saskia, będąca pod wpływem czarów, zgodnie z planem Filippy i Sheali dąży do uznania 
nowego państwa w Dolinie Pontaru przez inne kraje oraz opowiada się za utworzeniem Rady  
i Kapituły czarodziejów . W tym momencie jednak pojawia się Shilard . Mówi, że udało mu się 
schwytać zabójcę Foltesta i Demawenda . Nilfgaardzcy żołnierze wprowadzają Letho, który 
opowiada, że za wszystkim stała sekretna Loża, której przewodniczyły Filippa i Sheala . Rado-
wid wzywa rycerzy zakonu, którzy chcą aresztować czarodziejkę z Koviru . Jednak na chęciach 
się kończy, gdyż pojawia się smok…

[B] Po dotarciu na miejsce czeka nas rozmowa z Triss, a następnie musimy pokonać dwóch 
strażników pilnujących wejścia do amfiteatru .

W amfiteatrze odbywają się rozmowy na szczycie, na których obecni są królowie Kaedwen i 
Redanii, konetabl Natalis reprezentujący Temerię, Saskia, Sheala de Tancarville i wielu, wielu 
innych . Saskia, będąca pod wpływem czarów, zgodnie z planem Filippy i Sheali dąży do uznania 
nowego państwa w Dolinie Pontaru przez inne kraje oraz opowiada się za utworzeniem Rady 
i Kapituły czarodziejów . W tym momencie na scenie pojawia się Geralt z Triss, która zarzuca 
Sheali, iż ta ma królewską krew na rękach i że są na to świadkowie . Radowid każe aresztować 
de Tancarville . Czarodziejka zostaje otoczona przez oddział rycerzy Zakonu Płonącej Róży . 
Pojawia się jednak smok, który zabiera magiczkę w bezpieczne miejsce… 
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Wejście smoka
Saskia, po zamianie w smoka, zabiera Shealę na wieżę nieopodal amfiteatru . Smoczyca krąży 
nad miastem, a nam nie pozostaje nic innego, jak udać się na wieżę i rozprawić się z czarodziejką . 
Mamy tylko jedną drogę, wszystkie inne wyjścia płoną…

Biegniemy więc na wieżę, uważając na atakującego po drodze smoka . Na samym szczycie odnajdu-
jemy de Tancarville . Sheala przyznaje się do tego, że za zabójstwem Demawenda stała Loża, a Letho 
akurat znalazł się pod ręką . Jednak z jej zeznań wynika, że Loża nie jest odpowiedzialna za śmierć 
Foltesta i próbę zabójstwa Henselta . Letho oszukał wszystkich i działa na zlecenie cesarza Nilfga-
ardu, Emhyra var Emreisa . Ponadto Sheala informuje nas, że przed rozpoczęciem obrad otrzy-
mała wiadomość od agenta Loży z Cintry, jakoby cesarskie wojska właśnie przekraczały Jarugę… 
 De Tancarville żegna się z nami i znika, a my musimy stawić czoła smokowi… [Walka] Warto uży-
wać Znaku Quen, który chroni nas przed płomieniami . Powinniśmy atakować, kiedy Saskia zieje 
ogniem, wtedy najłatwiej się do niej zbliżyć . Kiedy nasze poczynania rozsierdzą potwora, pod na-
porem smoczycy podłoga w wieży się zawali, a my, ratując się, musimy wspiąć się na dach budynku  
i dokończyć tam pojedynek z Saesenthessis .

[Walka] Walka z Saskią nie należy do prostych . Trzeba unikać ataków smoczycy, wyczekiwać 
na odpowiedni moment i wtedy zadawać silne ciosy srebrnym mieczem . Pod koniec walki czeka 
nas QTE, po którym odlatujemy z miasta na smoku . Po kolejnym QTE, o ile nam się uda, 
smoczyca ląduje na leśnej polanie, nadziewając się na drzewo . Od nas zależy teraz los Saskii . 
[Wybór] [A] Jeśli uwolniliśmy Filippę kosztem Triss, zdobyliśmy sztylet Filippy Eilhart z kontrza-
klęciem . Dzięki niemu możemy uratować życie Saskii . [B] Jeżeli wcześniej zdecydowaliśmy się 
uratować Triss z rąk Nilfgaardczyków, nie zdobyliśmy sztyletu Filippy Eilhart potrzebnego do 
zdjęcia czaru z Saskii . Stajemy przed wyborem: zostawić ją w lesie bądź zabić . 

Zabójcy królów
W konsekwencji wyborów, jakich dokonaliśmy w trakcie pobytu w Loc Muinne, po rozprawie-
niu się z Saesenthessis trafiamy do miasta, gdzie wkrótce napotkamy Letho . Jeżeli wyrwali-
śmy Triss z nilfgaardzkiej niewoli, to ona będzie na nas czekać w mieście . Jeśli nie, spotkamy  
w nim Iorwetha . Po krótkiej rozmowie Triss bądź Iorweth informują nas, że w byłym temerskim 
obozie czeka na nas Letho .

Przedzierając się przez miasto z Triss, trafiamy na grupkę kaedweńskich żołnierzy, którzy złapali Ior-
wetha . Możemy się wtrącić i go uratować bądź pozostawić elfa na pastwę losu .

Jeśli nasze poczynania doprowadziły nas do tego miejsca z Iorwethem, przedzierając się przez 
miasto, musimy stawić czoła kaedweńskim żołnierzom .

W ten sposób docieramy do dzielnicy, gdzie jeszcze niedawno stacjonowali Temerczycy .  
Na placu zastajemy czekającego na nas królobójcę . [Wybór] Możemy z nim porozmawiać lub 
go zaatakować . Jeśli zdecydujemy się porozmawiać, wiele się dowiemy o ostatnich wydarze-
niach . Jeśli rozmówca nas przekona, możemy odejść bez walki . Jeśli nie, stajemy z nim do 
pojedynku . [Walka] Jeśli naszym zdaniem Letho zasługuje na śmierć, teraz przychodzi moment 
rozprawy z zabójcą . Walka, o ile będziemy pamiętać o blokach, Znakach Yrden i Igni oraz za-
dawaniu silnych ciosów, powinna zakończyć się naszym zwycięstwem .

Na koniec czeka nas jeszcze finałowa scenka .
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AKT III: ŚCIEŻKA ROCHE’A

W imię Temerii!

Wraz z Roche’em, w pogoni za Saskią, Filippą, Shealą i Detmoldem, z Vergen udajemy się 
do Loc Muinne . Trafiamy do górskiej doliny nieopodal miasta [1] . Prowadzi nas Vernon . 

Po drodze czeka nas walka z harpiami gnieżdżącymi się w okolicy . [Walka] Najlepszym spo-
sobem pokonania harpii jest powalanie ich Znakiem Aard i dobijanie srebrnym mieczem .  
W pewnym momencie Roche zauważa, że na łące przed główną bramą do miasta swój obóz 
rozbili rycerze Zakonu Płonącej Róży [2] .

Jeśli część pierwszą Wiedźmina zakończyliśmy po stronie zakonu, nie mamy się czego obawiać . 
Jeśli nie, z pomocą przychodzi nam kapitan temerskich oddziałów specjalnych . Strażnicy dają się 
przekonać Roche’owi, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zabójstwo Foltesta . W środku obozu spo-
tykamy Zygfryda . Wielki Mistrz na szczęście nie wierzy, że to Geralt stał za zamachem na króla . 
Dowiadujemy się od niego o sytuacji w mieście i przyczynach obecności zakonu w Loc Muinne .

Po rozmowie z Zygfrydem Roche proponuje, żebyśmy pokręcili się po okolicy, a on w tym czasie 
uda się do obozu Redańczyków . Mamy spotkać się z nim w pobliżu obozu Redanii . Możemy bez 
obaw rozejrzeć się po mieście, a kiedy będziemy gotowi, powinniśmy udać się na główny plac 
miasta [3], gdzie czeka na nas Roche . Udajemy się do Radowida [4] .

Opowiadamy królowi o zabójcach i ich związkach z Shealą de Tancarville . Władca Redanii dzieli 
sięz nami informacjami na temat planów politycznych dotyczących Temerii, która ma zostać po-
dzielona między Redanię i Kaedwen . Jest jednak skłonny osadzić na temerskim tronie księżniczkę 
Anais, siostrę Arjana La Valette’a, co zapobiegłoby podziałowi kraju . Jednak  dziewczynka została 
porwana i znajduje się w rękach Detmolda . Radowid prosi, byśmy ją odbili z rąk czarodzieja (Kość 
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z kości) . Obiecuje również zająć się sprawą Sheali . Ze słów króla wynika również, że w Loc Muin-
ne, w nilfgaardzkim więzieniu, znajduje się Triss (Gdzie jest Triss Merigold?) .

Po spotkaniu z Radowidem, po drodze z redańskiego obozu, ucinamy sobie pogawędkę z Roche’em . 
Vernon jest zdania, że życie jednej czarodziejki, kiedy ważą się losy całego królestwa Temerii, jest nie-
istotne . Geralt natomiast martwi się o Triss . Roche pozostawia nam wybór: gdybyśmy zdecydowali się 
ratować księżniczkę Anais, będzie na nas czekał w kanałach prowadzących do dzielnicy opanowanej 
przez Kaedweńczyków [3] .

[Wybór] Musimy zdecydować, co jest ważniejsze: [A] losy Temerii (Kość z kości) czy [B] „na-
sza” Triss (Gdzie jest Triss Merigold?) .

Kość z kości
Jeżeli po rozmowie z Radowidem uznamy, iż ważniejszy jest dla nas los Temerii i postanowimy 
odbić księżniczkę Anais z rąk Detmolda, idziemy spotkać się z Roche’em w kanałach pro- 
wadzących do obozu Kaedwen [1] . Mówimy Vernonowi, że jesteśmy gotowi i razem obezwła- 
dniamy strażników pilnujących bramy do dzielnicy zajmowanej przez Kaedweńczyków .

Biegniemy dalej korytarzem, po chwili wychodzimy na zewnątrz [2] . Roche sprytnie pokonuje 
kuszników na murze, a nas czeka walka z żołnierzami na dole . [Walka] Jako że przeciwników 
jest kilku, musimy pamiętać o blokowaniu ich ataków i unikach . Przydają się również Znaki 
Quen, Aard czy Yrden .

Następnie Roche otwiera nam pobliską bramę . Po drugiej stronie ponownie walczymy z ka-
edweńskimi rycerzami . [Walka] Polecam używać Znaku Yrden i zadawać silne ciosy stalową 
klingą . Chwilę później atakuje nas oddział ludzi Detmolda . Na szczęście z pomocą przychodzi 
nam Roche . [Walka] Znów warto używać Znaku Yrden, który skutecznie wyłącza z walki prze-
ciwników, a my możemy wtedy zadawać im silne ciosy . Na koniec wykańczamy maga, wcześniej 
miotającego w nas zaklęciami . Musimy unikać ognistych pocisków . Gdy podejdziemy do czaro-
dzieja, ten zacznie się teleportować, dlatego też najlepiej przeturlać się do niego i powalić go 
Znakiem Aard .

Po pokonaniu wszystkich przeciwników biegniemy do wieży otoczonej magiczną barierą [3] .  
W środku bez większych problemów powinniśmy odnaleźć celę Anais, jednak jest ona magicznie 
zamknięta . Idziemy więc do komnaty Detmolda po lewej stronie . Jesteśmy świadkami dość brutal-
nej sceny… Pomijając szczegóły, czarodziej pada uduszony przez Roche’a . Śmierć maga zdejmuje 
czarodziejskie blokady w wieży .

Kiedy wracamy do celi, w której przetrzymywana była Anais, Geralt rozważa słowa Radowida . 
Mówi Roche’owi, iż teraz los Temerii jest w jego rękach i musi zacząć zachowywać się jak dy-
plomata, a nie jak żołnierz . [Wybór] Mamy do wyboru [A] uhonorować umowę z Radowidem 
lub ją [B] złamać i oddać dziewczynkę w ręce delegacji Temerii . 

[A] Jeśli zdecydujemy oddać dziecko w ręce Radowida, po wyjściu z wieży spotkamy rycerzy 
zakonu . Jeśli Zygfryd żyje, rozmawiamy z nim . Tak czy inaczej udajemy się do obozu Redańczy-
ków [4] . Po dotarciu do bramy prowadzącej na główny plac miasta Roche mówi, że będzie na 
nas czekał na obradach, po czym udaje się z zakonnikami do Radowida .
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[B] Jeżeli przekonamy Roche’a, że lepiej oddać Anais w ręce Temerczyków, po wyjściu z wieży 
także spotkamy rycerzy zakonu . Jeśli Zygfryd żyje, dogadujemy się z nim i pozwala nam odejść . 
Natomiast jeżeli pierwszą część Wiedźmina ukończyliśmy po stronie Scoia’tael, Zygfryd nie 
żyje, a nas czeka walka z zakonnikami . [Walka] Najlepszą taktyką będzie używanie Znaku 
Yrden i zadawanie silnych ciosów . Po spotkaniu z zakonnikami udajemy się w stronę wyjścia 
z kaedweńskiego obozu [4], gdzie rozstajemy się z Roche’em . Vernon udaje się do Natalisa, 
temerskiego konetabla, by przekazać mu dziecko . 

Gdzie jest Triss Merigold?

W następstwie spotkania z Radowidem i w świetle przekazanych nam przez króla informacji 
musimy zdecydować, czy pomóc Roche’owi ratować księżniczkę Anais, czy też udać się do nil-
fgaardzkiego obozu i odbić Triss Merigold . Jeśli zdecydowaliśmy się pomóc Triss, czas udać się 
do Nilfgaardczyków [1] . Przy drzwiach spotkamy dwóch strażników i Shilarda . Po rozmowie 
Geralt zabija jednego ze strażników i bierze ambasadora jako zakładnika . Brniemy przez kory-
tarze, aż wydostajemy się na zewnątrz .

Niestety, trafiamy prosto do obozu Nilfgaardczyków [2] . Otacza nas oddział żołnierzy . Na na-
sze nieszczęście dowódca nie jest skłonny ustąpić nam z drogi . Zabija Shilarda . By przeżyć, 
musimy stoczyć walkę ze sporą grupą przeciwników . [Walka] Z uwagi na liczbę oponentów 
nieocenione będą Znaki Quen i Aard . Odrzucając od siebie kilku przeciwników naraz, ogłusza-
my ich . Powinni stać się łatwym celem . Do kuszników natomiast doskakujemy i, nim wyciągną 
miecz, staramy się zadać silny cios, po czym atakujemy Znakiem Aard .

Po pokonaniu wszystkich okazuje się, że wrota prowadzące do miasta są zamknięte . Musimy 
odnaleźć inną drogę z obozu . Na lewo od wyjścia z więzienia znajduje się odpowiedni korytarz . 
Czeka nas tam kolejna walka z Nilfgaardczykami . [Walka] Tym razem przeciwników jest tylko 
dwóch, więc wystarczy blokować ciosy i silnie kontrować . Po pokonaniu strażników wspinamy 
się nieco i walczymy z napotkanymi po drodze żołnierzami . W ten sposób trafiamy na plac [3], 
gdzie ścieramy się z ludźmi Matsena . 

[Walka] Przeciwników jest bardzo dużo i między jedną a drugą falą nie mamy czasu na regenera-
cję . Radzę często blokować i unikać ataków wroga oraz zadawać silne ciosy, wspomagane Znaka-
mi Igni i Aard . Chwilę później trafiamy na samego Matsena [4], z którym ucinamy sobie krótką 
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pogawędkę na temat Triss i Loży, po czym Nilfgaardczyk przechodzi do ataku . [Walka] Przed 
nami kolejna walka z poddanymi cesarza Emhyra . Jak zawsze z tarczownikami, trzeba mieć na 
uwadze ich ataki tarczą i kontrować silnymi ciosami . Warto też używać takich Znaków, jak Ignii, 
Yrden i Aard . Po zabiciu Matsena należy pamiętać o zabraniu klucza do więzienia Triss .

Jesteśmy już tylko krok od uratowania Triss . Wystarczy zejść na dół i otworzyć celę [5] . Następnie  
czeka nas długa rozmowa z Merigold, w której czarodziejka wyjaśnia nam wiele spraw . Opowiada  
o powstaniu Loży i jej roli, o tym, że to Filippa z Shealą stały za śmiercią Demawenda, o ich pla- 
nach stworzenia państwa w Dolinie Pontaru… Musimy jeszcze tylko wydostać się z obozu Nilfga- 
ardczyków . W tym celu kierujemy się w stronę wyjścia z więzienia [2] . Tam Triss proponuje się 
rozdzielić, gdyż łatwiej działać w pojedynkę, i obiecuje, że spotkamy się na obradach (Zjazd 
czarodziejów) .

Zjazd czarodziejów
Po uratowaniu księżniczki Anais (Kość z kości) bądź Triss (Gdzie jest Triss Merigold?) 
udajemy się do amfiteatru w Loc Muinne na obrady mające zadecydować o losach królestw Północy .

Przed wejściem do amfiteatru czeka na nas Roche z Anais lub Triss (zależnie od naszych wcze-
śniejszych poczynań) . Nasi towarzysze wpłyną na przebieg debaty .

[A: Uratowaliśmy Anais, oddajemy ją Radowidowi] Rozmawiamy z Roche’em przed amfite-
atrem, następnie jesteśmy świadkiem obrad . Konetabl Natalis mówi, że Temeria jest podzielona  
i choć ją obecnie reprezentuje, za tydzień jego słowa mogą nie mieć żadnej wagi . Opowiada się za 
rozbiciem Temerii na dzielnice . Radowid z Henseltem, jeśli ten żyje, bądź innym przedstawicie-
lem Kaedwen stwierdzają, że taka sytuacja nie może mieć miejsca . Podzielona Temeria nie będzie  
w stanie stawić czoła wojskom Nilfgaardu . Dlatego też Temeria stanie się protektoratem Reda-
nii… W tym momencie na scenę wkracza Roche z Geraltem i Anais . Przekazują dziewczynkę Ra-
dowidowi . Henselt, jeśli żyje, denerwuje się i mówi, że nikomu nie można ufać . Radowid natomiast 
ogłasza, że po osiągnięciu pełnoletniości Anais zostanie królową Temerii lub jego przyszłą żoną 
– jeśli w pierwszym Wiedźminie zabiliśmy Addę .

[B: Uratowaliśmy Anais, oddajemy ją Natalisowi] Rozmawiamy z Roche’em przed amfite-
atrem, następnie jesteśmy świadkiem obrad . Konetabl Natalis mówi, że Temeria jest podzielona 
i choć ją obecnie reprezentuje, za tydzień jego słowa mogą nie mieć żadnej wagi . Opowiada się 
za rozbiciem Temerii na dzielnice . Radowid z Henseltem, jeśli ten żyje, bądź innym przedstawi-
cielem Kaedwen stwierdzają, że taka sytuacja nie może mieć miejsca . Podzielona Temeria nie 
będzie w stanie stawić czoła wojskom Nilfgaardu . Dlatego też Temeria stanie się protektoratem 
Redanii… W tym momencie na scenę wkracza Roche z Geraltem i Anais . Przekazują dziew-
czynkę Janowi Natalisowi, który zmienia zdanie i przedstawia ją jako prawowitą następczynię 
temerskiego tronu .

Dalsza część obrad dotycząca utworzenia Rady i Kapituły przebiega tak samo, niezależnie od 
tego, komu oddaliśmy dziewczynkę . Magowie domagają się powołania czarodziejskiego gremium 
na zasadach sprzed wydarzeń na Thanedd . W tym momencie jednak pojawia się nilfgaardzki am-
basador Shilard Fitz-Oesterlen . Mówi, że udało mu się schwytać zabójcę Foltesta i Demawenda . 
Nilfgaardzcy żołnierze wprowadzają Letho, który opowiada, że za wszystkim stała sekretna Loża, 
której przewodniczyły Filippa i Sheala . Radowid wzywa rycerzy zakonu, którzy chcą aresztować 
czarodziejkę z Koviru . Jednak na chęciach się kończy, gdyż pojawia się smok…
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[C: Uratowaliśmy Triss] Jeśli nie pomogliśmy Roche’owi uratować Anais, a wybraliśmy się do 
nilfgaardzkiego więzienia oswobodzić Triss Merigold, to ona będzie na nas czekać przed amfi-
teatrem . Po rozmowie z czarodziejką jesteśmy świadkiem obrad . Konetabl Natalis mówi, że Te-
meria jest podzielona i choć ją obecnie reprezentuje, za tydzień jego słowa mogą nie mieć żadnej 
wagi . Opowiada się za rozbiciem Temerii na dzielnice . Radowid z Henseltem, jeśli ten żyje, bądź 
innym przedstawicielem Kaedwen stwierdzają, że taka sytuacja nie może mieć miejsca . Podzie-
lona Temeria nie będzie w stanie stawić czoła wojskom Nilfgaardu . Radowid natomiast ogłasza, 
że po osiągnięciu pełnoletniości Anais zostanie królową Temerii lub jego przyszłą żoną – jeśli  
w pierwszym Wiedźminie zabiliśmy Addę .

Dalsza część obrad traktuje o wskrzeszeniu Rady i Kapituły . Magowie chcą, by czarodziejskie 
gremium działało na zasadach sprzed puczu na Thanedd . W tym momencie na scenie pojawia 
się Geralt z Triss, która zarzuca Sheali, iż ta ma królewską krew na rękach i że są na to świad-
kowie . Radowid każe aresztować de Tancarville, lecz kiedy zbliżają się do niej rycerze Zakonu 
Płonącej Róży, Samotnica z Koviru przywołuje smoka– Saskię, nad którą ma kontrolę .

Wejście smoka
Saskia, po zamianie w smoka, zabiera Shealę na wieżę nieopodal amfiteatru . Smoczyca krąży 
nad miastem, a nam nie pozostaje nic innego, jak udać się na wieżę i rozprawić się z czarodziejką . 
Mamy tylko jedną drogę, wszystkie inne wyjścia płoną…

Biegniemy więc na wieżę, uważając na atakującego po drodze smoka . Na samym szczycie odnaj-
dujemy de Tancarville . Sheala przyznaje się do tego, że za zabójstwem Demawenda stała Loża, 
a Letho akurat był pod ręką . Jednak z jej zeznań wynika, że Loża nie jest odpowiedzialna za 
śmierć Foltesta i próbę zabójstwa Henselta . Letho oszukał wszystkich i działa na zlecenie cesarza 
Nilfgaardu, Emhyra var Emreisa . Ponadto Sheala informuje nas, że przed rozpoczęciem obrad 
otrzymała wiadomość od agenta Loży z Cintry, jakoby cesarskie wojska właśnie przekraczały 
Jarugę… De Tancarville żegna się z nami i znika, a my musimy stawić czoła smokowi… [Walka] 
Warto używać Znaku Quen, który chroni nas przed płomieniami . Powinniśmy atakować, kiedy 
Saskia zieje ogniem, wtedy najłatwiej się do niej zbliżyć . Kiedy nasze poczynania rozsierdzą po-
twora, pod naporem smoczycy podłoga w wieży się zawali, a my, ratując się, musimy wspiąć się na 
dach budynku i dokończyć tam pojedynek z Saesenthessis .

[Walka] Walka z Saskią nie należy do prostych . Trzeba unikać ataków smoczycy, wyczekiwać na 
odpowiedni moment i wtedy zadawać silne ciosy srebrnym mieczem . Pod koniec walki czeka nas 
QTE, po którym odlatujemy z miasta na smoku . Po kolejnym QTE, o ile nam się uda, smoczyca 
ląduje na leśnej polanie, nadziewając się na drzewo . Od nas zależy teraz los Saskii . Możemy ją 
zabić bądź pozostawić w lesie z nadzieją, że przeżyje i uwolni się spod uroku Filippy i Sheali . 

Zabójcy królów
W konsekwencji wyborów, jakich dokonaliśmy w trakcie pobytu w Loc Muinne, po rozprawieniu 
się z Saesenthessis trafiamy do miasta, gdzie wkrótce napotkamy Letho . Jeżeli wyrwaliśmy 
Triss z nilfgaardzkiej niewoli, to ona będzie na nas czekać w mieście . Jeśli nie, spotkamy w nim  
Roche’a . Po krótkiej rozmowie Triss bądź Vernon informują nas, że w byłym temerskim obozie 
czeka na nas Letho . Po drodze musimy stoczyć walkę z grupą plądrujących miasto żołnierzy .  
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[Walka] Najlepszym sposobem wyjścia zwycięsko z tej walki jest blokowanie uderzeń, rzu-
canie Znaków Yrden i Aard oraz wyprowadzanie silnych ciosów stalowym mieczem . Po po-
konaniu wszystkich przeciwników nie pozostaje nam nic innego, jak spotkać się twarzą  
w twarz z królobójcą . [Wybór] Możemy z nim porozmawiać lub go zaatakować . Jeśli zdecydu-
jemy się porozmawiać, wiele się dowiemy o ostatnich wydarzeniach . Jeśli rozmówca nas prze-
konał, możemy odejść bez walki . Jeśli nie, stajemy z nim do pojedynku . [Walka] Jeśli naszym 
zdaniem Letho zasługuje na śmierć, teraz przychodzi moment rozprawy z zabójcą . Walka, o ile 
będziemy pamiętać o blokach, Znakach Yrden i Igni oraz zadawaniu silnych ciosów, powinna 
zakończyć się naszym zwycięstwem .

Na koniec czeka nas jeszcze finałowa scenka .

PROLOG
Zadania poboczne:

Serce Melitele
Po opuszczeniu naszego namiotu w temerskim obozie spotykamy Rębaczy z Crinfrid,  
z rozmowy z nimi wynika, że kiedyś się spotkaliśmy, polując na złotego smoka . Od tamtego 
czasu źle im szło z zabijaniem potworów, więc postanowili zaciągnąć się do armii Foltesta . Do-
łączył do nich jeszcze jeden najemnik, chłopak nazywany Młodym . Rębacze, mając na uwadze 
nasze doświadczenie, proszą nas o sprawdzenie pewnego zdobytego przez nich amuletu . Młody 
założył się, że przetrwa oblężenie bez zbroi, a amulet jakoby ma uchronić go przed obrażenia-
mi . [Wybór] Możemy [A] utwierdzić ich w przekonaniu o magicznej mocy świecidełka bądź [B] 
powiedzieć prawdę, że medalion na niewiele się zda . Niezależnie od naszego wyboru Rębacze 
odchodzą przygotować się do zbliżającego się szturmu . Skutki naszej decyzji poznamy nieco 
później .

[A] Po wydostaniu się z więziennych lochów pod koniec prologu będziemy mieli okazję odna-
leźć Młodego . Walczył bez zbroi, wierząc, że zastąpi ją medalion… Życie jednak to nie bajka .  
Za tę lekcję Rębaczowi przyszło zapłacić najwyższą cenę . Możemy zabrać talizman chłopako-
wi, wszak zmarłemu na nic się już nie przyda . Magiczną moc przedmiotu będziemy mieli szansę 
poznać w dalszej części gry . 

[B] Jeśli namówiliśmy Młodego do założenia zbroi, spotkamy go po opuszczeniu lochów więzie-
nia La Valette’ów . Z wdzięczności za uratowanie życia chłopak pomoże nam odwrócić uwagę 
strażników w porcie, a także wręczy pechowy medalion na pamiątkę . Tajemnicę amuletu nato-
miast przyjdzie nam poznać w dalszej części gry .

Biada zwyciężonym
Rozstawszy się z Foltestem pod bramą świątyni, wędrujemy po mieście w poszukiwaniu ukrytego 
przejścia, o którym mówił schwytany kapłan . Po zejściu ze wzniesienia, jeśli udamy się w lewo, 
natkniemy się na prześladowanych mieszkańców grodu . 
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Wybiegająca z domu kobieta, wołając o pomoc, pada martwa na naszych oczach . Od nas zależy, 
czy zareagujemy na okrucieństwo Temerczyków . W środku zastajemy dwóch żołnierzy plądru-
jących dom na oczach bezbronnych ludzi . Jeśli staniemy w obronie uciśnionych, będziemy mo-
gli za pomocą Aksji, perswazji lub zastraszenia przekonać zbrojnych, by zaprzestali grabieży . 
Ocaleni zechcą wyrazić swoją wdzięczność jedynie werbalnie, możemy ich jednak zastraszyć, 
by zdobyć trochę orenów .

Kilka domów dalej, w głębi miasta, sytuacja jest równie dramatyczna . Żołnierze zamknęli  
mieszkańców w domu i szykują się do jego podpalenia . Rozmawiamy z dowódcą patrolu, ten 
jednak jest nieustępliwy: jeśli chcemy uratować ludzi przed spaleniem żywcem, musimy z nim 
walczyć . [Walka] Najlepiej unieruchomić przeciwnika Znakiem Yrden i zaatakować stalowym 
mieczem . Po otrzymaniu kilku ciosów kapitan się podda i nakaże swoim ludziom odblokować 
drzwi domostwa . Wewnątrz, jeśli zastraszymy mieszkańców, zdobędziemy trochę orenów, w innym 
przypadku muszą wystarczyć nam podziękowania i świadomość uratowania komuś życia…

Historia prześladowanych mieszkańców ma swój finał jakiś czas później . Krewnych ludzi ura-
towanych podczas oblężenia przyjdzie nam spotkać we Flotsam . Po ocaleniu Jaskra i Zoltana, 
przy bramie prowadzącej z rynku do dzielnicy kupieckiej, zaczepi nas małżeństwo dziękujące 
za ocalenie ich rodziny . Jeśli nie wystarczą nam słowa i poprosimy o coś więcej, dostaniemy  
w nagrodę zbroję i trochę grosza .

Dziki Gon i powracające wspomnienia
Te dwa zadania są dość specyficzne . Scalają historię opowiadaną w grze z zakończeniem książ-
kowej sagi autorstwa Andrzeja Sapkowskiego i pozwalają lepiej poznać przeszłość Geralta . Po-
nadto wykonanie zadania w stu procentach pozwoli uzyskać dodatkowe punkty doświadczenia .

Prolog

Wspomnienia zaczynają wracać w wyniku silnych przeżyć, jakich dostarczyło Geraltowi prze-
słuchanie w lochach zamku La Valette’ów . Widzimy jego śmierć podczas pogromu w Rivii .

Akt I

Kolejna wizja przeszłości nawiedza nas po przesłuchaniu Ciarana, elfa z komanda Wiewiórek na  
więziennej barce podczas zadania Zabójcy królów . Ukazuje się nam Wyspa Jabłoni i Dziki Gon 
porywający naszą towarzyszkę . Wówczas Triss oferuje swoją pomoc w przywróceniu nam wspo-
mnień . Możemy także na temat tej wizji porozmawiać z Jaskrem .

Okazję do rozmowy o Dzikim Gonie (tym razem z Roche’em) zyskamy, jeżeli zapoznamy się  
z kartą pacjenta, którą możemy odnaleźć w ruinach szpitala dla obłąkanych, wykonując zada-
nie W szponach szaleństwa .

Z Vernonem możemy porozmawiać o Gonie po śmierci Cedrica w Gdzie jest Triss  
Merigold?

Natomiast odnalezienie w elfich ruinach manuskryptu o Dzikim Gonie (Zabójcy królów) posze-
rzy naszą wiedzę o królu Gonu i stworzy okazję do rozmowy z Jaskrem .
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Akt II

W drugim akcie sposobność do dowiedzenia się czegoś o Gonie zyskujemy po odnalezienie 
zapisków badacza w katakumbach, w lesie za Vergen . Znajdziemy je w jednym ze zdobionych 
całunów, a okazję do odwiedzenia tego miejsca będziemy mieli podczas wykonywania 
zadań: Z drżącym sercem, Wieczna bitwa (w ścieżce Iorwetha) i Klątwa krwi (w ścieżce 
Roche’a) . O zapiskach możemy porozmawiać z Jaskrem bądź jednym z zaprzyjaźnionych magów .

Po rozmowie z Shilardem (Królewska krew) bądź wiedźminem (Zabójcy królów) nawiedza 
nas kolejna wizja przeszłości . Widzimy, jak Geralt przemierza świat, ścigając Dziki Gon i po-
szukując kobiety z Wyspy Jabłoni .

W obu ścieżkach drugiego aktu w pewnym momencie znajdziemy się w obozie Nilfgaardczyków 
(w ścieżce Iorwetha w Królewskiej krwi, a w ścieżce Roche’a w Klątwie krwi) . W namiocie  
ambasadora odnajdujemy księgę pt . „Pieśń Gonu” . Przeczytanie jej da nam kolejną szansę  
rozmowy z Jaskrem bądź z aptekarzem (w ścieżce Roche’a) .

Kolejne wspomnienie powróci do nas, kiedy stracimy przytomność po walce z draugiem  
(Wieczna bitwa) . Geralt uświadamia sobie, że kiedyś znał Letho i jego pomocników . Wspólnie 
tropili Dziki Gon…

Akt III

W Loc Muinne okazję do poszerzenia wiedzy o Dzikim Gonie stwarza odnalezienie srebrnego 
miecza Addan Deith i rozmowa na jego temat z czarodziejem i miejscowym księgarzem za-
razem, niejakim Lockhartem . Miecz znajdujemy w jednej z zapieczętowanych skrzyń podczas 
wykonywania zadania Zlecenie na gargulce .

Ostatnia wizja przeszłości nawiedza nas w trakcie rozmowy z Letho . Widzimy, jak Geralt, wspólnie 
z czarodziejką Yennefer oraz Letho, Serritem i Eganem, walczy z Dzikim Gonem . Zobaczymy 
Geralta oddającego swoje życie, by ocalić przyjaciół .

Zabójcy królów
To zadanie również jest specyficzne . Rozwija się samo, w miarę postępów gracza, rozwoju wy-
padków w grze i realizacji innych zadań .

Opowiada historią rozpoczętą jeszcze w pierwszym Wiedźminie, a będącą kanwą drugiej czę-
ści . Pozwala nam śledzić wydarzenia związane z tytułowymi zabójcami królów od prologu gry, 
przez poszczególne akty, po ich finał w trzecim akcie . 
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AKT I
Zadania poboczne:

W szponach szaleństwa
O opuszczonym folwarku, który podczas wojny z Nilfgaardem służył jako miejsce odosobnienia 
umysłowo chorych, dowiemy się od Cedrica – myśliwego z Bindugi [1], jeśli zapytamy go, czy 
przypadkiem nie słyszał o jakiejś pracy dla wiedźmina . Elf twierdzi, że niedawno dwie osoby za-
ginęły, badając podziemia nawiedzonego miejsca . Zaintrygowani ruszamy na poszukiwania, by 
zobaczyć, co się dzieje w ruinach szpitala . Przedzierając się przez las we wskazane miejsce, spo-
tykamy jednego z zaginionych, niejakiego Ruperta, który błaga nas o pomoc dla swojego przyja-
ciela, który został w ruinach [2] . [Walka] Z ruin nieopodal słychać skowyt nekkerów, dobywa-
my więc srebrnego miecza i biegniemy w kierunku szpitala . Warto użyć medalionu, by nie wpaść  
w jedną z ustawionych w ruinach pułapek . Przy schodach do podziemi szpitala spotykamy nekke-
ra, z którym nie powinniśmy mieć żadnych problemów . Badając piwnice, czujemy, że to przeklęte 
miejsce . Widzimy ducha nilfgaardzkiego żołnierza, wszystko wokół płonie, idziemy za duchem  
w głąb ruin . W ten sposób trafiamy do sali, gdzie atakuje nas kilka duchów . [Walka] Doby-
wamy więc srebrnego miecza i odpieramy ataki upiorów . To dość trudna walka, najlepiej użyć 
znaku Quen i po unikach zadawać silne ciosy . Zabieramy ze sobą esencję śmierci (z upiorów) 
i fragmenty dziennika medycznego znajdującego się w skrzyni i badamy dalej podziemia 
– szukamy Gridleya . W sali obok znów spotykamy nilfgaardzkiego ducha, który wskazuje 
nam kierunek i zarazem wiedzie w pułapkę… [Walka] Atakują nas kolejne upiory, tym razem  
w większej liczbie . Bronimy się srebrnym mieczem i wspomagamy Znakiem Yrden i Quen . Kilka 
sal dalej odnajdujemy wreszcie poszukiwanego przez nas badacza, jest jednak tak zdenerwo-
wany, że nic się od niego nie dowiemy . Musimy więc odszukać środki uspokajające i podać je 
Gridleyowi . Medykamenty znajdujemy nieopodal w pomieszczeniu po prawej stronie . Najpierw 
jednak musimy pokonać kilka upiorów . Po wszystkim wracamy do Gridleya . Opowiada nam 
straszliwą historię klątwy rzuconej na szpital dla opętanych przez torturowanego w nim Nilfga-
ardczyka . Wydaje się, że jedynym sposobem przywrócenia spokoju temu miejscu jest odnalezie-
nie upiora torturowanego żołnierza . Przebywa w pomieszczeniu po lewej stronie . Ku naszemu 
zaskoczeniu nie jest agresywny . Prosi nas, byśmy przynieśli mu serca i oczy swoich oprawców, 
których tu przywiódł – Ruperta i Gridleya . Wyprowadzamy tego ostatniego z podziemi szpitala  
i rozmawiamy z wymienionymi . [Wybór] Mamy do wyboru kilka opcji . [A] Możemy przy-
stać na propozycję ducha, zabić jego oprawców i dostarczyć mu to, czego chce . [B] Mo-
żemy również wyjawić im propozycję, jaką złożył nam upiór . Zasugerują, by oszukać ducha  
i zanieść mu serca i oczy świń, które prawie nie różnią się od ludzkich, a łatwo je zdobyć od 
rzeźnika z Flotsam [3] . Jeśli wybierzemy ten wariant, duch się nabierze i po zdjęciu klątwy 
pozostanie nam jedynie zdecydować, czy wydać Ruperta i Gridleya Loredo, czy też puścić 
ich wolno . [C] Możemy też spróbować dostarczyć upiorowi serca i oczy nekkerów, w tym 
przypadku jednak duch się zorientuje, że próbujemy go oszukać i zaatakuje nas . Po jego po-
konaniu będziemy musieli zdecydować, czy puścić badaczy wolno, czy też zaprowadzić ich do 
Loredo .
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Na kacu
Odwiedzamy naszych znajomych z temerskich oddziałów specjalnych i okazuje się, że akurat 
biesiadują . Jeśli przyjmiemy ich zaproszenie i dołączymy do nich, Ves zaproponuje nam pojedy-
nek w rzucaniu nożami . Zabawę przerywa pojawienie się dwóch chłopów oskarżających oddział 
Roche’a o zbezczeszczenie pomnika Vejopatisa . Dochodzi do nieprzyjemnej scysji, zakończonej 
bójką pomiędzy Geraltem a Roche’em . Ves próbuje pogodzić obu mężczyzn, jednak Roche się 
obraża . Dziewczyna przybliża nam historię Vernona i zaprasza na piwo . Po kolejnym kuflu zło-
tego trunku jeden z żołnierzy proponuje nam siłowanie się na rękę, jeśli wygramy, zdobędziemy 
jego oręż – miecz z Creyden . Po kilku kolejnych kuflach, słuchając opowieści niebieskich pa-
sów, „urywa nam się film” . Budzi nas gdzieś nad brzegiem rzeki pewien chłop . Mówi, że jeszcze 
takiego widowiska na oczy nie widział . Nie mamy broni, jesteśmy półnadzy . . . Co się wydarzyło 
ubiegłej nocy? Jeśli przekupimy lub zastraszymy wieśniaka, skieruje nas do miejscowej burdel-
mamy . Odszukanie kobiety nie powinno stanowić problemu – zamtuz znajduje się nad karczmą 
we Flotsam . Za drobną opłatą Garwena opowie nam, jak to po pijaku w towarzystwie kolegów 
dosiedliśmy jej dziewczynek i kazaliśmy się zawieźć do portu, o szczegóły radzi wypytać Ves – tę 
znajdziemy w siedzibie pasów we Flotsam . Jedyna kobieta w oddziale specjalnym, zagadnięta 
o wczorajsze wydarzenia, opowie nam, jak wraz z jej kolegami próbowaliśmy przepłynąć rzekę 
na kurtyzanach . Wyjaśni także, skąd na naszym ciele wziął się niebieski tatuaż – taki sam, jak 
ma reszta oddziału Roche’a . Dobrze, że chociaż nasze rzeczy nie zaginęły w akcji, tak jak my, 
i ktoś uczciwy zebrał je i umieścił w skrzyni pod oknem .

Zlecenie na nekkery
Zlecenie na nekkery, potwory zamieszkujące pobliski las, znajdujemy na tablicy ogłoszeń stoją-
cej przed karczmą we Flotsam . Zanim jednak rozwiążemy problem nekkerów, musimy zdobyć 
trochę wiedzy na ich temat . Najlepszą nauką jest praktyka i właśnie dzięki walce z potwo-
rami poznajemy ich zwyczaje i słabe strony . Po zabiciu kilkunastu nekkerów Geralt dochodzi 
do wniosku, że potwory używają systemu podziemnych tuneli do przemieszczania się po lesie . 
Gdyby tylko udało się znaleźć i zniszczyć wejścia do tuneli, potwory przestałyby stanowić za-
grożenie dla ludzi . Wejścia do tuneli znajdują się w lesie nieopodal Flotsam oraz w jaskiniach 
pod miastem, a także w jaskini nieopodal elfich ruin, którą ukrywa wodospad . Najlepszym spo-
sobem na zniszczenie tuneli będzie wysadzenie ich z pomocą petard, a konkretnie Kartaczy . Do 
ich sporządzenia potrzebne są składniki zawierające tylko dwa ingredienty alchemiczne: rebis  
i caelum . Kiedy już wysadzimy wszystkie tunele, możemy odebrać nagrodę od Ludwiga Merse-
’a, którego odnajdziemy w dzielnicy kupieckiej Flotsam .

Zlecenie na endriagi
Podobnie jak zlecenie na nekkery, tak i kontrakt na endriagi znajdujemy na tablicy ogłoszeń 
znajdującej się przed karczmą we Flotsam . Najpierw, jak w przypadku nekkerów, musimy zdo-
być trochę wiedzy na temat tych potworów, a co za tym idzie – zabić kilkanaście z nich . Bez 
większych problemów trafiamy na nie w lesie nieopodal Bindugi . [Walka] Walka z endriagami, 
szczególnie na początku gry, stanowi nie lada wyzwanie . Musimy być bardzo uważni i umiejęt-
nie używać Znaku Yrden, by unieruchamiać stwory i wykańczać je pojedynczo srebrnym mie-
czem . Po zabiciu kilkunastu potworów Geralt uświadamia sobie, że aby pozbyć się na dobre 
endriag, trzeba zniszczyć ich kokony – żółtawe, półprzezroczyste jaja z młodymi osobnikami 
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zamknięte w swego rodzaju muszlach, przywodzących na myśl małże . Niszcząc gniazda, wywa-
biamy z ukrycia królowe endriag, po zabiciu których bestie znikną raz na zawsze z flotsamskich 
lasów . Kiedy już uporamy się ze wszystkimi kokonami, należy zwrócić się do Ludwiga Merse’a 
po nagrodę .

Pokerowa twarz: Flotsam
Kościany poker to znana z pierwszej części Wiedźmina minigra . Polega na rzucaniu pięcioma 
tradycyjnymi kośćmi . Najpierw ustala się stawkę, a po jej zatwierdzeniu rzuca . Należy pamię-
tać, by nie robić tego za mocno, nie wykonywać zbyt gwałtownych ruchów kontrolerem, po-
nieważ kości, które wypadną poza planszę, nie liczą się . Przeciwnik zawsze rzuca po nas . Po 
pierwszej turze możemy zaznaczyć, którymi kośćmi chcemy rzucić jeszcze raz . Na końcu kości 
obu graczy są porównywane i ten z lepszymi wygrywa .

Starszeństwo układów kości wygląda następująco: para, dwie pary, trójka, mały strit, duży 
strit, full, kareta i poker .

Gracze chętni do zmierzenia się z nami przebywają we Flotsam w karczmie – siedzą przy jed-
nym ze stołów na dole . Kaziek i Bendek są najsłabsi w Lidze Pokera, więc nikt nie będzie musiał 
nas rekomendować . By zagrać z siedzącym wraz z nimi Zyndramem, będziemy musieli poko-
nać najpierw wymienioną wyżej dwójkę . Kiedy go zwyciężymy, stwierdza, że jesteśmy gotowi 
na prawdziwe wyzwania i poleca nas lepszym graczom: Einarowi Gauselowi oraz niejakiemu 
Żegocie . Pierwszego znajdziemy w dzielnicy przemysłowej, drugiego w Bindudze . Po wygranej 
z tym ostatnim możemy przyjąć gotówkę bądź wybrać jakiś towar . Mamy do wyboru schematy 
trzech różnych pułapek oraz głowę trollicy, która będzie nam potrzebna, jeśli zechcemy pomóc 
trollowi mostowemu (Kłopoty z trollem) .

Nie ma mocnych: Flotsam
Siłowanie się na rękę to, obok gry w kości i walki na pięści, kolejna z minigierek w Wiedźmi-
nie 2 . Sterowanie ogranicza się do klawiszy kierunkowych – lewo/prawo, a jedyne, co musimy 
zrobić, by wygrać, to utrzymać kursor w zaznaczonym przedziale, który zmniejsza się wraz  
z utratą sił przez Geralta .

O zapasach dowiadujemy się od Zoltana i to on będzie naszym pierwszym przeciwnikiem . Z nim 
możemy siłować się kiedykolwiek, więc najlepiej trochę z nim potrenować, zanim przejdziemy 
na wyższy poziom . 

Pokonanie krasnoluda pozwala zmierzyć się z kolejnym przeciwnikiem – Żylastym Janosem . 
Znajdziemy go w karczmie we Flotsam . Jest to nasz najsłabszy oponent, z którym nie powinni-
śmy mieć problemów, jeśli wygraliśmy z Zoltanem . By się z nim siłować, wystarczy 5 orenów .

Gdy pokonamy Janosa, ten rekomenduje nas silniejszemu znajomemu, niejakiemu Chudemu 
Jóźwie . Tym razem potrzebne okazuje się 15 orenów . Po wygranej z Jóźwą możemy zmierzyć 
się z Grubym Maćkiem, którego, podobnie jak wcześniejszych przeciwników, spotkać można 
w karczmie . Maćko jest trudniejszym oponentem, zbliżonym umiejętnościami do Zoltana – by 
z nim walczyć, należy wyłożyć 25 orenów . Zwycięstwo nad Maćkiem otworzy nam drogę do 
pojedynku z mistrzem okolic, szkutnikiem z Bindugi o wdzięcznym imieniu Bartosz Szkuta . 
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Mistrza bez większych problemów znajdziemy w wiosce . Po zagadnięciu umawia się z nami na 
pojedynek . Idziemy z nim nad rzekę i przy odrobinie szczęścia wygrywamy całe 100 orenów . 
Pokonany Bartosz Szkuta napomyka nam o Adamie Pangratcie, jedynym, który go do tej pory 
pokonał . Prosi o przekazanie pozdrowień, gdybyśmy spotkali kondotiera . 

Na tym kończy się zadanie związane z siłowaniem się na rękę w pierwszym akcie, możemy jed-
nak nadal walczyć z Zoltanem i Żylastym Janosem, jeśli tylko mamy trochę orenów . 

Jeden na jednego: Flotsam
Walka na pięści to kolejna z minigier w Wiedźminie 2 . Jej mechanizm opiera się na QTE, tzn . 
na ekranie pojawiają się ikonki, wskazujące jaki klawisz mamy wcisnąć (A, D, W) .

Odwiedzając karczmę we Flotsam, na pewno zauważymy walczących w niej ludzi . Jeśli zagad-
niemy któregoś uczestnika, zwróci się do nas organizator tych walk, niejaki Sheridan . Pokrótce 
tłumaczy nam zasady i aranżuje walkę z kimś na naszym poziomie . Gdy wygramy, proponuje 
nam kolejnego przeciwnika, tym razem troszkę mocniejszego . Po tej walce nasz talent dostrze-
ga znany we Flotsam Ziggy Król i proponuje nam udział w walkach organizowanych w rezyden-
cji komendanta Loredo (Podziemny krąg) . Jeśli zechcemy wziąć w nich udział, codziennie po 
21:00 Ziggy będzie na nas czekał pod karczmą, by zaprowadzić nas do rezydencji . Tymczasem 
jednak w karczmie czeka nas jeszcze pojedynek o mistrzostwo z Młodym Dodą, najsilniejszym 
przeciwnikiem . Jeśli wygramy, dostaniemy coś ekstra od Sheridana .

Po zakończeniu turnieju w karczmie możemy walczyć (bez rankingów) z poznanymi już prze-
ciwnikami . 

Podziemny krąg

Jeśli czujemy, że stać nas na więcej, przychodzimy wieczorem, by spotkać się z Ziggy’ym . Nasz 
nowy „promotor” opowiadając o sławie i pieniądzach, prowadzi nas do posiadłości komendan-
ta . Po dotarciu na miejsce mamy jeszcze szansę zrezygnować, ale kto by rezygnował w takim 
momencie? 

W jaskini pod domem Loredo czekają nas cztery walki z silniejszymi przeciwnikami niż ci spo-
tkani w karczmie . Jest to również okazja, by zarobić więcej orenów . Przed walką o mistrzostwo 
z czwartym z pięściarzy, niejakim Zdenkiem, komendant prosi nas na słowo . Składa nam pro-
pozycję, a właściwie nakazuje przegrać walkę . Ponieważ wszyscy obstawiają naszą wygraną, 
postawienie na Zdenka pozwoli dużo zarobić… [Wybór] Od nas zależy, czy zgodzimy się speł-
nić życzenie naszego rozmówcy . [A] Jeśli zgodzimy się i przegramy walkę, Loredo podzieli się  
z nami wygraną . [B] Jeśli wbrew woli gospodarza wygramy, ten odgraża się, że jeszcze tego 
pożałujemy .

Opuszczając rezydencję, nie zapomnijmy zabrać ze skrzyni pod bramą naszych mieczy, które 
wcześniej zarekwirowali strażnicy . Jeśli wygraliśmy, na ulicy nieopodal napadnie nas dwóch  
osiłków nasłanych przez dowódcę garnizonu . [Walka] Przeciwników najłatwiej pokonać, 
unieruchamiając jednego Znakiem Yrden i unikając ataków drugiego . Należy postarać się za-
dać mu mocne ciosy w plecy, a następnie Znakiem Aard spróbować powalić drugiego bandytę 
i zadać mu śmiertelny cios stalowym mieczem .
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W związku z walkami w rezydencji będziemy mieli okazję porozmawiać jeszcze z Jaskrem, co 
zakończy zadanie . 

Kłopoty z trollem
Kontrakt na trolla znajdujemy pośród innych zleceń na tablicy ogłoszeń [1] stojącej przed 
karczmą we Flotsam . Nie jest to jednak typowe wiedźmińskie zadanie, ponieważ trolle należą 
do inteligentnych stworzeń, zaś kodeks Geralta pozwala mu zabić trolla, tylko jeśli ten zagraża 
ludziom . Przed przystąpieniem do poszukiwań potwora warto odwiedzić w Bindudze sołtysa 
wsi – Choraba [2] . Ten prosi nas, byśmy nie zważali na kontrakt i nie zabijali trolla . Cieka-
we . W lesie, niedaleko miejsca wskazanego w ogłoszeniu – zawalonego mostu [3], spotyka-
my wieśniaka . Po uratowaniu go przed atakiem nekkera dowiadujemy się, że miejscowy troll 
postradał zmysły . Do tej pory stwór opiekował się mostem – jedyną lądową przeprawą przez 
Pontar w okolicy . Teraz jednak most jest w ruinie, a troll za przeprawę żąda gorzałki, a jeśli jej 
nie dostaje, atakuje podróżnych . Wieśniak zwraca uwagę, że okoliczni mieszkańcy potrzebują 
naprawionego mostu i trzeźwego trolla, a nie ruiny i pijaka, prosi nas, byśmy nie zabijali trolla 
i porozmawiali z Chorabem . Ale my już z sołtysem rozmawialiśmy, lepiej więc odszukać trolla 
i porozmawiać z nim .

Znajdujemy go pod mostem . Stwór żąda od nas opłaty w postaci alkoholu . Jeśli go nie mamy lub 
nie chcemy rozpijać trolla, zaatakuje nas . Po kilku naszych ciosach przerywa walkę, prosząc 
o litość . [Wybór][A] W tym momencie możemy trolla zabić i odebrać skromną nagrodę od Lu-
dwiga Merse’a [4], co zakończy zlecenie, lub [B] oszczędzić trolla i spróbować przysłużyć się 
lokalnej społeczności tak, jak nas o to proszono w wiosce . Jeśli wybierzemy drugą opcję, dowie-
my się, że towarzyszkę trolla zamordowano i to z tego powodu zaczął pić . Jeśli ustalimy tożsa-
mość mordercy, troll naprawi most . Warto spróbować . Któż mógłby potrzebować głowy trolla? 
Może jakiś mag lub alchemik? Idziemy więc do Sheali, może ona podsunie nam jakiś trop .  
Po rozmowie z czarodziejką warto również zajrzeć do karczmy i porozmawiać z Zoltanem . Kra-
snolud sugeruje, że głowy trollicy mogła potrzebować ta sama osoba, co głowy niedźwiedzia . 
Niejedna chłopka, widząc takie trofea, podwinęłaby spódnicę . . . Brzmi to osobliwie, ale udajemy 
się do Bindugi w poszukiwaniu wskazówek . Na takowe trafiamy w domu Żegoty . Jak nietrudno 
spostrzec, w jego chacie wisi głowa trollicy . Zagadnięty o nią informuje nas, że kupił trofeum od 
niejakiego Dymitra i wskazuje okolice karczmy jako miejsce, gdzie wieczorem możemy znaleźć 
kompanów typka spod ciemnej gwiazdy . By zdobyć od Żegoty głowę trollicy, musimy wygrać  
z nim w kościanego pokera . Żegota zechce z nami zagrać, tylko jeśli pokonaliśmy we Flotsam 
innych graczy (Pokerowa twarz: Flotsam) . 

Nie pozostaje nam nic innego, jak po zmroku poszukać w karczmie podejrzanego osobnika . 
Nie powinniśmy mieć większych problemów z jego odnalezieniem . Jeśli uda się nam zastraszyć 
oprycha, dowiemy się, że Dymitr przesiaduje na cmentarzu w okolicach Bindugi [5] (gdybyśmy 
go tam nie zastali, warto poszukać w jego kryjówce na bagnach [6]) . Jeśli nie, wyjawią to nam 
dopiero, gdy posmakują pięści Geralta . Na cmentarzu spotykamy wreszcie mężczyznę odpo-
wiedzialnego za śmierć trollicy . Po krótkiej wymianie zdań nas atakuje . [Walka] Jak zawsze, 
kiedy atakuje nas kilku oponentów, bardzo przydaje się Znak Yrden oraz uniki i zachodzenie 
przeciwników od tyłu . Nie pierwszy raz okazuje się, że ludzie są większymi potworami niż te 
właściwe, zamieszkujące las . Po wszystkim wracamy do trolla (jeśli wygraliśmy w kości głowę 
trolicy dostaniemy od niego schemat zbroi), a następnie odwiedzamy w wiosce Choraba, od 
którego otrzymamy nagrodę .
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Zapach kadzideł
Gdy przechadzamy się po flotsamskim porcie, zaczepia nas niejaki Vencel Pugg . Wiedząc, 
czym się zajmujemy, nieznajomy oferuje nam astronomiczną sumę za pomoc . Trudno byłoby 
odrzucić taką ofertę, nawet nie wgłębiając się w szczegóły . Jak się okazuje, interesuje go recep-
tura pewnego kadzidełka, które podobno wydziela trujące opary . Jeden z lokalnych handlarzy 
sprzedaje ten towar .

Sklepik z marzeniami

Poszukując handlarza, natykamy się pod jednym z kramów na rynku, nieopodal szubienicy, 
na grupkę ludzi . Przewodząca zgromadzeniu kobieta prosi nas, byśmy coś zrobili z tym podejrza-
nym interesem . Jak twierdzi, owe „niegroźne kadzidełka” są jeszcze gorsze niż fisstech i powo-
dują jeszcze większe uzależnienie . Sprzedawca oczywiście do niczego się nie przyznaje . Można 
go przekonać do zamknięcia sklepu za pomocą perswazji lub gróźb, jeśli odpowiednio rozwinę-
liśmy umiejętności, co ucieszy zgromadzony przed sklepem tłum, a naszą sakiewkę wzbogaci  
o dodatkowe oreny . W ten sam sposób możemy zdobyć prawdziwą formułę owych kadzidełek . 
Możemy również poinformować go o ofercie, jaką nam złożono i dostać fałszywą recepturę . 
Mając przepis, wracamy do Vencela . [Wybór] Tylko i wyłącznie od naszego sumienia zależy, 
co uczynimy dalej . 

[A1] Możemy oczywiście oddać tak wysoko wycenianą przez Pugga recepturę . Zechce spraw-
dzić jej autentyczność w swoim laboratorium, ostrożności nigdy za wiele, szczególnie kiedy  
w grę wchodzi 1000 orenów . Prosimy więc o zwrot receptury i umawiamy się z Vencelem pod 
jedną z bram miasta, stamtąd udajemy się do jego laboratorium . Pod bramą nasz znajomy, 
pragnąc zachować w tajemnicy lokalizację laboratorium, prosi nas o zawiązanie oczu . Po chwili 
docieramy na miejsce, gdzie pomocnicy Vencela sprawdzają recepturę i, jeśli daliśmy mu praw-
dziwą, otrzymujemy obiecane pieniądze .

[A2] Jeśli daliśmy do sprawdzenia fałszywkę, kłamstwo wyjdzie na jaw i będziemy musieli, nie 
mając broni, poradzić sobie z kilkoma uzbrojonymi przeciwnikami . [Walka] Możemy próbo-
wać pokonać ich wręcz, ale jest wysoce nieprawdopodobne, że wyjdziemy w ten sposób cało  
z opresji . Dużo lepiej wyciągnąć ze stojącego przed nami stojaka na broń miecz i z jego pomocą, 
a także Znaku Yrden, pokonać napastników, co zakończy zadanie .

[B] W trakcie spotkania z Vencelem pod bramą Flotsam możemy nie zgodzić się na zasłonięcie 
oczu . W takim wypadku zaznaczy nam kryjówkę na mapie i będziemy musieli dostać się do niej 
na własną rękę . Po dotarciu na miejsce, w zależności od tego, czy damy do sprawdzenia fał-
szywą, czy prawdziwą recepturę, czeka nas walka z oprychami Pugga bądź obiecana nagroda .

[C] Jeżeli zdecydujemy się zachować recepturę dla siebie, Vencel niepocieszony opuści Flot-
sam . Coś nam jednak mówi, że się jeszcze spotkamy… Po jakimś czasie, wędrując po lesie  
w okolicach mostu, nieopodal leża kejrana, wpadamy w pułapkę, zastawioną przez pomocni-
ków Pugga, zostajemy ogłuszeni i zaprowadzeni do laboratorium siłą . Oprychy zabierają nam 
broń i recepturę kadzidełek . Aby się uwolnić i wydostać z kryjówki, będziemy musieli pokonać 
wszystkich bandytów . [Walka] Walcząc wręcz, nie mamy szans z uzbrojonymi przeciwnikami, 
należy więc używać Znaku Quen i Aksji oraz jak najszybciej wyciągnąć miecz, który znajduje 
się na stojaku w pobliżu naszej prowizorycznej celi . Mając miecz i zręcznie unikając ataków, 
powinniśmy sobie poradzić z Vencelem i jego ludźmi .
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Malena
Wędrując przez Bindugę, na środku wioski natykamy się na strażników, dyskutujących z elfką 
[1] . Jeśli się wtrącimy, dowiemy się, że dziewczyna jest zamieszana w sprawę zniknięcia in-
nych strażników i jakoby miała ich wprowadzić w pułapkę Scoia’tael . O ile zaoferujemy swoją 
pomoc, będziemy musieli zbadać jaskinie pod Flotsam, gdzie ostatni raz widziano zaginionych 
wartowników . Udajemy się więc w umówione miejsce [2] . Wchodząc do jaskini, odnajdujemy 
i badamy ślady krwi, głębiej natomiast natrafiamy na ciało jednego z poszukiwanych, na razie 
nic jednak nie potwierdza wersji Temerczyków, jakoby ich znajomi mieli zginąć z ręki elfów .  
W jaskini roi się od nekkerów, wydaje się więc, że to one uśmierciły zaginionych . Jeśli nie chce-
my podzielić ich losu, musimy sobie poradzić z potworami . [Walka] Ze srebrnym mieczem  
w ręku, zadając szybkie ciosy, torujemy sobie drogę . Szukamy dalszych wskazówek . Idąc po 
śladach krwi, odnajdujemy zwłoki . Zanim jednak obejrzymy je bliżej, musimy pokonać zwabio-
nego przez nie trupojada . [Walka] Wyciągamy więc srebrny miecz i, blokując ataki potwora, 
czekamy na okazję do zadania silnych ciosów . Kiedy stwór złapie się za głowę i zacznie dygo-
tać, odskakujemy jak najdalej, by uniknąć śmiertelnie niebezpiecznego wybuchu . . . Czas zbadać 
zwłoki żołnierzy . Widać, że zginęli z elfiej ręki – w ich ciałach sterczą strzały, jak zauważa 
Geralt, strzały Scoia’tael… Wydaje się więc, że elfka faktycznie wprowadziła żołnierzy w pu-
łapkę . Wracamy na powierzchnię, by skonfrontować jej słowa z poznanymi właśnie faktami . 
Wychodzimy z jaskini, od razu zaczepiają nas niecierpliwi strażnicy i musimy podjąć trudną 
decyzję: [Wybór][A] wyjawić, że żołnierze zostali zastrzeleni przez Scoia’tael czy też [B] za-
trzymać tę wiedzę dla siebie i zrzucić winę na potwory .

[A] Jeśli powiemy strażnikom, że ich kompanów zabiły elfy, dziewczyna zacznie się bronić, 
że nie ma z tym nic wspólnego . W tym momencie możemy zdecydować, że dość już kłamstw 
i wydać ją na śmierć, lub też dać jej szansę i pozwolić wytłumaczyć całą sytuację . Jak mówi 
Malena, jeśli nie zobaczymy, nie uwierzymy, prosi nas więc, byśmy poszli za nią . . . Jak się szyb-
ko okazuje, wiedzie nas w pułapkę . W lesie, dokąd nas prowadzi, już czeka oddział Scoia’tael . 
[Walka] Wyciągamy więc stalowy miecz i wspomagając się Znakiem Yrden oraz blokując i uni-
kając ciosów, ratujemy siebie i towarzyszących nam strażników . Po wszystkim, w zależności od 
liczby Temerczyków, którzy przeżyli, otrzymamy od nich mniejszą lub większą sumę pieniędzy .

[B] Jeśli nie wydamy dziewczyny, ta, dwuznacznie mówiąc o ogromnym długu, poprosi nas, by-
śmy spotkali się z nią w lesie, nieopodal wodospadu . Pokaże nam, jak bardzo jest wdzięczna… 
Jako że Geralt takich okazji nie zwykł marnować, udajemy się we wskazane miejsce [3] . W 
lesie czeka na nas wiele śmiertelnych niebezpieczeństw . [Walka] Pułapki, do zlokalizowania 
których należy używać medalionu, chyba że chcemy w nie wejść . Nekkery, które nie powinny 
stanowić większego problemu, jeśli będziemy uważni i gotowi do użycia srebrnego miecza . En-
driagi, szczególnie w grupie będące dla nas prawdziwym wyzwaniem . Najlepszym sposobem ich 
pokonania jest umiejętne używanie Znaku Yrden i zadawanie silnych ciosów srebrnym mieczem . 
Radząc sobie z przeciwnościami losu, docieramy do wodospadu, gdzie czeka na nas wdzięczna 
elfka . Po krótkiej rozmowie zakończonej stwierdzeniem, że tylko martwi nie wyjawiają sekre-
tów, okazuje się, że wpadliśmy w pułapkę… Pojawia się komando Scoia’tael . Jeśli wcześniej 
pomogliśmy Iorwethowi w elfich ruinach (Zabójcy królów), Wiewiórki, ku zdziwieniu Maleny, 
nas nie zaatakują, a jedynie wulgarnie skomentują jej postawę . Jeśli jednak przyszliśmy tu za 
elfką, nie spotykając wcześniej Iorwetha w ruinach bądź opowiedzieliśmy się po stronie Ro-
che’a, elfy ruszą do ataku . [Walka] Czeka nas bardzo trudna walka z oddziałem Scoia’tael . 
Pomocne okażą się: Znak Yrden, blokowanie ciosów i stalowa klinga . Konieczne również będą 
uniki i zachodzenie przeciwników od tyłu, co podwaja zadawane przez nas obrażenia . 
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W zamieszaniu okazuje się, że Malena uciekła . Nie pozostaje nam nic innego, jak ją odnaleźć .

Elfka, znając lepiej od nas okolice Flotsam, dobrze się ukryła, nikt też nie naprowadzi nas na 
jej trop . Dlatego najlepiej odszukać ją przy okazji wykonywania innego zadania – W szponach 
szaleństwa, ponieważ to właśnie w opuszczonym szpitalu dla obłąkanych schroniła się dziew-
czyna [4] . Jeśli dobrze przeszukamy ruiny na powierzchni, na pewno na nią trafimy . Muismy 
zdecydować, co z nią począć . [Wybór][A] Możemy sami wymierzyć sprawiedliwość i ją zabić, 
[B] doprowadzić ją do Loredo i to jemu pozostawić decyzję lub też [C] puścić elfkę wolno .

Serce Melitele
W czasie oblężenia zamku La Valette’ów mieliśmy okazję spotkać Rębaczy z Crinfrid, którzy 
prosili nas o radę w sprawie posiadanego przez nich talizmanu . Jeśli zdobyliśmy ów medalion 
(zostało to opisane wyżej – patrz: Serce Melitele, Prolog), goszcząc we Flotsam, będziemy 
mieli okazję poznać tajemnicę magicznego przedmiotu .

Gdy zbliżamy się do jednego z domów w Bindudze, wiosce za murami miasta, wiedźmiński  
medalion zaczyna wibrować, informując, że w pobliżu znajduje się ktoś obdarzony magicznymi 
zdolnościami . Drgania wywołuje Aneżka, miejscowa zielarka, przez niektórych uważana za  
wiedźmę . Dziewczyna, zapytana o zdanie na temat medalionu Młodego, ni stąd, ni zowąd 
chce go od nas odkupić . [Wybór] [A] Możemy się zgodzić . Uprzedzam jednak, że to zakończy 
historię związaną z amuletem . Opłaca się to zrobić jedynie wtedy, jeśli wykonaliśmy wcześniej 
zadanie związane z trollem lub nie chcemy stwora zabijać (Kłopoty z trollem) . [B] W innym 
wypadku warto zainteresować się, skąd u Aneżki taka nagła chęć zdobycia talizmanu . Jeśli nie 
uwierzymy w to, co mówi i użyjemy perswazji, zielarka zdradzi, że medalion, który posiadamy, 
to Serce Melitele, potężny magiczny artefakt, chroniący tego, kto go nosi . Tak, już gdzieś to 
słyszeliśmy… Okazuje się jednak, że przedmiot został zaklęty, a zaklęcie wypaczyło jego działa-
nie . Obecnie sprowadza na posiadacza same nieszczęścia . Wiedźma chce go odkupić, ponieważ 
zna rytuał, który mógłby przywrócić medalionowi dawną moc .

Pytając o szczegóły rytuału, dowiadujemy się, że do jego przeprowadzenia potrzebne będą 
pewne bardzo rzadkie magiczne ingrediencje: esencja śmierci, oczy krabopająka, język 
trolla oraz płód endriagi . Jeśli zgodzimy się je dostarczyć, dziewczyna pomoże nam odcza-
rować medalion . Z ostatnim składnikiem nie powinniśmy mieć problemu . Endriag w oko-
licznym lesie jest aż za dużo . Esencję śmierci uzyskamy, zabijając upiory, na przykład wy-
konując zadanie poboczne związane ze szpitalem dla obłąkanych (W szponach szaleństwa) . 
Oczy krabopająka natomiast mamy szansę zdobyć przed spotkaniem z Iorwethem, wykonu-
jąc zadanie Zabójcy królów (należy pamiętać by nie iść z Iorwethem od razu do Letho 
gdyż zablokuje to możliwość ukończenia kilku zadań pobocznych) . Język trolla z kolei 
możemy zdobyć, zabijając mostowego trolla, za którego Loredo wyznaczył nagrodę bądź wy-
grywając w kości z Żegotą głowę trolicy (Kłopoty z trollem) .

Po zgromadzeniu wszystkich czterech składników rozmawiamy z Aneżką i umawiamy się z nią 
o północy pod posągiem Vejopatisa, by odprawić rytuał . Najlepiej przemedytować do 22:00  
i udać się na miejsce . Monument znajduje się głęboko w lesie, więc po drodze czeka nas walka 
z endriagami i nekkerami . [Walka] Wspomniane potwory najlepiej zabijać srebrnym mieczem, 
wcześniej unieruchomiwszy je Znakiem Yrden . Na miejscu powinniśmy spotkać zielarkę . 
W razie potrzeby wystarczy na nią chwilę zaczekać . Aneżka zacznie odprawiać rytuał, by 
zdjąć klątwę z medalionu . W paszczy bóstwa zapłonie ogień, a magiczna aura przyciągnie do  
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nas upiory . Aby rytuał się udał, nie możemy zbliżać się za blisko do wiedźmy, nie wolno nam 
również pozwolić, by duchy ją zaatakowały . [Walka] Odpieramy ataki upiorów srebrnym  
mieczem, wspomagając się Znakiem Yrden i Igni . Gdy pokonamy wszystkie duchy, dziewczyna 
zakończy z powodzeniem obrzęd . Rozmawiamy z nią, a ta, wdzięczna za pomoc, wręcza nam 
Serce Melitele . 

Rzeka tajemnic
Akt I

Przeszukując wrak statku w leżu kejrana, zobaczymy ludzkie zwłoki . Przy ciele znajdujemy 
klucz . We wraku również dostrzegamy skrzynię, którą ów klucz otwiera . W kufrze znajduje 
się dziennik i raport kapitana statku Petra Sillie i kilka składników rzemieślniczych, których 
pewną ilość będziemy potrzebować do ukończenia tego zadania .

Powinniśmy przeczytać dziennik i raport kapitana rozbitego statku . Dowiadujemy się między 
innymi, że w Loc Muinne członkowie wyprawy odnaleźli cenne artefakty stworzone przez Vra-
nów, a także iż Pontarem płynęły dwa statki . Kapitan nie zdążył wysłać swego raportu… Mo-
żemy uczynić to za niego .

We Flotsam znajduje się kilka skrzynek Poczty Królewskiej . Możemy wrzucić do którejś z nich 
raport kapitana . Ze skrzynek korzystają królewscy gońcy, zapewne przekazują ciekawe infor-
macje… Co prawda cudzych listów nie powinno się czytać… 

Pieczę nad pocztą w mieście sprawuje Ludwig Merse . W jego domu, na biurku, znajdziemy jed-
ną ze skrzynek . Ludwig jednak przy próbie zdobycia listów wznieci niepotrzebne zamieszanie, 
które nic dobrego nam nie przyniesie . Lepiej porozmawiać z nim i za pomocą Aksji przekonać 
go, by pozwolił nam zapoznać się z zawartością skrzynki pocztowej . Jeśli nam się uda, bę-
dziemy mogli bez przeszkód otworzyć skrzynkę . Znajdujemy w niej raport Ludwiga Merse’a 
zaadresowany do urzędnika w Wyzimie, z którego zapoznajemy się z zarzutami stawianymi 
poczmistrzowi i jego lekceważeniu obowiązków .

Inna skrzynka znajduje się w posiadłości Bernarda Loredo . Klucz do niej posiada komendant . 
Szansę zapoznania się z jej zawartością zyskamy dopiero pod koniec naszego pobytu we  
Flotsam, jeśli zabijemy Loredo i zdobędziemy jego klucz . W skrzynce widzimy list do niejakiego 
Detmolda, z którego wnioskujemy, że śmierć Foltesta nie wzruszyła komendantem . Bardziej 
natomiast interesowało go samopoczucie króla Kaedwen, Henselta…

Akt II

W wąwozach w Dolinie Pontaru, przez które przyjdzie nam podróżować w Aedirn, natrafiamy 
na wrak Eyla Tar, bliźniaczego statku Petra Sillie, który znaleźliśmy nieopodal Flotsam . Zna-
lezionym w pierwszym akcie kapitańskim kluczem będziemy mogli otworzyć skrzynię, ukrytą 
pośród szczątków statku . W kufrze odnajdujemy dziennik kapitana Eyla Tar, a także materiały 
płatnerskie Vranów, pozwalające, jak mówi dziennik, wykuć zbroję Vranów .  Z dziennika 
również dowiadujemy się, co było przyczyną zniszczenia statków .
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Akt III

W kanałach pod Loc Muinne, o ile użyjemy wejścia nieopodal głównego placu miasta i skie-
rujemy się w lewo, a następnie w prawo, trafiamy do salki, w której odnajdujemy skrzynię… 
Możemy otworzyć ją kluczem kapitana Petra Sille . Znajdujemy w niej zbroję Ysgith, miecz 
Deireath, runę ognia, schemat zbroi Vranów oraz składniki rzemieślnicze .

Posiadając schematy zbroi Vranów, możemy u lokalnego rzemieślnika, którym jest Bras  
z Ban Ard (przesiaduje w karczmie przy głównym placu miasta), przerobić zbroję Ysgith .  
Wykorzystamy materiały płatnerskie Vranów, które znaleźliśmy w Aedirn . Uzyskujemy w ten 
sposób zbroję Vranów . Jeśli nam się uda, zadanie możemy uznać za wykonane .

AKT II: Ścieżka Iorwetha

Zadania poboczne:

Z drżącym sercem
Gdy odwiedzimy karczmę po naradzie zwołanej przez Saskię, w jej progu zaczepi nas elf 
z komanda Iorwetha, prosząc o poświęcenie mu chwili [1] . W rozmowie z Ele’yasem, bo tak się 
przedstawia, dowiadujemy się, że od jakiegoś czasu w Vergen znikają młodzi mężczyźni,  
a ich ciała są najczęściej odnajdowane w okolicach spalonej wioski . Gdy zaczniemy drążyć 
temat, powie nam również, że zwłoki spoczywają w grobowcu nieopodal miasta . Elf obiecuje 
nagrodę, ran podobno nie zadał człowiek… To chyba zadanie dla wiedźmina .

Zawitawszy do spalonej wioski [2], nie znajdziemy wielu wskazówek mogących pomóc w na-
szym dochodzeniu . Zapach siarki i ślady krwi wydają się jedynie potwierdzać podejrzenia Ele-
’yasa . Pozostaje nam odwiedzenie katakumb [3], by przyjrzeć się ciałom zabitych . Może tam 
trafimy na jakiś trop .

Z przedmieść Vergen, przez wydrążony w skale tunel, przedostajemy się do zalesionej doliny,  
w sercu której znajdują się katakumby . 

Pod ziemią, w wykutych w skale komnatach, do wnętrza których dostajemy się, rozbijając 
Znakiem Aard ściany, spoczywają zawinięte w płótna ciała zamordowanych . Nim jednak bę-
dziemy mogli bliżej się przyjrzeć czemukolwiek, atakują nas upiory . [Walka] Przeciwników 
tych spotkaliśmy już we mgle czy szpitalu dla obłąkanych we Flotsam . Za pomocą podobnej 
taktyki, tj . używając Znaków Aard, Yrden i unikając ciosów, bronimy się srebrnym mieczem . 
Bezczeszczenie ciał zmarłych do przyjemnych nie należy… Mieliśmy szukać zwłok przyniesio-
nych kilka dni temu… Przeczesując katakumby, w trzeciej sali od wejścia natrafimy na jeszcze 
czyste, jasne płótno – właśnie tego szukamy . Po odwinięciu całunu przystępujemy do bada-
nia zwłok zamordowanego . Jeśli posiadamy narzędzia chirurgiczne, wyciągniemy z ramie-
nia denata odłamek ostrza . Po przewróceniu ciała na bok w celu obejrzenia ran na plecach, 
znajdujemy szkicownik poetycki Jaskra, na którym spoczywał nieboszczyk . Po dokładnych 
oględzinach ciała, podsumowując stwierdzamy, że wiele wskazuje na sukkuba . Przy okazji od-
wiedzenia katakumb możemy też zejść na niższy poziom, gdzie w jednej z sal spotkamy ducha 
Ekharta Henessy’ego, który pilnuje sztandaru Burej Chorągwi, jednego z artefaktów potrzeb-
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nych do odczarowania upiornej mgły (Wieczna bitwa) . Wracamy do Vergen, by porozmawiać  
z Jaskrem o jego poezji .

Naszego przyjaciela znajdujemy w karczmie [1] . Zapytany o wiersze, odpowiada, że mu je skra-
dziono . Podczas rozmowy udaje się go przekonać, by pomógł nam swoją poezją wywabić sukku-
ba z ukrycia . Umawiamy się z nim o północy w okolicy spalonej wioski [2] . 

Spotykamy się z bardem na miejscu o wskazanej porze . Wcielamy się w Jaskra i jego poezją 
musimy wywabić demona z ukrycia . Układamy następującą strofę: „Gdyby nasze ciała mogły 
pieśń ułożyć / Spytałoby me serce twoje białe dłonie / Czy zechcą je zatrzymać / Gdy mą pierś 
otworzysz?” . Udaje się i sukkub zaprasza nas do siebie . [Wybór] Możemy, będąc Jaskrem, 
mimo prośby Geralta [A] wejść do kryjówki demona lub [B] wrócić do wiedźmina . Wybór zna-
cząco nie wpływa na fabułę, po chwili, niezależnie od niego, przejmujemy kontrolę nad Białym 
Wilkiem . Biegniemy do sukkuba, o dziwo nie atakuje nas, a my na jej widok zaczynamy mieć 
wątpliwości . 

Rogata piękność oznajmia, że uwodzi mężczyzn i kocha się z nimi, by wysysać ich energię, 
ale nie zabija: przecież chce, żeby do niej wracali . Twierdzi, że jeden z nich, znany już nam Ele-
’yas, zakochał się w niej i to on morduje innych mężczyzn z zazdrości . [Wybór] Trudna decyzja, 
wersje obu stron wydają się mieć sens . [A] Jeżeli nie dajemy wiary demonowi, możemy z nim 
walczyć . [B] Jeśli wierzymy sukkubowi, postanawiamy porozmawiać o tym z elfem .

[A] [Walka] Pojedynek z sukkubem jest trudniejszy niż ze zwykłym przeciwnikiem, jednak uży-
wając Znaku Yrden czy Quen oraz srebrnego miecza, nie powinniśmy mieć problemu, by wyjść  
z niego cało . Po zabiciu demona wracamy do Ele’yasa po obiecaną nagrodę .

[B] Ele’yasa spotykamy przed karczmą, zapytany o morderstwa wszystkiemu zaprzecza . Idzie-
my więc do dowódcy jego komanda – ciekawe, co powie o tym Iorweth? [4] . Oskarżamy Ele’y-
asa o morderstwa . Jeżeli posiadamy odłamek ostrza z ciała zabitego, elf nam uwierzy . Jeżeli 
nie, poprosi o zdobycie dowodów . Jeśli jeszcze ich nie mamy, a wierzymy słowom demona, czas 
je zdobyć . Po pokazaniu kawałka ostrza Iorwethowi okazuje się, że główny oskarżony znik-
nął . To tylko utwierdza nas w przekonaniu, że sukkub mówił prawdę . Czas chyba się spotkać 
z demonicą i odebrać nagrodę… Po drodze,w spalonej wiosce, atakuje nas Ele’yas . [Walka] 
Uzbrojonego w dwie szable przeciwnika najłatwiej pokonać, unieruchamiając najpierw Zna-
kiem Yrden, a następnie zadającmu silne ciosy w plecy . Po wszystkim odwiedzamy demona, 
gdzie czeka nas nagroda…

Koszmar Baltimora
W trakcie poszukiwań magicznego artefaktu, w starym kamieniołomie [1] obejrzeliśmy sen 
niejakiego Baltimora, w którym przerażony krasnolud przed czymś uciekał . Włócząc się po 
Vergen, niedaleko kopalni odnajdujemy dom kowala ze snu [2] . Przed domem spotykamy Tho-
raka . Jak się okazuje, jest on uczniem zaginionego lata temu wielkiego mistrza run . Przejął 
dom i tytuł Baltimora po jego zaginięciu, ale, jak sam przyznaje, ani on, ani jego uczniowie nie 
dorastają staremu mistrzowi do pięt .

Krasnolud pozwala nam rozejrzeć się po warsztacie [3] zaginionego . Widzimy pajęczyny i ko-
walskie narzędzia . Zauważamy, że jedną ze ścian można zniszczyć Znakiem Aard . W ukrytym 
pomieszczeniu, w malutkiej skrzyneczce, znajdujemy mapę Baltimora, tak naprawdę będącą 
wierszem, mającym wskazać jakieś miejsce .
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Po wyjściu z warsztatu zwraca się do nas Thorak, zaniepokojony hałasem, którego byliśmy spraw-
cami . Możemy mu przekazać lub zataić informację o notatce . Jeśli o niej opowiemy, poprosi  
o przyniesienie zapisków Baltimora, jeśli takowe znajdziemy .

„Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni” . Zniszczoną studnię odnajdujemy 
w spalonej wiosce . Dalej, podążając za wskazówkami kowala, idziemy przez wioskę, a następnie 
skręcamy w lewo i przechodzimy pod olbrzymią bramą, by odnaleźć na rozstajach drewniany  
ołtarz jakiegoś bóstwa . Kierujemy się środkową drogą ku kamieniołomom, które już 
odwiedziliśmy . Kolejne wersy zagadki Baltimora kierują nas w dół, ku jaskiniom harpii, lecz 
zamiast iść do bramy, wchodzimy na skały po lewej stronie, gdzie odnajdujemy skrzynię [4], a 
w niej runiczny klucz . Cóż dalej? Zaglądamy do notatek krasnoluda: „Gdybyś wybrał prawą 
drogę, rychło ujrzysz tam niebogę . Utopioną, co w południe cieniem ścieżkę wskaże cudnie” . 
Wracamy na rozstaje i kierujemy się ku wąwozom zamieszkanym przez trolle . „Utopiona nie-
boga” to roztrzaskany o skały statek [5] . Nieopodal znajdziemy drzwi, ukryte za bluszczem, 
które otwiera runiczny klucz . Pnącza rośliny podpalamy Znakiem Ignii i wchodzimy do środka . 
Odnajdujemy tam skrzynię z runami mistrza Baltimora i jego notatki .

Zanim otworzymy skrzynię, pojawia się Thorak w towarzystwie swoich pomocników . Okazu-
je się, że krasnolud śledził nasze poczynania od momentu, kiedy pierwszy raz wspomnieliśmy 
o Baltimorze .

[A] Jeżeli wcześniej zgodziliśmy się dostarczyć mu notatki mistrza, żąda, byśmy pozwolili mu 
zabrać je ze skrzyni własnoręcznie . Oferuje nam w zamian 100 orenów i pozwala zatrzymać 
wszystko, co znajdziemy w kufrze . Jeśli się zgodzimy, nasze zadanie zostanie zakończone . Jeże-
li zachowanie krasnoluda wyda się nam podejrzane i odmówimy, Thorak nas zaatakuje .

[B] Jeżeli wcześniej, w Vergen, zachowaliśmy informacje o mapie Baltimora dla siebie, kra-
snolud nas zaatakuje .

[Walka] Na początku starcia warto użyć Znaku Aard, pozwoli to, przy odrobinie szczęścia, 
odepchnąć przeciwników i da nam troszkę czasu na przemyślenie taktyki walki . Z uwagi na 
przewagę liczebną napastników można również użyć Znaku Yrden, co unieruchomi przynaj-
mniej jednego z nich, a nam pozwoli w łatwy sposób pozbyć się przeciwnika . Po pokonaniu 
Thoraka i jego uczniów zaglądamy wreszcie do skrzyni, tak zmyślnie ukrytej przez Baltimora . 
Obok run i innych skarbów znajdujemy notatki mistrza . Warto również przeszukać ciało Thora-
ka przy którym znajdziemy klucz przydatny w zadaniu Podejrzany: Thorak .

Czytając odnalezione zapiski starego mistrza, dowiadujemy się między innymi, że to właśnie  
Thorak czyhał na jego życie . Z tą informacją udajemy się do starosty Vergen, Cecila Burdona 
[6] . W podzięce za nasz trud krasnolud wręcza nam skromną nagrodę i zajmuje się poszukiwa-
niem nowego kowala run . 

Pokerowa twarz: Vergen
Graczy w kości nie brakuje chyba nigdzie w północnych królestwach . Hazardzistów spotkamy 
również w Vergen . Najprawdopodobniej pierwszymi graczami, na jakich się natkniemy, będą 
karczmarz lub Skalen Burdon . Oberżysta nie będzie chciał z nami grać, póki nie pokonamy dwóch 
najsłabszych przeciwników w mieście . Ze Skalenem natomiast możemy grać poza wątkiem fabu-
larnym związanym z tą minigrą .
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Wspomnianych przez karczmarza oponentów odnajdujemy w domu pomocnika kowala nieopo-
dal pomnika jakiegoś krasnoludzkiego bóstwa . Będą to Brunon Biggs i Cornelius Meyer . Po 
pokonaniu tej dwójki możemy udać się do karczmy, by zmierzyć się z jej właścicielem . Wygrana  
z nim pozwoli nam zagrać z trudniejszym przeciwnikiem, którym jest starosta Vergen Cecil 
Burdon . Najprawdopodobniej znajdziemy go w jego domu nad wejściem do kopalni . Po zwy-
cięstwie z Cecilem dowiadujemy się o najmocniejszym z miejscowych graczy . Jest nim pomoc-
nik kowala, niejaki Hagart . Krasnoluda powinniśmy poszukać w okolicy jego domu nieopodal 
posągu, który minęliśmy, starając się znaleźć Brunona i Corneliusa . Zwycięstwo z kowalem 
umożliwia wybór nagrody pomiędzy stalą z meteorytu, przydatną do wykucia nowego miecza, 
bądź gotówką . Ta wygrana kończy wątek fabularny w mieście . Ze wszystkimi spotkanymi poke-
rzystami możemy oczywiście grać dalej . 

Jeden na jednego: Vergen
Podobnie jak we Flotsam, także w krasnoludzkiej karczmie w Vergen znajdujemy walczących 
na pięści mężczyzn . Chcąc spróbować swoich sił w pojedynku z tutejszymi zawodnikami, powin-
niśmy porozmawiać z organizującym walki Sheridanem .

Po poznaniu zasad i wyrażeniu zgody czeka nas mecz bokserski z trzema przeciwnikami . Każdy 
kolejny pięściarz będzie silniejszy, jednak przy odrobinie szczęścia nie powinniśmy mieć pro-
blemu z pokonaniem wszystkich . Po wygranej z trzecim zawodnikiem zostajemy okrzyknięci 
mistrzami karczemnych zawodów .

Do rozmowy z gratulującym nam Sheridanem wtrąca się szlachcic, przedstawiający się jako 
brat Seltkirka . Chcąc zdobyć uznanie i przestać żyć w cieniu swojego brata, rycerz rzuca nam 
wyzwanie . Możemy je przyjąć lub nie zgodzić się na walkę z Silgratem .

Jeśli odmówimy bądź wygramy z rycerzem, urażony odejdzie, odgrażając się, że to jeszcze nie 
koniec . Jeśli zgodzimy się i przegramy, odejdzie uszczęśliwiony, co zakończy wątek fabularny 
minigry w drugim akcie .

Nie ma mocnych: Vergen
W Vergen, górniczym mieście, pełnym silnych krasnoludów, nie mogło zabraknąć chętnych do 
zmierzenia się z nami w siłowaniu się na rękę . Spotykamy tu zresztą naszych starych znajomych 
– Yarpena Zigrina i Sheldona Skaggsa, o których krzepie już wcześniej wspominał nam Zoltan .

Wyżej wymienionych krasnoludów przez większość aktu spotkamy w karczmie, więc to tam ra-
dzę ich szukać . Obaj bez większych problemów zgadzają się z nami zmierzyć . Pojedynki z nimi 
są trudniejsze niż te wcześniejsze . Jeśli z nimi zwyciężymy, poproszą o utarcie nosa Skalenowi 
Burdonowi, który ma się za najsilniejszego w mieście .

Skalena również powinniśmy odnaleźć w karczmie . Zapytany o sprawdzenie się na rękę stwier-
dza, że zmierzy się z nami, dopiero kiedy wygramy z dwoma innymi przeciwnikami: Kordenem 
i Dalinem . Wspomnianych krasnoludów odnajdujemy w karczmie, zgodzą się na walkę bez za-
strzeżeń . W porównaniu z naszymi przyjaciółmi okazują się dużo słabsi, więc nie powinniśmy 
mieć większych problemów, by z nimi wygrać .
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Po pokonaniu wszystkich innych zawodników w mieście możemy wreszcie siłować się ze Skale-
nem . To najtrudniejszy z dotychczasowych przeciwników, ale z właściwą koncentracją na pewno 
uda nam się z nim wygrać .

Zlecenie na królową harpii
Zlecenie na zabicie królowej harpii to jedno z zadań, które możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń 
w karczmie . Kontrakt ten jest możliwy do wykonania jedynie przy okazji poszukiwań smoczego 
snu (W pogoni za magią) . Królową harpii znajdujemy w kamieniołomie w okolicach Vergen . 
Aby się do niego dostać, musimy zdobyć klucz od starosty . Wszystkie kroki związane z tym kon-
traktem zostały opisane przy okazji wspomnianego wyżej zadania . Królowa harpii atakuje nas, 
gdy obejrzeliśmy zaklęty w krysztale sen smoka . [Walka] Jako że towarzyszy jej całe stado har-
pii, bardzo przydatny w tej walce będzie Znak Aard, dzięki któremu powinno udać się powalić 
kilka potworów . Wystarczy je wtedy dobić srebrnym mieczem . Po zabiciu królowej zabieramy 
wszystko, co znajdziemy przy jej zwłokach i wracamy do miasta, by powiadomić o wykonaniu 
zlecenia starostę Cecila Burdona .

Zlecenie na harpie
Na tablicy ogłoszeń w karczmie możemy znaleźć notkę zachęcającą śmiałków do przetrze-
bienia populacji zamieszkujących okolice miasta harpii . Któż by sobie tym lepiej poradził, niż 
stworzony do walki z potworami wiedźmin… 

Aby opracować skuteczny sposób na pozbycie się potworów z okolicy, musimy najpierw do-
wiedzieć się więcej o ich zwyczajach . Wiedzę możemy czerpać z książek bądź z praktyki, to 
jest walki z potworami . W okolicach Vergen harpii znajdziemy aż nadto, dlatego też lepiej 
oszczędzić pieniądze i poznać słabości stworzeń podczas walki . Na harpie trafiamy w lesie  
w okolicach ruin wieży, w wąwozach i kamieniołomie . 

Po zdobyciu wiedzy Geralt dochodzi do wniosku, że należy zniszczyć gniazda potworów 
za pomocą pułapki na harpie . Do jej stworzenia będziemy potrzebować oleju, kawałków  
drewna i diamentowego pyłu . Pułapki możemy zrobić u każdego rzemieślnika w mieście 
np . Uchacza czy Thoraka . Pozostaje nam tylko odszukać gniazda i je zniszczyć – znajdziemy 
je nieopodal kamieniołomu . Po zniszczeniu gniazd wracamy do miasta, by odebrać obiecaną 
nagrodę z rąk starosty .

Hej, w kopalni praca wre
O zamknięciu kopalni w mieście dowiadujemy się z tablicy ogłoszeń bądź od starosty Cecila 
Burdona . Zlecenie to najlepiej wykonać przy okazji poszukiwań krasnoludzkiego nieśmiertel-
nika (Podziemne życie), gdyż tylko w ten sposób możemy się dostać do kopalni . Przed wy-
prawą radzę sporządzić przynajmniej pięć petard typu Kartacz . Do ich wykonania będziemy 
potrzebować składników zawierających rebis i caelum . Pod ziemią przyda się również kilka 
eliksirów Kot .

W kopalni walczymy z trupojadami . Ich eksterminacja pozwoli nam zdobyć potrzebną do wy-
sadzenia ich gniazd wiedzę . [Walka] Walcząc ze zgnilcami, należy pamiętać, iż potwory przed 
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śmiercią zaczynają się trząść, po czym wybuchają . Widząc konwulsje, należy odskoczyć na bez-
pieczną odległość . Trupojady atakują grupami, więc dobrym pomysłem będzie używanie Znaku 
Aard, którym możemy je powalić, lub Znaku Yrden, którym unieruchamiamy potwory .

Jeśli dobrze przeszukamy tunele kopalni, powinniśmy znaleźć wszystkie gniazda . Jeśli nie za-
pomnieliśmy o Kartaczach, będziemy mogli je wysadzić, używając interakcji .

Po zniszczeniu wszystkich gniazd pozostanie nam tylko poinformować Cecila Burdona o wyko-
naniu zadania .

AKT II: Ścieżka Roche’a

Zadania poboczne:

Siostrzyczki
Kręcąc się po kaedweńskim obozie, zauważamy, jak pewien mężczyzna jest wyszydzany, po 
czym dostaje w twarz od innych żołnierzy . Jeśli się tym zainteresujemy i z nim porozmawiamy, 
opowie nam, dlaczego tak go traktują . Trzy lata temu, patrolując pobliskie plaże, spotkał zja-
wę, na widok której narobił w portki . Od tamtej pory upiory nie dają mu spokoju, a pobratymcy 
stracili do niego szacunek . Mawrik, bo tak nazywa się nieszczęśnik, prosi nas o pozbycie się 
nawiedzających go zjaw .

Trop wskazany przez żołnierza prowadzi nas najpierw do namiotu markietanek . Spotykamy 
tam Liwę, dziewczynę, która towarzyszyła kaedweńskiemu wojsku trzy lata temu, a od której 
możemy poznać historię domu na klifie, o którym wspominał Mawrik . Dziewczyna słyszała, 
że mieszkał tam znachor imieniem Malget, którego córki zostały zamordowane, a mężczyzna  
z rozpaczy rzucił się ze skał do rzeki .

Udajemy się zatem zbadać opuszczony dom i cmentarz, o którym wspomniała Liwa . Na cmen-
tarzu odnajdujemy cztery nagrobki: Moiry, Marisy, Murrona i Malgeta . Czy to nie dziwne, że 
ktoś wyłowił z rzeki ciało samobójcy i pogrzebał je tutaj? Za domem niszczymy znajdujące się 
tam beczki i odnajdujemy ukryte wejście do piwnicy . Na dole znajdujemy ślady odprawiania 
jakiegoś magicznego rytuału . Zapalamy ceremonialne totemy . Jeśli pomylimy kolejność, zaata-
kuje nas upiór . Poprawna kolejność to zapalenie najpierw najbardziej oddalonego od wejścia 
totemu, następnie tego naprzeciwko wejścia i na końcu tego po prawej stronie od drzwi . Otwo-
rzy to przed nami właz do ukrytego pomieszczenia . Znajdujemy tam zaszyfrowany, magiczny 
manuskrypt .

Mawrik wspominał, że zjawa ukazała mu się około północy . Czekamy więc na plaży . O godzinie 
duchów nawiedzają nas trzy upiory zamordowanych sióstr . [Wybór] [A] Możemy zaatakować 
zjawy bądź [B] wysłuchać, co mają do powiedzenia .

[A] [Walka] Walka z duchami to dla nas nie pierwszyzna . Najprościej będzie Znakiem Aard 
odepchnąć od nas przeciwników, rzucić na siebie Znak Quen i unikając ataków, starać się wy-
prowadzić ciosy w boki lub plecy duchów . W razie potrzeby unieruchamiamy je Znakiem Yrden . 
Po wszystkim wracamy do obozu, by odebrać obiecaną nagrodę, co kończy zadanie .
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[B] Jeśli zgodzimy się wysłuchać północnic, usłyszymy, że to Mawrik je zamordował, co spro-
wadziło na ich ojca szaleństwo i śmierć . A zjawy chcą się zemścić na swoim oprawcy . Trochę to 
wszystko podejrzane . Duchy znikają, a my mamy więcej pytań niż odpowiedzi .

Udajemy się zatem do Detmolda, może chociaż wyjaśni nam, czego dotyczy znaleziony w piwnicy 
manuskrypt . Pomysł, by poradzić się czarodzieja, okazuje się strzałem w dziesiątkę . Mag Hen-
selta zdradza nam, że zapiski traktują o nekromantycznym rytuale pozwalającym nawiązać 
kontakt ze złymi duchami . 

Po kolejne odpowiedzi udajemy się do dolnego obozu, rozmawiamy z Mawrikiem . Żołnierz, 
jeśli go przyciśniemy, powie nam, że kiedy stacjonował tu trzy lata temu, ludzie plotkowali  
o kontaktach Malgeta z demonami . 

[Wybór] Jeśli [A] poprosimy Mawrika o pomoc, zgodzi się i umówi z nami o 23:00 na plaży . Jeżeli 
natomiast [B] powiemy mu, że zjawy twierdzą, iż jest mordercą, rozzłościmy go i nie będzie 
chciał z nami więcej rozmawiać . Co więcej, pójdzie na plażę sam .

[A] Zgodnie z umową docieramy na plażę po 23:00, po wyjściu z wąwozu spotykamy Mawrika 
i wraz z nim udajemy się na spotkanie z upiorami . [Wybór] Po krótkiej rozmowie z duchami 
będziemy musieli opowiedzieć się po którejś ze stron rodzinnego konfliktu . [A1] Możemy wydać 
Kaedweńczyka zjawom, ewentualnie naciskać, by się przyznał lub [A2] stanąć po jego stronie .

[A1] W pierwszym przypadku Mawrik zwraca się przeciwko nam i duchom swych sióstr . Po 
chwili pada martwy, a jego śmierć powoduje, że zło rośnie w siłę i materializuje się w postaci de-
mona . Od niego również dowiadujemy się, kto zamordował siostry . . . Zostaliśmy oszukani . . . Za-
bił je własny ojciec, nie mogąc znieść, że zostały zhańbione przez aedirńskich żołnierzy . Malget 
praktykował nekromancję, a śmierć jego dzieci i jego samego sprawiła, że demon urósł w siłę . 
Dlatego też zwabił Mawrika w pułapkę, a my staliśmy się narzędziem sił ciemności . . . Kończąc 
rozmowę, demon nas atakuje . [Walka] Bronimy się zatem srebrnym mieczem, unikając jego 
szarż i starając się unieruchomić go Znakiem Yrden . Jako że Mawrik, bądź co bądź zlecający 
nam zadanie pozbycia się zjaw nie żyje, quest kończy się niepowodzeniem, a my musimy zado-
wolić się doświadczeniem zdobytym w jego trakcie .

[A2] Jeśli staniemy po stronie Mawrika, czeka nas walka z duchami jego sióstr . [Walka] Blokując 
ataki zjaw i odpowiadając szybkimi cięciami srebrnego miecza, a także pomagając sobie Znakiem 
Quen, powinniśmy poradzić sobie z duchami . Po wszystkim Kaedweńczyk opowiada nam prawdę  
o tym, co wydarzyło się trzy lata temu .

[B] Kiedy docieramy na plażę, okazuje się, że przybyliśmy za późno . Znajdujemy na niej ciało 
Mawrika . Kiedy je badamy, pojawia się demon, śmieje się z nas i mówi, że dzięki nam stał się 
silniejszy . [Walka] Po krótkiej rozmowie bestia nas atakuje . Najważniejsze w tej walce to uni-
kać szarż demona, ewentualnie je blokować i atakować w odpowiednich momentach, najlepiej 
z boku lub w plecy . Przydatne okazuje się używanie w tej walce Znaku Aard czy Yrden . Jako że 
Mawrik nie żyje, nasze zadanie kończy się niepowodzeniem, a na osłodę będzie musiało wystar-
czyć doświadczenie zdobyte za zabicie demona .
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Ave Henselt!
Zadanie to rozpoczyna się, jeśli w trakcie poszukiwań spiskowców (Teoria spisku) pomogliśmy 
Manfredowi uratować syna i walczyliśmy na arenie z Rzeźnikiem z Cidaris . Po tej walce Pro-
ximo, zarządca areny, informuje nas, że pojedynek spodobał się królowi, który polecił mu zor-
ganizować turniej rycerski . Kaedweńczyk proponuje nam udział . Ciekawe, czy w kaedweńskim 
obozie znajdzie się ktoś równie dobrze machający mieczem jak wiedźmin . . . Jeśli się zgodzimy, 
czekają nas trzy trudne walki z rycerzami Henselta . Jeśli wszystkie wygramy, król, poiryto-
wany swoimi żołnierzami, zacznie obrzucać ich obelgami . Reaguje na to Ves . Mówi, że choć  
w Kaedwen nie ma równych wiedźminowi, nie oznacza to, iż nie ma takich w Temerii . Dziew-
czyna rzuca nam rękawicę . Walczymy zatem z Ves . O dziwo, jest dużo lepsza niż dotychczasowi 
przeciwnicy . [Walka] Jeśli chcemy wygrać, najłatwiej jest to zrobić, unieruchamiając naszą 
znajomą Znakiem Yrden i atakując w plecy lub z boku .

Po walce, o ile się nie „podłożyliśmy”, Ves zaprosi nas do swojego namiotu . Jeśli dobrze poprowa-
dzimy rozmowę i będziemy mieli ochotę, spędzimy z nią bardzo przyjemną noc…

Zlecenie na zgnilce
Zadanie pozbycia się trupojadów dających się we znaki kaedweńskiej armii znajdujemy na 
tablicy ogłoszeń przed obozową kantyną . Zanim przystąpimy do ostatecznej eksterminacji 
potworów, musimy poznać ich zwyczaje i słabe strony . Wiedzę o potworach możemy czerpać  
z książek i z praktyki . Ta druga opcja, przynajmniej dopóki nie zginiemy, wychodzi taniej, dla-
tego też proponuję pieniądze oszczędzić na coś innego .

Zgnilce znajdziemy na pobojowisku między obozem a kanionami, gdzie zalega mgła . [Walka] 
Potwory te atakują w grupach, a przed śmiercią trzęsą się i wybuchają . Najbardziej efektywne 
jest powalanie ich Znakiem Aard i dobijanie srebrnym mieczem . Zabijając je, zdobędziemy 
potrzebną nam wiedzę . W końcu Geralt dochodzi do wniosku, że aby pozbyć się trupojadów, 
należy spalić zwłoki, którymi się żywią . Ciała znajdziemy w wąwozach na wschód od obozu, 
nieopodal porzuconego wozu na pobojowisku oraz w okolicy strumienia . Po spaleniu łącznie 
dziewięciu ciał zgnilce nie będą miały czym się żywić i wyniosą się z okolicy . My natomiast 
możemy wrócić do Proxima po nagrodę, o której pisał w ogłoszeniu .

Pokerowa twarz: obóz Kaedwen
Nie brakowało ich w Wyzimie ani we Flotsam . Nie brakuje również w Vergen i w obozie armii 
Henselta . O kim mowa? Nie, nie o paniach lekkich obyczajów . Chodzi o graczy w kościanego 
pokera . Jak mówią: „Wygrana, wygrana, od nocy do rana” . Chętnych do partyjki z wiedźmi-
nem nie brakuje . Nie ze wszystkimi jednak możemy zagrać od razu . Pierwszymi hazardzista-
mi, których musimy pokonać, są spotkani przed obozową kantyną Nat Kostera i Adam Ulve . 
Zwycięstwo nad wspomnianą dwójką daje nam szansę gry na większe pieniądze, z prawdziwymi 
mistrzami, jak mówią przegrani . Kolejnym przeciwnikiem jest dziesiętnik Zyvik . Spotkamy 
go najprawdopodobniej w okolicach namiotu obozowego zbrojmistrza . Po wygranej żołnierz, 
zapytany o innych przeciwników, poleca nam grę z madame Karoll . Markietankę znajdujemy 
przed namiotem jej przybytku… Zwycięstwo pozwoli nam zagrać z obozowym mistrzem – po-
mocnikiem kwatermistrza Lasotą . Jak mawiają: „Się gra, się ma” . My również, jeśli wygramy, 
dostaniemy coś ekstra .
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Na tym kończy się wątek fabularny gry w kości w obozie . Nadal jednak możemy grać ze wszyst-
kimi wymienionymi graczami . Znajdziemy również innych: Sambora w okolicy namiotu kurty-
zan czy Isidora Kaya nieopodal szpitala polowego .

Nie ma mocnych: obóz Kaedwen
Podobnie jak we Flotsam, również w obozie Henselta znajdziemy chętnych do zmierzenia się  
z nami w zapasach na rękę . W dolnym obozie przy ognisku nieopodal szpitala polowego trafia-
my na najemników z oddziału Adama Pangratta . 

Dwóch z nich, Randal i Martin, po krótkiej rozmowie zgadza się z nami zmierzyć . Będą to 
lepsi przeciwnicy niż ci, z którymi do tej pory się siłowaliśmy . Jednakże, posiadając już troszkę 
doświadczenia w tej minigrze, nie powinniśmy mieć większych trudności, by ich pokonać . Kiedy 
z nimi wygramy, powiedzą nam o innym, silniejszym przeciwniku, z którym powinniśmy się 
zmierzyć .

Kowala, bo o nim mowa, znajdujemy nieopodal, po drugiej stronie ścieżki . Najprawdopodobniej 
będzie to nasz najtrudniejszy przeciwnik . Po zwycięstwie z nim możemy siłować się z przywód-
cą najemników – Adamem Pangrattem . 

Pangratta odnajdujemy w górnym obozie . Przed walką warto z nim porozmawiać o życiu na-
jemnika czy bitwie pod Brenną, co pozwoli nam lepiej poznać tło obecnych wydarzeń . Zwy-
cięstwo nad nim kończy wątek fabularny siłowania się na rękę w drugim akcie . Oczywiście ze 
wszystkimi spotkanymi mocarzami możemy, o ile tylko mamy na to ochotę, siłować się nadal .

Przeciw niebieskim pasom 
Okazję do poboksowania, czy też obicia kilku twarzy, znajdujemy również nieopodal kaedweń-
skiego obozu w Aedirn . Dokładnie rzecz ujmując, w kwaterze oddziału specjalnego Vernona 
Roche’a .

W pobliżu namiotów dostrzegamy Fenna i jego kolegów, sparujących ze sobą . Zagadnięci przez 
nas żołnierze zgadzają się na nasz udział w kilku walkach, a my mamy okazję przekonać się, jak 
dobrze wyszkolił ich nasz przyjaciel Roche .

Po pokonaniu trzech Temerczyków wyzwanie rzuca nam szef oddziału . Walka z Vernonem 
będzie trudniejsza niż z jego żołnierzami . Jednak któż mógłby się równać wiedźminowi…  
Po wygranej z Roche’em naszą rozmowę z przyjacielem przerywa kaedweński żołnierz imie-
niem Burton i rzuca nam wyzwanie . Jeśli się zgodzimy, po krótkiej wymianie ciosów walkę 
przerwie Zyvik, a żołnierz odejdzie, bełkocząc coś o kwadratowych monetach i rachunkach do 
wyrównania . Rozpocznie to miniquest Rachunki do wyrównania, który zakończymy, spotyka-
jąc Burtona w trzecim akcie .

Wygrana z Burtonem kończy wątek fabularny towarzyszący walce na pięści w drugim akcie . 
My natomiast będziemy mogli walczyć z niebieskimi pasami dla czystej przyjemności .
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AKT III

Zadania poboczne:

Zlecenie na gargulce
Przemierzając Loc Muinne, ruiny dawnego miasta Vranów, najprawdopodobniej natrafimy na 
miejsca, w których zostaniemy zaatakowani przez gargulce . Zlecenie na te potwory wisi na ta-
blicy ogłoszeń nieopodal karczmy przy głównym placu miasta . Pod ogłoszeniem widnieje podpis 
niejakiego Brasa z Ban Ard . Człowiek ten kręci się nieopodal karczmy . Od czarownika dowiaduje-
my się, że gargulce to magiczne stworzenia pozostawione przez dawnych mieszkańców, strzegące 
Loc Muinne .

Zabijając gargulce, zdobywamy wiedzę . W pewnym momencie uświadamiamy sobie, że aby 
uporać się z potworami, trzeba zdjąć pieczęcie wiążące stwory z miejscami, w których wy-
stępują . W mieście leżą trzy takie lokacje: w każdej z nich w podziemiach znajduje się sala  
z pieczęciami, które należy złamać . By to zrobić, musimy w odpowiedniej kolejności dezaktywo-
wać magiczne znaki w pomieszczeniach . Prawidłowa kombinacja losuje się po dotarciu do Loc 
Muinne z puli dwóch możliwych kombinacji .

W każdej sali odnajdujemy zaszyfrowane notatki wskazujące prawidłową kombinację . By je 
rozszyfrować, powinniśmy kupić u miejscowego sprzedawcy (Niesamowity Lockhart, przebywa 
na głównym placu miasta) cztery tomy księgi traktującej o runach . Możemy również spróbować 
zaoszczędzić gotówkę i wybrać prawidłową kombinację metodą prób i błędów . Jeśli nam się nie 
uda, zaatakują nas gargulce… Kolejnym wyjściem jest skorzystanie z poradnika .

Prawidłowe kombinacje do złamania pieczęci:

Sala na lewo od głównej bramy do miasta:

1) Runa na ścianie na lewo od wejścia, runa na ścianie po prawej stronie, runa na podłodze po 
lewej stronie i na końcu runa na podłodze obok skrzyni .

2) Runa na ścianie po lewej stronie od wejścia, runa na podłodze po lewej stronie, runa na pod-
łodze obok skrzyni, runa na ścianie na prawo od wejścia .

Po złamaniu pieczęci możemy otworzyć skrzynię znajdującą się w sali . Znajdujemy w niej mię-
dzy innymi niezrozumiały manuskrypt . Podniesienie go rozpocznie inne zadanie – Zaszyfro-
wany manuskrypt .

Sala na prawo od głównej bramy miasta:

1) Runa na ścianie na prawo od wejścia, runa na podłodze na prawo od wejścia, runa na ścianie 
po lewej stronie, runa na podłodze po lewej stronie .

2) Runa na podłodze po lewej stronie od wejścia, runa na ścianie po prawej stronie, runa na 
podłodze z prawej strony, runa na ścianie z lewej strony .
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Sala w ruinach nieopodal amfiteatru:

1) Runa na podłodze na lewo od wejścia, runa na podłodze na prawo, runa na ścianie po lewej 
stronie i na końcu runa na ścianie po prawej stronie .

2) Runa na podłodze na prawo od wejścia, runa na podłodze po lewej stronie, runa na ścianie z 
lewej strony, runa na ścianie po prawej stronie .

Po uporaniu się ze wszystkimi pieczęciami powinniśmy wrócić do Brasa z Ban Ard i poinformo-
wać go o wykonaniu zlecenia, za co dostaniemy odpowiednią nagrodę .

Zaszyfrowany manuskrypt
Zaszyfrowany, starodawny manuskrypt rozpoczynający to zadanie leży w jednej ze skrzyń za-
pieczętowanych runami i strzeżonych przez gargulce . Sala, w której powinniśmy go szukać, 
znajduje się na lewo od głównej bramy do Loc Muinne . Kombinacja otwierająca skrzynię znaj-
duje się w opisie zadania Zlecenie na gargulce .

Będąc w posiadaniu manuskryptu, należy porozmawiać z Brasem z Ban Ard . Kręci się w oko- 
licach karczmy przy głównym placu miasta . Mag mówi nam, że manuskrypt to zapie- 
czętowana starożytną magią księga . Bras oferuje swoją pomoc w jej odczytaniu, jednak po-
trzebuje do tego niewystępujących w okolicy ingredientów, które na szczęście mogliśmy zdobyć 
wcześniej podczas naszej podróży . Chodzi o feromony królowej endriag, krew nekkera wo-
jownika, mózg kaczerba i jajo harpii . Te ostatnie z powodzeniem możemy zastąpić językiem 
zgnilca .

Jeśli posiadamy wymienione składniki, Brasowi uda się złamać magię chroniącą manuskrypt 
i okaże się, że to instrukcja wykucia legendarnego miecza Caerme . Przekaże nam tę wiedzę,  
a my możemy, z jego pomocą, wykuć słynny miecz – o ile dysponujemy właściwymi składnikami . 
Jeśli chcemy zdobyć ten miecz, radzę wykonać to zadanie przed udaniem się na obrady .

Nie ma mocnych: Loc Muinne
W Loc Muinne przyjdzie nam zmierzyć się z najsilniejszym ze wszystkich dotychczas spotka-
nych mocarzy . Na tablicy ogłoszeń na miejskim placu znajdujemy przybite wyzwanie zachęca-
jące wszystkich śmiałków do pojedynku z Mocarnym Numą . 

Osiłka spotkamy nieopodal wejścia do kanałów, powinniśmy kierować się w stronę wieży  
nieopodal głównego placu miasta . Zastaniemy go najprawdopodobniej podczas treningu . Jeżeli  
przyjmiemy wyzwanie Numy, pierwszą walkę z bardzo dużym prawdopodobieństwem prze- 
gramy . Geralt zwróci wtedy uwagę, że coś jest nie tak i cyrkowiec musi się czymś wspomagać .

[Wybór] [A] Możemy spróbować zastraszyć Mocarnego Numę . Jeżeli nam się uda, obieca od-
stawić specyfik zwiększający jego siłę . [B] Możemy również porozmawiać z jego pomocnikiem  
i wyciągnąć od niego informacje o środku, którego używa Numa, a nawet go kupić . 

Jeśli wypijemy kupiony eliksir lub zastraszymy osiłka, następny pojedynek okaże się dużo prost-
szy i powinniśmy zwyciężyć . Należy zrobić to przed udaniem się na obrady, ponieważ później nie 
będziemy już mieli okazji spotkać siłacza .
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Rachunki do wyrównania 
Jeżeli podczas naszej bytności w Vergen mieliśmy wątpliwą przyjemność spotkać Silgrata  
i wygraliśmy z nim pojedynek na pięści bądź też odrzuciliśmy jego wyzwanie, stanie on na na-
szej drodze w Loc Muinne . Trafimy na niego najprawdopodobniej w okolicach wejścia do kana-
łów lub wieży nieopodal głównego placu miasta .

Bez zbędnych uprzejmości szlachcic nas atakuje i musimy pięściami wybić mu z głowy wcho-
dzenie w drogę Geraltowi z Rivii . Czy nam się uda, czy nie, Silgrata więcej nie zobaczymy . 
Incydent zakończy pięściarską minigierkę w Wiedźminie 2 .

Podobna przygoda spotka nas w Loc Muinne, jeśli sprzymierzyliśmy się z Roche’em, a podczas 
pobytu w kaedweńskim obozie w drugim akcie przyszło nam walczyć na pięści z kaedweńskim 
żołnierzem . Jak pamiętamy, tamten pojedynek przerwał nam Zyvik .

Żołnierz napada nas nieopodal wejścia do kanałów przy głównym placu miasta . Nie mamy wyj-
ścia, trzeba się bronić . Pojedynek z Kaedweńczykiem będzie ostatnią walką na pięści w Wiedź-
minie 2, postarajmy się więc wygrać .

Pokerowa twarz: Loc Muinne
Kto by pomyślał, że w ruinach Loc Muinne kwitnie hazard? A jednak! W jednym ze zrujnowa-
nych budynków na prawo od głównej bramy miasta, przy murach niedaleko wieży obok central-
nego placu znajdziemy graczy w kościanego pokera .

Podobnie jak we Flotsam i Aedirn, musimy najpierw zmierzyć się z najsłabszymi zawodnikami . 
W Loc Muinne jest to para elfów . Po pokonaniu obojga przyjdzie czas na pojedynek z magiem . 
Wygrana z nim pozwoli nam zmierzyć się z jego uczennicą, która w kości już dużo lepsza od 
swego nauczyciela .

Po pokonaniu całej czwórki możemy rzucić wyzwanie najlepszemu graczowi w Loc Muinne, 
upadłemu magowi, czyli Niesamowitemu Lockhartowi . Przebywa na głównym placu miasta, 
gdzie sprzedaje książki . Wygrana z magiem uczyni z nas niekwestionowanego pokerowego mi-
strza królestw Północy . Możemy wybrać nagrodę spośród kilku zaproponowanych przez Loc-
kharta przedmiotów bądź zdecydować się na wypłatę w gotówce .

Sprzed stuleci
Jeżeli sprzymierzyliśmy się z Vernonem Rochem, podczas pobytu w Aedirn mieliśmy okazję 
spotkać Mawrika, który mógł poprosić nas o uporanie się z dręczącymi go zjawami . Wykonując 
to zadanie mieliśmy szansę wejść w posiadanie notatek niejakiego Malgeta . Jeśli nie sprzeda-
liśmy notatek Detmoldowi i nadal je posiadamy w kanałach Loc Muinne spotkamy Wispa, prze-
dziwny, magiczny ognik . W rozmowie z nim nie będziemy mieli jednak nic do powiedzenia…  
Podobne spotkanie czeka nas również jeśli będąc po stronie Iorwetha odwiedziliśmy piwnicę 
domu na klifie i zdobyliśmy wspomniane notatki Malgeta podczas zadania Gdzie jest Triss  
Merigold?

Zaintrygowani tym spotkaniem powinniśmy udać się do Brasa z Ban Ard, którego znajdziemy 
w okolicach karczmy przy głównym placu miasta . Jeśli pokażemy magowi zapiski Malgeta, 
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pomoże on nam je rozszyfrować . 

Dzięki temu podczas kolejnej „rozmowy” z Wispem będziemy mieli do wyboru trochę więcej 
opcji niż tylko jej zakończenie . Prawidłowa kombinacja „słów” jaką powinniśmy wybrać to: 
ZI, Uddu-ya Ia Ia, Gat, Exa, Nibbit, Kanpa, Gat, Uddu-ZI . Dzięki temu ognik otworzy portal 
i zostaniemy przeniesieni do komnaty ukrytej za zawalonymi drzwiami, przed którymi chwilę 
wcześniej się znajdowaliśmy .

W pomieszczeniu znajduje się kilka posągów, które musimy aktywować w odpowiedniej kolej-
ności . Licząc od środka i w lewo zgodnie ze wskazówkami zegara mamy 7 palenisk . Poprawna 
kolejność to: 1, 6, 2, 1 . Spowoduje to otwarcie się drzwi do pomieszczenia obok .

W komnacie spotkamy Operatora . Strażnika pozostawionego niegdyś przez Vranów . Przywita 
on nas jako Wybranego i zapyta czy jesteśmy gotowi przyjąć spuściznę jego panów . Jeśli potwier-
dzimy gotowość będziemy mieli szansę zresetować swoje drzewko rozwoju i rozdać jeszcze raz 
wszystkie talenty . Jeżeli odpowiemy, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, Operator stwierdzi, że nigdy 
nie będziemy, wyrzuci nas w teleport i znajdziemy się na powrót w kanałach . Jeśli przyznamy, 
że nie jesteśmy Wybranym, Operator nas zaatakuje i czeka nas jedna z najtrudniejszych walk  
w grze . [Walka] To chyba najtrudniejsza walka w grze, dlatego przed starciem warto wypić 
ulubione mikstury i przygotować smarowidła i petardy . Nieodzowne będzie również używanie 
znaku Quen . Najłatwiej pokonać operatora gasząc wszystkie pochodnie w Sali, co uniemożliwi 
mu przyzywanie gargulcy i znacząco zmniejszy trudność tej potyczki .

Po wszystkim powinniśmy wejść w znajdujący się w pomieszczeniu portal, dzięki któremu wró-
cimy do kanałów pod miastem .

Nowe zadania poboczne w wersji XBox 360 
oraz Edycji Rozszerzonej PC  

AKT II: Ścieżka Roche’a

Lilie i żmije
Jeśli sprzymierzyliśmy się z Roche’em, na głównym placu Loc Muinne, po spotkaniu z Radowi-
dem, naszego przyjaciela zaczepi niejaka Brygida . Z rozmowy z nią wynika, że Roche powierzył 
jej opiekę nad Anais i Bussym, dziećmi króla Foltesta . Dziewczyna mówi, że w temerskim obo-
zie jest szpieg i prosi nas o pomoc w wydostaniu się z miasta . Jeśli przystaniemy na to, możemy 
od razu iść z Brygidą lub spotkać się z nią później pod bramą do miasta .

Świadek koronny
Eskortujemy więc Brygidę przez obóz Zakonu Płonącej Róży i dalej przez wąwóz do lasu . Po 
drodze ucinamy sobie pogawędkę z dziewczyną . Kiedy jesteśmy już niedaleko rzeki, nad którą 
czeka znajomy Brygidy, zostajemy zaatakowani przez bandytów . [Walka] Walka nie jest zbyt 
wymagająca, należy tylko uważać i blokować nadlatujące strzały . Kontynuujemy podroż przez 
las do miejsca spotkania z przemytnikiem, znajomym dziewczyny . Las to niebezpieczne miej-
sce, atakują nas schodzące z drzew endriagi . [Walka] Najlepszym sposobem na ich pokonanie 
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jest unikanie frontalnych ataków i zadawanie silnych ciosów z flanki . Musimy też zadbać, by 
Brygidzie nic się nie stało, gdyż w przypadku jej śmierci zadanie zakończy sie niepowodzeniem . 
Następnie cofamy się, by trafić nad strumień . Niezależnie od wyboru drogi: czy pójdziemy przez 
jaskinie po lewej, czy bezpośrednio w prawo, i tak czeka nas walka z nekkerami (w jaskiniach), 
endriagami i bandytami . [Walka] Na tym etapie potwory nie powinny stanowić dla nas proble-
mu, natomiast przeciwko bandytom warto użyć oleju na miecz zwiększającego obrażenia i Zna-
ku Aksji . Eskortujemy Brygidę nad rzekę . Na miejscu odnajdujemy martwego przemytnika, 
który miał czekać na dziewczynę . Po chwili atakują nas bandyci z magiem na czele . [Walka] Ta 
walka może okazać się trudna . Nie wolno wystawiać się na ostrzał maga i dwóch łuczników . 
Warto naprzemiennie atakować napastników, by odciągnąć ich uwagę od Brygidy .

Po walce dziewczyna wreszcie wyjaśnia, dlaczego ucieka z Loc Muinne . Mamy szansę dowie-
dzieć się więcej o politycznych intrygach, za którymi stoją hrabia Maravel i baron Kimbolt,  
a także usłyszeć, co stało się z dziećmi króla Foltesta i poznać prawdę o ataku na przewożąca 
je karawanę . Brygida odpływa, a my powinniśmy wracać do miasta .

Rozkaz zmiany trasy konwoju, który dostaliśmy od Brygidy, podpisany jest przez Kimbolta . To 
od niego zaczynamy nasze poszukiwania zdrajcy w temerskim obozie . [Wybor] [A] Możemy 
na podstawie wspomnianych rozkazów oskarżyć Kimbolta o spisek przed Janem Natalisem, co 
zakończy zadanie . [B] Możemy również spróbować dowiedzieć się czegoś więcej . Odnaleziony 
w obozie baron wszystkiemu zaprzecza . Chce również obejrzeć pismo z rozkazem . Od nas za-
leży, czy się na to zgodzimy, nie ma to jednak żadnego wpływu na dalsze wydarzenia . W obu 
przypadkach powinniśmy porozmawiać ze skrybą barona i zbadać autentyczność listu . Skrybę 
odnajdujemy pijanego, więc w niczym nam nie pomoże . Sami musimy sprawdzić rozkazy . Na 
regałach z książkami odnajdujemy niewidzialne barwniki, brudnopis skryby i notatki dla 
skryby . Z pomocą tych przedmiotów, a także wsłuchując się w senny bełkot skryby, powinni-
śmy odkryć poprawną kolejność czynności potrzebnych do sprawdzenia autentyczności notatek: 
najpierw wsypujemy do kolby palony kamień wapienny, następnie wlewamy wodę, wsypujemy 
odchody kormorana, zaś na koniec podgrzewamy kolbę, odprowadzamy gaz i zalewamy wszyst-
ko wodą . Kartka barwi się na pomarańczowo, co oznacza, że jest fałszywa i Kimbolt nie miał 
z nią nic wspólnego . Idziemy do barona poinformować go o naszym odkryciu . Możny prosi nas 
o pomoc w przechwyceniu listu hrabiego Maravela do ambasadora Nilfgaardu, który rzekomo 
jest dowodem zdrady hrabiego . Możemy się zgodzić bądź nie, ale odmawiając, stracimy szanse 
na poznanie całej prawdy . . .

Pacta sunt servanda
Gdy wychodzimy od barona Kimbolta, zaczepia nas posłaniec Maravela . Odszukujemy więc 
w obozie hrabiego . Maravel informuje nas, że baron Kimbolt jest szantażowany i że właśnie 
dowiedział się, gdzie owi szantażyści się ukrywają . Hrabia prosi nas, byśmy odnaleźli szantaży-
stów, nim ludzie barona ich zabiją .

Wpadamy na szantażystów w miejscu wskazanym przez hrabiego, pech jednak chce, że od-
najdują ich również siepacze Kimbolta . Od nas zależy, czy pozwolimy im zabić szantażystów, 
tym samym grzebiąc tajemnicę razem z nimi, czy też będziemy walczyć z ludźmi Kimbolta, 
by uratować szantażystów . Jeśli pomożemy szantażystom, ich herszt wyjawi nam tajemnicę 
barona . [Walka] Walka z ludźmi barona jest dość trudna z uwagi na to, że herszt szantażystów 
musi pozostać przy życiu . Dlatego też przydadzą się Znaki Yrden czy Aksji, które zmniejszają 
chwilowo liczbę aktywnych przeciwników .
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Po wszystkim herszt szantażystów mówi nam, że baron Kimbolt wynajął jego grupę, by zaczaili 
się w lesie na karawanę i zabili dzieci oraz ich opiekunkę . Do ataku jednak nigdy nie doszło, po-
nieważ karawana nie nadjechała… Herszt zgadza się powtórzyć wszystko Janowi Natalisowi . 
Mamy więc dowód, iż baron Kimbolt jest zamieszany w napad na Bussy’ego i Anais . Możemy 
już teraz ujawnić naszą wiedzę Natalisowi i wskazać Kimbolta, co zakończy całe zadanie, bądź 
kontynuować i sprawdzić pogłoski o rzekomej współpracy hrabiego Maravela z Nilfgaardem, 
o której mówił Kimbolt .

Posłaniec
Baron prosił nas o przechwycenie listu hrabiego do ambasadora Nilfgaardu . W tym celu roz-
mawiamy w temerskim obozie z Aldrichem i idziemy z nim we wskazane miejsce . Temerczyk 
pokazuje nam posłańca z listem . Udajemy się za gońcem, jednak ten szybko orientuje się, że go 
śledzimy i ucieka, a my musimy walczyć z jego eskortą . [Walka] Na tym etapie gry nie powinni-
śmy mieć problemów z takimi przeciwnikami, wystarczy, że będziemy pamiętać o Znaku Quen . 
Biegniemy dalej w ślad za człowiekiem Maravela . Kierujemy się na dziedziniec przy głównej 
bramie do miasta . Tam atakują nas Nilfgaardczycy, osłaniający posłańca hrabiego . [Walka] 
Pamiętajmy o Znaku Quen i umiejętnym unikaniu ataków przeciwników . Jeśli posiadamy petar-
dy podpalające, użyjmy ich . Pokonujemy Nilfgaardczyków i biegniemy ku ruinom, tam uciekł 
człowiek Maravela . Idąc jego śladem, szybko docieramy do miejsca, w którym mag, który miał 
przejąć list do ambasadora, postanowił się z nami rozprawić . [Walka] Ta walka może być bar-
dzo trudna, wręcz irytująca, jeśli nie skorzystamy z właściwej taktyki . Mag, gdy tylko się do 
niego zbliżymy,  teleportuje się . Nie jesteśmy też w stanie powalić go Znakiem Aard . Jedyny 
sposób to zapamiętanie miejsc, w które teleportuje się nasz przeciwnik i ustawienie tam Znaku 
Yrden . Następnie należy zagonić weń maga . Unieruchomionego atakujemy mieczem, powala-
my Znakiem Aard i zabijamy . 

Pamiętajmy o przeszukaniu ciała posłańca, przy nim bowiem znajdziemy list do ambasadora 
Shilarda, w którym to hrabia Maravel informuje wysłannika cesarza, że Anais została przeka-
zana zgodnie z ustaleniami kaedweńskiemu magowi Detmoldowi . List jednoznacznie dowodzi 
zdrady Maravela . 

Posiadając dowody winy zarówno hrabiego Maravela, jak i barona Kimbolta, możemy iść do 
Jana Natalisa, którego znajdziemy w temerskim obozie . Przedstawiamy mu całą sytuację . Mo-
żemy wskazać jako winnego jednego z możnych bądź ich obu . Jeśli wskażemy obu, Natalis 
sprzymierzy się z Kimboltem przeciwko Maravelowi i hrabia zostanie pojmany .

AKT II: Ścieżka Iorwetha

Tajemnice Loc Muinne
Przechadzając się po głównym placu Loc Muinne, przy wieży, którą mijamy, wchodząc na plac, 
spotkamy grupę alchemików . Jeśli z nimi porozmawiamy, dowiemy się, że w podziemiach mia-
sta znajduje się pracownia wielkiego czarodzieja, niejakiego Daerhenny .

Przeszukując podziemia wieży, w pierwszej komnacie, licząc od dołu, natrafimy na poszukiwa-
czy artefaktów . Co ciekawe, przewodzi im Cynthia, ta sama czarodziejka, którą spotkaliśmy 
wcześniej w Vergen . Ona i drugi czarodziej proponują nam układ i proszą o pomoc w odszukaniu 
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tajemniczego artefaktu Daerhenny . [Wybór] [A] Możemy przystać na propozycję Nilfgaard-
czyków bądź [B] ją odrzucić, co zakończy się walką z magami . [B] [Walka] Walka z magami 
nie należy do najłatwiejszych, ale jeśli umiejętnie będziemy unikać ich ataków i użyjemy Znaku 
Aard do powalania przeciwników, powinniśmy wyjść z niej bez szwanku . W tym przypadku 
zadanie zakończy się niepowodzeniem .

[A] Jeśli się zgodzimy, idziemy z magami przez kanały . Za napotkanymi na naszej drodze kra-
tami czeka nas walka z trupojadami, która na tym etapie gry nie powinna stanowić problemu, 
należy jednak pamiętać o Znaku Quen, bo bez niego szybko zginiemy .  Dalej w podziemiach 
zaatakują nas endriagi z królową na czele . [Walka] W tej walce również przyda się Znak Quen 
i petardy podpalające, jeśli takie mamy . Endriagi najłatwiej pokonać, atakując je z flanki krót-
kimi kombinacjami silnych i szybkich ciosów . Królową natomiast najlepiej zaatakować z flanki 
i zapędzić w róg pomieszczenia . W sali obok napadną nas gargulce i draugiry . Najłatwiej poko-
nać je petardami podpalającymi bądź Znakiem Igni ( o ile należycie go rozwinęliśmy) .

Idąc dalej za czarodziejami, dostrzegamy grupę Redańczyków, najwyraźniej również szukają-
cych artefaktów . Po chwili Cynthii udaje się rozproszyć iluzję chroniącą przejście do pracowni 
Daerhenny . Nad drzwiami znajduje się oko strażnicze, które żąda od nas odpowiedzi na zagad-
kę . Gaspar, pomocnik Cynthii, podaje złą odpowiedź i ginie na naszych oczach . Oko zadaje nam 
inną zagadkę . Prawidłowa odpowiedź to „Los” . W komnacie za drzwiami czeka nas walka  
z oddziałem Redańczyków . [Walka] Pamiętając o Znaku Quen, nie powinniśmy mieć najmniej-
szych problemów z przeciwnikami; tym bardziej, że pomaga nam dwóch magów . Po wszystkim 
Cynthia aktywuje kolejne oko strażnicze . W komnacie znajdziemy książki, które pomogą nam 
rozwikłać następną zagadkę . Mamy trzy grupy nisz, każda z trzema freskami . Musimy z każ-
dej grupy aktywować właściwe malowidło . Prawidłowa kombinacja to: gwiazdozbiór smoka, 
księżyc w pełni i kopalnie Mahakamu . Przy otwieraniu drzwi ginie drugi z pomocników Cynthii, 
reszta zaś przechodzi dalej . Na swojej drodze spotykamy golema strażniczego . Jeśli uda się 
nam uzyskać od niego hasło, przejdziemy dalej bez walki, jeśli nie, czeka nas starcie z trzema 
golemami . [Walka] Musimy cały czas pamiętać o Znaku Quen, a po unikach zadawać krótkie 
serie ciosów, najlepiej atakując z boku .

Następnie Cynthia rzuca czar i zdejmuje iluzję, co pozwala nam odkryć artefakt Daerhenny .  
Z tego, co mówią magowie, to jakiś prototyp megaskopu, czyli idealne narzędzie szpiegowskie, 
pozwalające odnaleźć prawie każdego . Nilfgaardczycy dziękują nam i możemy [A] odejść, co 
zakończy zadanie, [B] walczyć z Cynthią i jej znajomym bądź [C] za przyzwoleniem Cynthii 
wypróbować artefakt, co jednak zakończy się walką z Adalbertem, który się na to nie godzi . 
[Walka] Walka z magiem powinna być prosta, jeśli tylko unikniemy jego ataków i powalimy go 
Znakiem Aard . Po wszystkim możemy, używając artefaktu, zobaczyć, co robią nasi przyjaciele .

Cynthia się teleportuje, my natomiast powinniśmy starannie przeszukać pomieszczenie i od-
naleźć wszystkie notatki Daerhenny, co pozwoli nam poznać prawdziwy cel nilfgaardzkiej eks-
pedycji .  Dodatkowo, jeśli na rynku bądź w gospodzie wpadniemy później na Cynthię i dobrze 
poprowadzimy z nią rozmowę (i ją przytulimy), będziemy mogli spędzić z nią kilka upojnych 
chwil sam na sam…
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