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Część I – Świat Aury

ROZDZIAŁ 1 – HISTORIA ŚWIATA

Dawno temu ten świat 
był zaledwie jedną z 

wielu pozbawionych życia planet 
dryfujących w czarnym bezkresie 
kosmosu. Jednak pewnego razu z 
mroku wyłoniła się jasna gwiaz-
da, która zaczęła się gwałtownie 
przybliżać do tego samotnego 
podróżnika. Złoty blask rozpę-
dzonego ciała niebieskiego padł na 
kamienistą powierzchnię, z której 
wytopiło się coś niezwykłego.

Coś obleczonego w kobiecą postać.

Rozejrzała się wokół, uśmiechnęła i wyciągnęła rękę. Z otwartej dłoni 
raptem wyłonił się oślepiająco jasny promień, który uderzył w olbrzymie 
wzgórze leżące nieopodal. Martwe do tej pory skały pokrył gęsty dywan 
soczystej zieleni, będący żywą plamą obcego pochodzenia mocno kontra-
stującą z otaczającą martwotą. Życiodajny promień prześlizgiwał się po 
powierzchni planety niczym gigantyczny pędzel po malarskim płótnie, 
znacząc swój ślad zieloną trawą, wysepkami barwnych kwiatów, płachtami 
żółtego piasku i lazurową tonią wody...

Nie bez powodu „artystkę” ochrzczono mianem Najjaśniejszej Aury. 
Przez wiele stuleci wędrowała między światami, nieustannie wyznaczając 
sobie coraz to nowe cele. Czy była zbiegiem? Poszukiwaczką? Nie wiadomo. 
Niezbadane są drogi, którymi podążają bogowie, a ich myśli i cele pozostają 
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czasem tajemnicą nawet dla nich samych... Bogini przybyła z czarnego 
bezkresu, aby podarować temu światu życie i uczynić z niego swój dom. 
Tak też się stało. Nowo stworzony, niewielki świat okazał się przytulnym 
miejscem, które radowało swoją twórczynię. Jego mieszkańcy czcili swoją 
Złotą Boginię i właśnie na jej cześć nazwali ożywioną planetę Aurą.

Aura kwitła mimo sporadycznie wybuchających wojen i kataklizmów, 
będących śmieszną igraszką w skali całego świata. Pojawiały się i znikały 
całe cywilizacje, pozostawiając po sobie jedynie legendy i ruiny. Dosłownie 
z niczego rodziły się nowe, dobre i nikczemne bóstwa, które toczyły między 
sobą zażarte boje o choćby odrobinę władzy nad śmiertelnymi. Dzięki roz-
wojowi nauki i magii powstawały coraz potężniejsze narzędzia, które były 
w stanie udaremniać ich działania i obracać w pył ich efekty. Jednakże nic 
nie było w stanie zagrozić bezpieczeństwu tego świata, dopóki Złota Bogini 
sprawowała nad nim pieczę. I dopóki nie zjawili się czarni alchemicy...
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ROZDZIAŁ 2 – CZARNI ALCHEMICY

NIEOCZEKIWANI SOJUSZNICY

Przybysze z  innego świata pojawili się nagle: całe poselstwo stanęło 
u  wrót Varlone, pokornie prosząc o  audiencję u  króla Rolanda, władcy 
Elenii. Obleczeni w  czarne szaty, skrywali swe oblicza, nazywając siebie 
homunkulami.

Król, zaniepokojony tą zupełnie niespodziewaną wizytą w samym sercu 
stolicy, przyjął gości. I  tak oto niebawem ludzi i  homunkulów połączył 
sojusz. Obcy sami zaoferowali pomoc, a  żeby udowodnić swoje dobre 
intencje, odwiedzili Granicę, aby tam zaprezentować swoje możliwości 
i pokazać, że bardzo się przydadzą Elenii. W ciągu kilku dni na mocno sfa-
tygowanych murach twierdzy pojawiły się dziwne urządzenia instalowane 
przez przybyszów, którzy nie zważali na ataki nieumarłych i czarnoksiężni-
ków. A potem tajemniczy obcy zadali cios...

Całą ziemię poza murami Granicy zalał kwas i  połyskująca w  słońcu 
substancja, której ledwie odrobina wystarczyła, aby nieumarłych zamienić 
w garstkę popiołu. W ciągu kilku godzin armia zombie dowodzona przez 
lorda Ngalu, stukocząca bielejącymi kośćmi i chrzęszcząca rdzewiejącymi 
zbrojami, obróciła się w  proch, który szybko rozniosła szalejąca wichura. 
A terytoria leżące poza Granicą stały się wymarłe.

– To cud! – z przerażeniem odnotowali arcymagowie i najlepsi inżynie-
rowie Technocomu.

– To alchemia – powiedzieli otuleni w  czarne szaty homunkulowie, 
beznamiętnie wzruszywszy ramionami.

Nazwano ich czarnymi alchemikami. Osobliwi goście przybyli ze świata 
znanego pod nazwą Terra, uciekając przed bliżej nieokreśloną katastrofą 
i szukając pomocy.

4 Royal Quest



Zaczęli zaznajamiać ludzi z tym osobliwym rzemiosłem polegającym na 
pracy z materią i ciałem, które określali mianem „alchemii”. Alchemia nie 
miała związku ani z  magią, ani z  nauką, ale i  nią rządziły pewne zasady. 
I ona otworzyła przed ludźmi nowe horyzonty i perspektywy. Przy wspar-
ciu króla powstało Centralne Laboratorium Alchemiczne, które zaczęło 
pełnić funkcje zarówno ośrodka edukacyjnego, jak i badawczego. Centrum 
kierowali homunkulowie – jedyni depozytariusze tajemnej wiedzy.

Czarni alchemicy zostali królewskimi doradcami. Trzykrotnie zwięk-
szyli plony zbierane z  pól, nauczyli ludzi wyrabiać drogocenne przed-
mioty i zapoznali ich z formułą kamienia filozoficznego, a także ujawnili 
właściwości amalgamatu. Skutki ich działań okazały się dobrodziejstwem. 
Wywarli wpływ na wiele obszarów życia w królestwie: od gospodarki po 
przemysł wydobywczy. Wydawać by się mogło, że wiedza homunkulów jest 
bezgranicznie głęboka!
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BEZCENNY ZASÓB

Ale co ludzkość mogła zaoferować swoim przyjaciołom z innego świata? 
Czy było coś, czego mogli pozazdrościć ludziom wszechmocni alchemicy, 
którzy poznali sekret nieśmiertelności? Okazało się, że tak.

Elenium. Niezwykły minerał pochodzący z  wnętrza Aury, który 
w większych ilościach stawał się lżejszy od powietrza. Elenium mogło być 
w ciekłym, stałym i lotnym stanie skupienia, a w dodatku za jego pomocą 
można było unosić w powietrze całe zamki i wyspy. I było potrzebne ho-
munkulom.

Nowi sojusznicy wyjaśnili, że ten kruszec – mający szerokie zastosowa-
nie w  niektórych obszarach alchemii – jest niezwykle rzadkim zasobem 
w innych światach. Alchemicy wyczerpali zapasy elenium w swojej ojczyź-

nie i zostali zmuszeni do tułania się po wszechświe-
cie, proponując pomoc w zamian za część złóż 

minerału. Uczciwa transakcja. Wziąwszy 
pod uwagę wielkie korzyści, które 

Elenia zawdzięczała alchemikom, 
król Roland uznał, że układ jest 

sprawiedliwy. Monarcha zezwo-
lił swoim nowym sojusznikom 
na eksploatację części złóż 
elenium i  wysyłanie wydoby-
tego minerału do ich ojczyzny. 
Skutkiem tych wydarzeń było 
pojawienie się czarnych wież 

– konstrukcji wzniesionych 
przez homunkulów w celu pro-

wadzenia wydobycia bezcennego 
kruszcu.
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CZARNE 
PROROCTWO

Pewnego razu króla odwie-
dziła prorokini Aqua. To właśnie 
ona widziała nie sny, a  sam czas; 
dryfowała między jego strumie-
niami, ciesząc się wieczną mło-
dością i  nieprzemijającą urodą. 
Zdziwiony nieoczekiwaną wizytą 
Roland przyjął wielce szanowne-
go gościa. Dzień tej wizyty okazał 
się początkiem końca sojuszu 
z homunkulami.

Władca poznał gorzką prawdę 
o  swoich tak zwanych sojuszni-
kach, gdy Aqua wprowadziła go 
w jedną ze swoich wizji. Na własne 
oczy ujrzał śmierć i  spustoszenie, 
które homunkulowie nieśli ze sobą 
wszędzie tam, gdzie się zjawiali. Gdy od-
chodzili, pozostawiali za sobą jedynie kamienną pustynię. Owszem, alche-
micy potrzebowali elenium. Wszystkich jego zasobów do ostatniej grudki. 
Jednak zależało im również na materiale niezbędnym do ich potwornych 
eksperymentów. Na materiale ludzkim.

Dla króla stało się jasne, co kryło się za tajemniczymi zaginięciami, któ-
re ostatnimi laty stawały się coraz częstsze. W śnie Aquy zobaczył swoich 
poddanych, którzy trafili do tajnych laboratoriów czarnych alchemików. 
Okrutni badacze odbierali tym nieszczęśnikom dusze, a ich ciała wykorzy-
stywali jako materiał potrzebny w procesie tworzenia chimer. 
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Według Aquy, bogini 
Aura coraz bardziej słabła 
właśnie dlatego, że tysiące 
dusz na zawsze opuszczały 
świat. Elenium i ludzkie du-
sze są potrzebne homunku-
lom po to, aby ci mogli stale 
przedłużać swoje istnienie. 
Przeszedłszy nieskończoną 
ilość odrodzeń, homunku-
lowie stali się odczłowieczo-
nymi, bezdusznymi istota-
mi, które uważały innych 
wyłącznie za niewolników 
i materiał eksploatacyjny.

WOJNA Z HOMUNKULAMI

Król poprzysiągł sobie, że nie tylko na zawsze wygna alchemików, ale 
i  odzyska podstępnie skradzione dusze. W  tym celu zwołał najbardziej 
zaufanych ludzi i  przedstawił im swój plan. Następnie wystąpił przed 
zgromadzonymi poddanymi i  w  ich obecności nazwał czarnych alchemi-
ków bezlitosnymi potworami i bestiami poza prawem, po czym rozkazał 
aresztować wszystkich homunkulów, aby postawić ich przed sądem.

Oczywiście obcy nie mieli zamiaru czekać na aresztowanie. Schronili się 
w swoich wieżach i laboratoriach, aby stamtąd podjąć próbę unicestwienia 
króla: posłali na monarszy pałac zastępy chimer, które były ich ulubionym 
orężem. Te sztucznie wyhodowane w laboratoriach kreatury zostały stwo-
rzone tylko w jednym celu: wyeliminowania wroga.

Obrońcy pałacu odparli najazd, ale król Roland został ciężko ranny.
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Rozpoczęła się prawdziwa wojna. Magia pomogła uporać się z chimera-
mi, ale najlepszą bronią w walce z najeźdźcą okazała się siła ludzkiego ducha 
tkwiącego w  tych, którzy bronili swojej ojczyzny przed atakiem obcych 
z planety Terra. Na szczęście w świecie Aury homunkulowie byli niezbyt 
liczni. Dodatkowo welingowie stanęli po stronie ludzi, przysyłając im na 
pomoc swoich najlepszych techników.

Z kolei najemnicy aszkaloccy nie tylko wyłapywali i eliminowali ukry-
wających się alchemików, ale zaczęli wtajemniczać ludzi w tajniki własnego 
śmiercionośnego rzemiosła. Obrońcy Aury wspólnymi siłami zadali prze-
ciwnikowi druzgocący cios, ale stało się tak kosztem wielkich ofiar.
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ECHO WOJNY

Homunkulowie musieli opuścić Aurę, ale wielu z  nich ukryło się 
w  sekretnych laboratoriach znajdujących się w  najgłębszych jaskiniach 
z elenium. Głęboko pod ziemią nadal wydobywają ten bezcenny minerał. 
Oprócz tego dalej porywają ludzi, aby wysyłać ich na Terrę. Zastępy roją-
cych się w jaskiniach chimer ochraniają laboratoria.

Drapieżne chimery i morowe powietrze skażone oparami elenium sku-
tecznie uniemożliwiają usunięcie z  jaskiń wiecznie obecnego zagrożenia. 
Tylko najwięksi śmiałkowie mają odwagę tam się zapuszczać. Czynią to po 
to, aby zdobyć cenne elenium i niszczyć laboratoria alchemików.

Król Roland długo zastanawiał się, czy alchemia powinna zostać zaka-
zana. Jednakże doradcy monarchy przekonali go, że korzyści z niej płynące 
są zbyt duże. Dlatego poza nawias prawa usunięto tylko niektóre dziedziny 
alchemii – te, które dotyczą transformacji istot żywych. Jednocześnie 
utworzono odrębną organizację zajmującą się kontrolą alchemii. Wszyscy 
specjaliści z tej branży musieli się oficjalnie zarejestrować, a wszelkie eks-
perymenty mogą wykonywać jedynie za zgodą i  pod ścisłym nadzorem 
naukowców z Centralnego Laboratorium Alchemicznego.
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KRÓLEWSKIE WEZWANIE

Mimo wygnania homunkulów król Roland dotrzymał raz danego słowa 
i z determinacją dąży do odzyskania dusz skradzionych podstępnie przez 
alchemików oraz pomszczenia swoich poddanych.

Inżynierowie zapewnili monarchę, że z pomocą magów mogą skonstru-
ować portal prowadzący do świata homunkulów. Z rozkazu króla w Andy-
nopolis stworzono „Gwiezdne Miasto”, w którym trwa budowa technoma-
gicznego portalu o niezwykłej mocy, który będzie w stanie sięgnąć gwiazd.

Najwybitniejsi inżynierowie Technocomu zaprezentowali Jego Królew-
skiej Mości jeden z bardziej obiecujących projektów wojennych – prototyp 
sterowanego mechanizmu wojennego. Roland był pod wielkim wrażeniem 
prezentacji, wydał więc dekret o rozpoczęciu projektu „Jegier“. Stworzono 
tajną fabrykę, w  której najlepsi inżynierowie zajęli się pracami nad stwo-
rzeniem jegrów – siejącej zniszczenie broni, która przyda się śmiałkom 
udającym się na Terrę.

I  właśnie teraz, jak nigdy dotąd, królestwo potrzebuje nowych boha-
terów! Młodych i  odważnych, którzy są gotowi stawić czoła niebezpie-
czeństwu i  odeprzeć atak każdego wroga. Dlatego w  całym królestwie 
rozpuszczono królewskie wici. Z najodleglejszych nawet prowincji ściągają 
młodzi ludzie. Udają się do obozów szkoleniowych, gdzie najwybitniejsi 
nauczyciele zrobią wszystko, aby uczynić z rekrutów prawdziwych obroń-
ców Elenii.

I Ty możesz zostać jednym z nich!
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ROZDZIAŁ 3 – 
PRZEWODNIK PO AURZE

VARLONE, STOLICA KRÓLESTWA ELENII

Tak jak teatru nie byłoby bez garderoby, tak żadne królestwo nie mo-
głoby się obejść bez stolicy. Wielkie i piękne Varlone to centrum cywilizacji 
w tej części kontynentu i najwspanialsze z jego miast! Rzecz jasna, najbar-
dziej imponującym rozmiarami budynkiem jest pałac króla, od którego 
tylko trochę mniej okazale prezentuje się rezydencja kardynała.

Budynki administracyjne: ratusz, Tajne Biuro, bank i więzienie.

Instytucje edukacyjne: Akademia Magii, Siły i  Celności, Uniwersytet 
Varloński.

Warsztaty: kuźnia, Technocom, Centralne Laboratorium Alchemiczne.

W stolicy mieszczą się także: szpital, karczma, poczta, biura Partii Zie-
lonkawych i gildii kupców, wielki rynek i wspaniała fontanna na głównym 
placu – ulubione miejsce spotkań mieszkańców stolicy.

Opiekunki pomogą każdemu przybyszowi poznać 
miasto i  znaleźć poszukiwane miejsce. Stolica 
nieustannie się rozrasta, dlatego wkrótce 
w Varlone pojawią się nowi rzemieślnicy 
i centra rozrywki.
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LASY ELENII

Niewątpliwym atutem Elenii są 
niewiarygodnie zielone lasy, w  któ-
rych rosłe drzewa podpierają niebo-
skłon, a zające same pchają się w ręce.

Oczywiście robią tak, ponieważ 
uciekają przed krzykliwymi, wy-
machującymi włóczniami leśnymi 
wojownikami.

Lasy te zamieszkują zarówno cał-
kiem zwyczajne zwierzęta, jak i zupeł-
nie niesamowite stworzenia: ożywio-
ne wolą leśnych szamanów rośliny, groźne pradawne drzewce, krążące nad 
ziemią złe oczy i croggi, straszne modliszki i śmiertelnie zabawne rzeczne 
paskudy. Z kolei zamieszkujące te rejony drapieżne jaszczury i mięsożerne 
ptaki służą wojownikom za wierzchowce bojowe. Oczywiście nie można 
nie spotkać wszędobylskich bzykopszczół! Te śmieszne, miłe i nieocenione 
w gospodarce owady są błogosławieństwem i jednocześnie przekleństwem 
podróżników.

Pierwsza zasada badaczy lasów Elenii brzmi: „Jeśli chcesz wczesnym 
rankiem znaleźć w swoim obozowisku tyle samo rzeczy, 

ile miałeś wieczorem, przepędź bzykopszczoły“.

Każdy amator wędrówek i niesamowi-
tych przygód powinien odwiedzić te 

lasy, uzbrajając się przedtem w  cier-
pliwość i kilka ognistych mieczy.

MIEJSCA, KTÓRE WARTO 
ODWIEDZIĆ:

Sekretny las druidów Illayr, osada 
nielicencjonowanych alchemików 

w Mistganie, tajna fabryka 
produkująca jegry w Wielkiej 

Rozpadlinie,  gospodarstwo rybne 
w krainie Trzech Jezior i fabryka 

przetwarzająca bzykopszczoły 
w Quedocku.
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PUSTYNIA MARA

Południowa część Elenii to mocno 
spalona słońcem pustynia. Bezkresne 
przestrzenie złotych piasków, inten-
sywnie zielone oazy i lazurowe morze 
spienione śnieżnobiałą pianą przybo-
ju – oto malarski wizerunek Mary.

Prastare ruiny pełne sekretów 
i  zagadek, fascynujące legendy o  przebiegłych śmiałkach i  bohaterach 
upadłego Złotego Imperium, mistyczni faraonowie i wyrocznie z Piramidy 
geometrów – tym z kolei jawi się Mara poetom i bardom.

Jadowite skorpiony, złodziejaszkowate skarabeusze, złośliwe bzy-
kopszczoły, natrętne mrówki i  zdradliwe stworzenia skrywające się pod 
warstwą piasku, ziejące pustką ruiny i  legendarne skarby faraonów – tak 
właśnie postrzegają Marę poszukiwacze skarbów.

Ziarnka piasku chrzęszczące w  zębach, chytrzy aszkaloccy handlarze, 
rabusie nagle wyskakujący z zasadzek 
i dziesięć reali za czarkę gorącej wody 
nie pierwszej świeżości – oto Mara 
widziana oczami wszystkich pozosta-
łych.

„Każdy aszkalot łże jak pies. 
A w dodatku zabija i kradnie“ – tak 
brzmi podstawowa przestroga, o któ-
rej powinni pamiętać podróżnicy 
przebywający w  południowej części 
królestwa.

MIEJSCA, KTÓRE WARTO 
ODWIEDZIĆ:

Okolice Piramidy (nie wchodź 
do środka!), ruiny stolicy Złotego 
Imperium – Macdaru, wygodny 
aszkalocki hotel w Księżycowej 

Oazie i osada badawcza 
Andynopolis. Strzeż się czarnych 

piasków!
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PRZEKLĘTY LAS

Kiedyś istniał w tym miejscu wiel-
ki las, będący domem i  schronieniem 
dla nieśmiertelnej i pięknej rasy elfów, 
której już nie ma. Tak przynajmniej 
twierdziły elfy, dopóki nie zniknęły. 
Jednak podczas wojny trójstronnej zo-
stały zmuszone do opuszczenia Aury. 
Na koniec postanowiły unicestwić 
wszytko, co stworzyły przez niezliczo-
ne tysiąclecia.

Tak oto wskutek elfickiej klątwy powstało miejsce, które obecnie jest 
znane pod nazwą Przeklętego Lasu.

To okropna puszcza pełna przerażających stworów. Kto wie, może w za-
mierzchłych czasach były 
one zwyczajnymi zwie-
rzętami i  roślinami, które 
zmieniły się nie do pozna-
nia pod wpływem klątwy. 
Ale być może stanowią one 
część zupełnie innego świa-
ta – jednak to wiedzą tylko 
elfy, które (przypomnijmy) 
dawno temu opuściły Aurę.

Drapieżne garmy 
i shirry, olbrzymie tortolle, 
podstępne rośliny maryny przypominające kobiety, śmiercionośne pajęcze 
osy i potworne drążyciele – wszystko to, co wydaje się zaludniać tylko naj-
straszniejsze koszmary, tutaj faktycznie istnieje, biega, skacze i pełza wśród 
drzew, których korzenie obnażyła pradawna elficka klątwa. Ulubionym 
pokarmem wszystkich tych „pociech“, owadów, a nawet roślin i grzybów 
jest nieuważny wędrowiec w pełnym uzbrojeniu.

MIEJSCA, KTÓRE WARTO 
ODWIEDZIĆ:

Najbardziej ulubione miejsce 
grzybów w Aurze – las Grzybowo, 

ruiny elfickiego zamku z gadającym 
kryształem w Elonie, posiadłość 

żywych mechanicznych lalek 
w Eltanie, stacja badawcza 

w Trogulu i lasy Międzyrzecza, 
w których aż roi się od 

gigantycznych pająków.
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BAGIENNE KRÓLESTWO 
CHLUPACZY

Bagna są domem chlupaczy. Ale 
nie tylko ich. Żyje tam także mnóstwo 
ropuch, krokodyli bagiennych i  ro-
baków, wypełniaczy, ularek, klugów 
i  niezliczone ilości innego, w  tym 

owadziego, plugastwa.

Prawdziwy raj dla amatorów mocnych wrażeń i bagien-
nej malarii. Jednak mimo licznych przeciwwskazań 

jest wielu takich, którzy chętnie osiedlają się w tych 
nieprzyjaznych lasach. To ci, którzy chcą badać 

dobroczynne właściwości miodu i  kosztować 
rarytasy w postaci mięsa z żabich udek.

Oprócz zrozpaczonych chłopów, wiedźm-
-odludków i  półsennych prorokiń na bagnach 
od niepamiętnych czasów żyją chlupacze 
– rozumna rasa łącząca w  sobie cechy ludzi 

i płazów. Przy czym jest ich dość ciężko odróżnić 
od agresywnych bagiennych stworzeń, nie tylko 

z powodu ubarwienia, ale i bardziej niż skromnego 
poziomu rozwoju. Żreć, spać i zabijać – oto codzienny 

przedmiot trosk chlupaczy. 

Na szczególną uwagę zasługują olbrzymie kamienne rzeźby 
pełniące funkcje rytualne, na które często można natrafić wśród bagien. 
Czyżby świadectwo narodzin wiary i  sztuki budownictwa tych nie do 
końca rozumnych istot? A może dowód istnienia starszej, wyżej rozwiniętej 
cywilizacji? Jeśli uda Ci się ustalić coś konkretnego, koniecznie poinformuj 
o swoich odkryciach Uniwersytet Varloński.

MIEJSCA, KTÓRE WARTO 
ODWIEDZIĆ:

Bagienna osada Rechotowo, 
siedziba najinteligentniejszych 
chlupaczy w Tadano, pustelnia 

prorokini Aquy w Vedocu 
i grzęzawiska urzeczywistnionych 
nocnych koszmarów w Shambie.
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LAS MORRY

Mroczne i  zarazem urzekające 
miejsce, w którym panuje nieprzemi-
jająca noc. A  jest zaiste przepiękna! 
Przepełniają ją zagadkowe dźwięki, 
tajemnicze polany z tańczącymi ogni-
kami i  zadziwiające rośliny, których 
nie ma nigdzie indziej. I byłoby to jed-
no z  najcudowniejszych 
miejsc, gdyby nie 

jedno „ale“. Właściwie tych „ale“ uzbierałoby się kilka. 
Wszystkie „przyozdobione“ strasznymi paszczami, 
pazurami, kleszczami i kłami.

Nocne drapieżniki, które czują się tutaj jak 
ryby w wodzie.

To królestwo wiecznej nocy narodziło się 
z  woli odtrąconej bogini Morry, która niena-
widzi słonecznej strony świata. Niemało się 
natrudziła, aby podległe jej tereny zapełniły się 
stworami tak groźnymi, jak tylko można sobie 
wyobrazić. Na pierwszy rzut oka wszystkie stwo-
rzenia w  rodzaju niuchaczy, brzęczników, nocnych 
bzykopszczół wydają się być przyjazne i niegroźne, jednak 
wystarczy, że zbliżą się na odległość umożliwiającą atak...

Wilkołaki nie sprawiają tego typu trudności poznawczych. Ich wygląd 
jasno wskazuje, że są to niesamowicie groźne drapieżniki. Bezkarnie 
grasują w spowitej mrokiem zieleni, dopóki w swojej siedzibie śpią praw-
dziwi władcy lasu – wampiry, dzieci Morry najbliższe sercu bogini, które 
wiernie jej służą.

MIEJSCA, KTÓRE WARTO 
ODWIEDZIĆ:

Wioska wilkołaków w Worlaksie, 
miejsce wielkiej tragedii 

i wspaniałego wyczynu w Wilczych 
Norach oraz zapierająca dech 

w piersiach posiadłość wampirów 
w Arkonie. Absolutnie odradzamy 
zapuszczanie się choćby w pobliże 

ołtarza Morry!
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GRANICA

Niegdyś w  tym miejscu wznosiła się 
forteca Teuton, w  której szkolili się najlepsi 
rycerze i  najpotężniejsi magowie bojowi. 
Jednakże wiele stuleci temu zamek zburzo-
no, a  na jego gruzach zbudowano gęstą sieć umocnień, która ostatecznie 
przeistoczyła się w  niezniszczalny mur dzielący dolinę na pół. Ta wielka 
bariera jest wyposażona w strzelnice oraz konstrukcje zaczepno-obronne. 
To mur, na którym żołnierze, kapłani i magowie pełnią całodobowe warty, 
a nieustająca wojna jest dla wszystkich chlebem powszednim.

Granica.

Niemy świadek męstwa i chwały, rozpaczliwego heroizmu i bezgranicz-
nej ofiarności. Miejsce, w którym życie toczy wojnę ze śmiercią. To zrozu-
miałe – w końcu to gruba linia oddzielająca królestwo Elenii od wschodnich 
ziem, gdzie panuje śmierć. Kostuchę uosabia władca liczów, Ngalu, który 
darzy najgłębszą nienawiścią najsłabszy przejaw życia i  pragnie zamienić 
całą Aurę w królestwo żywych trupów i objąć je swoim władztwem. Czas 
jest jego sojusznikiem – przecież z  każdym kolejnym dniem wojny jego 
armia nie maleje, a rośnie dzięki wskrzeszeniom obrońców, którzy oddali 
życie za Granicę.

ZALECENIE:
Nie należy zapuszczać się 
w te tereny bez porządnej 

obstawy.
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OBYKAN I OPUSZCZONE KOPALNIE

Północ. Tutaj kończą się zielone i ciepłe lasy Elenii, a zaczynają zimne 
i nieprzyjazne skały pokryte skąpą roślinnością i grubą czapą śniegu. Jaka 
ojczyzna, taki naród, czyli hardzi i wrodzy orkowie, którzy najpierw spusz-
czają manto, a potem pytają, kim jesteś. Jeśli oczywiście będzie jeszcze kogo 
spytać...

Północną tundrę zamieszkują zwierzęta idealnie przystosowane do 
funkcjonowania w  tak surowych warunkach, dlatego nieodpowiednio 
przygotowanym wędrowcom będzie tu niewesoło: złośliwe keroki, haule 
rzucające się na wszystko, co się rusza, ariesy, gigantyczne mroczniki i de-
kamony.

...I orkowie. Najgroźniejsi mieszkańcy Obykanu. Chociaż ludzie i orko-
wie nie są do siebie wrogo nastawieni, ojczyznę tych agresywnych stworzeń 
należy przemierzać z dużą ostrożnością – młode osobniki są na tyle tępe, że 
potrzebują chwili, aby odróżnić człowieka od ziomka. Z kolei między sobą 
orkowie walczą bez przerwy i z wielkim entuzjazmem. W końcu jedynym 
miernikiem ich waleczności i siły jest liczba zabitych wrogów i rozłupanych 
czerepów współplemieńców.

Na granicy Elenii i Obykanu znajdują się porzucone jeszcze w czasach 
wojny trójstronnej kopalnie. Kiedyś orkowie wydobywali tu drogocenne 
kamienie i rzadko występujące metale.
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Tamte czasy minęły dawno temu, ale król Elenii nie śpieszy się ze wzno-
wieniem prac wydobywczych. Przyczyną tej niechęci nie są jednak groźne 
trolle i terrany żyjące w najgłębszych częściach kopalni.

I nie chodzi też o kolonie termitów lęgnących się w górnych szybach.

Źródłem problemu są orkowie. 
A raczej to, w co się przemieniły w cią-
gu wielu lat przebywania pod ziemią.

Podobno homunkulowie stali się 
nieśmiertelni dzięki elenium. Być 
może tak faktycznie jest, skoro po pod-
ziemnych szybach włóczą się orkowie, 
którzy ponieśli śmierć jeszcze w trakcie 
powstania lub wskutek obław.

Wyziewy elenium zmieniły te stworzenia, dając im 
nędzną namiastkę drugiego życia. Orkowie nie ożyli, 
ale i  nie stali się zombie, którymi mogą kierować 
nekromanci. Żywi współplemieńcy nie uważają ich 
już za swoich ziomków.

Uwaga: 
niższe poziomy 

kopalni prowadzą 
do pięciu miejsc 

zapewniających eks-
tremalne wrażenia. 

Proszę zachować 
ostrożność!

ZALECENIE:
w czasie wędrówek po ziemiach 

orków zaleca się stosowanie 
nieustannego wrzasku i możliwie 

najbardziej agresywnego zachowania 
– w przeciwnym razie wędrowiec 

może się spotkać z niezrozumieniem 
ze strony gospodarzy.
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ROZDZIAŁ 4 – MIESZKAŃCY AURY

LUDZIE

Przeważającą część mieszkańców 
kontynentu stanowią ludzie. Byli jedną 
z  pierwszych rozumnych ras, które 
osiedliły się na Aurze. Z  woli bogini 
otrzymali wyjątkowo gościnne tereny, na 
których ludzki ród rozkwitał i  rozwijał 
się, nie napotykając żadnych przeszkód. 
Obecnie królestwo ludzi, Elenia, zajmuje 
prawie cały kontynent, który zawdzięcza 
swoją nazwę temu państwu. Po tym, 
jak władcy Elenii opanowali krainy 
opuszczone przez elfów i zmusili aszka-
lotów do zajęcia pozycji wasala, granice 
królestwa sięgnęły mórz zarówno na 
południu i północy, jak i wschodzie oraz 
zachodzie.

W Elenii kwitnie rzemiosło, a po odejściu elfów ludzie zostali jedynymi 
istotami dysponującymi zdolnościami magicznymi. Magia dawno temu 
i  na stałe zadomowiła się we wszystkich sferach życia ludzi, natomiast 
względnie niedawno dzięki pomocy welingów zaczęli oni zgłębiać nauki 
i technologie. 

Jak kraj długi i  szeroki powstają centra badawcze i  przemysłowe, 
stopniowo wypierając tradycyjne rzemiosło. Po sztuce magii oraz boskich 
zrządzeniach w ludzkim życiu pojawiła się trzecia siła – nauka. Powstanie 
mechanicznych środków transportu i broni palnej zdecydowanie uszczu-
pliło wpływy magów, którzy do tej pory mieli monopol na przemieszczanie 
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obiektów i ludzi oraz skuteczne niszczenie wroga. Mimo to magia do dzisiaj 
pozostaje najpopularniejszym i najtańszym sposobem realizacji rozmaitych 
celów w większości obszarów ludzkiej aktywności.
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WELINGOWIE

Przez długi czas cywilizacja Welingów 
rozwijała się w warunkach izolacji w odle-
głym Argorze. Tym dobrodusznym isto-
tom dopisało znacznie mniej szczęścia niż 
ludziom. Kraina Argor okazała się bardzo 
nieprzyjaznym miejscem zamieszkałym 
przez agresywne jaszczury i nieustannie 
nawiedzanym przez kataklizmy.

Welingowie postanowili kroczyć 
szczególną drogą rozwoju, opierając się 
na technologii i nauce. Bystry i dociekli-
wy umysł skutecznie zastąpił magiczne 
zdolności, a wszystkie „cuda“ autorstwa 
tych przyjaznych stworzeń są dziełem ich 
sprawnych rąk i precyzyjnych wyliczeń.

Welingowie wykorzystali parę wodną, 
wynaleźli elektryczność, proch i materiały kompozytowe. Ich priorytetem 
zawsze były życie i nauka. Dlatego swoją wiedzę wykorzystywali w celu 
cywilizacyjnego rozwoju, a nie wytępienia swoich pobratymców. Wnętrze 
Argoru, bogate w wartościowe kopaliny, dało Welingom wszystko co po-
trzebne, a ci rozsądnie gospodarowali bezcennym darem. Nie byli jednak w 
stanie ochronić tego, co znajdowało się na powierzchni.

Technokraci poskromili klimat swojej ojczyzny i wyeliminowali nie-
bezpieczne zwierzęta, ale jednocześnie bezpowrotnie zniszczyli miejscową 
przyrodę i uśmiercili większość istot zamieszkujących Argor. Brak roślin-
ności i zanieczyszczone powietrze – oto charakterystyczne cechy ojczyzny 
najbardziej zaawansowanej technologicznie rasy Aury.
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LEŚNY LUD

Nazywany przez innych „małym ludkiem“, to zabawne stworzenia 
żyjące w lasach Elenii. Na co dzień zajmują się polowaniem, zbieractwem 
oraz szeregiem czynności określanych mianem szamanizmu. Tak właśnie 
nazywają tajemnicze rytuały, dzięki którym leśni ludzie mogą opuszczać 
swoje cielesne powłoki i  komunikować się z  duchami natury i  swoich 
przodków. Ani magowie, ani kapłani nie są w stanie wyjaśnić, w jaki sposób 
szamani dzikich opanowali tę sztukę. „To jakaś dziwna kombinacja mistyki 
i starożytnego szamanizmu“ – tłumaczą, bezradnie rozkładając ręce.

Będąc rdzennymi mieszkańcami lasów Elenii, leśne plemiona zaciekle 
bronią swojego terytorium i wyjątkowo rzadko godzą się na jakiekolwiek 
negocjacje z  ludźmi. Mądrze postępują. Posiadają prymitywną strukturę 
społeczną, znają handel, a  nawet posługują się nieskomplikowanym alfa-
betem, to znaczy piktografią. Ale najwyższą wartością leśnych ludzi jest 
wolność i ich las.

Gdyby wszystkie plemiona mieszkańców lasu się połączyły, stanowiłyby 
nie lada zagrożenie dla ludzi. Na szczęście leśni ludzie nie są jeszcze do 
tego gotowi i w sąsiedzkich kontaktach polegają na sile, a nie umiejętności 
zawierania sojuszy.
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CHLUPACZE

Początkowo badacze uznali te „bagnolubne“ stworzenia za zwierzęta. 
Dopiero potem stwierdzili, że chlupacze żyją w plemionach, potrafią wzno-
sić domy, wyrabiać broń oraz że samce podporządkowują się surowo prze-
strzeganej hierarchii wewnątrzplemiennej, która dzieli ich na myśliwych, 
zbieraczy i wojowników. Do tej pory nie udało się ustalić roli odgrywanej 
przez samice.

Wszystkie badania wskazywały, że taki poziom rozwoju jest zwyczajnie 
niemożliwy. Przecież mózg dowolnego chlupacza stopniem złożoności 
dorównuje zaledwie mózgowi mrówki-robotnicy! A mimo to chlupacze 
z powodzeniem wykonują narzędzia, potrafią w zorganizowany sposób 
odpierać najazdy i jakimś cudem porozumiewają się między sobą.

Uczeni Uniwersytetu Varlońskiego schwytali kilku najinteligentniej-
szych samców w celu przeprowadzenia badań, ale póki co rezultaty prac 
pozostają nieznane.
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ASZKALOCI

To maleńcy mieszkańcy pustyni – druga pod względem liczebności rasa 
Elenii. I jedna z najstarszych. Aszkaloci świetnie przystosowali się do życia 
w skrajnie trudnych warunkach. Od urodzenia słabi i niewielkich rozmia-
rów, swoje słabości przekuli w siłę. Mali – czyli niewidoczni i zwinni. Słabi 
– czyli zręczni i przebiegli.

Aszkaloci przez stulecia doskonalili sztukę zabijania, opanowując ją do 
perfekcji. Ciosy w plecy, śmiertelne trucizny, zabójstwa we śnie – wszystkie 
chwyty są dozwolone, jeśli jest się małym i słabym. Oprócz skrytobójstwa 
mieszkańcy pustyni zajmowali się również handlem, wysyłając karawany 

do wszystkich zakątków kontynentu.

Z  dumą chwalą się przed współplemieńcami, 
jak to nabili kolejnego naiwnego w  butelkę, 

otrzymując trzy skóry w  zamian za jakiś 
bezwartościowy śmieć.
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NIEUMARLI

Niezbyt pasuje do tych istot sformułowanie „żyjące na Aurze“, ponieważ 
w ich ciałach nie tli się nawet resztka życia, a one same są podporządkowane 
woli nekromantów. Powstałe z umarłych dzięki magii śmierci, przeszukują 
cmentarze w  poszukiwaniu źródeł życia, które stanowią dla nich jedyną 
dostępną formę pokarmu. Ci nieumarli, którymi kierują nekromanci, 
maszerują w równych szeregach w kierunku murów Granicy, aby wciąż na 
nowo oddawać swoje „nie-życie“ ku chwale lorda Ngalu.

Czas jest po stronie tych żywych trupów, a ich sojusznik to śmierć we 
własnej osobie.

Szkielety i zombie, upiory i martwe pająki, bezlitosne potwory z kości 
i martwych tkanek – wszystkie te istoty zamieszkują dolinę na zachód od 
Granicy oraz zmurszałe grobowce, z których wyszli nieboszczycy przebu-
dzeni magicznym słowem. Cała wschodnia część kontynentu znajduje się 
pod kontrolą Ngalu. To martwe ziemie zaludnione przez tych, którzy już 
od dawna nie pamiętają, jak wyglądają promienie słońca i czym jest tętniące 
wewnątrz ciała życie.
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GEOMETRZY

Przybyli w okresie rozkwitu Złotego Imperium zajmującego wielki ob-
szar między wschodnimi i zachodnimi morzami. Tajemnicza, gigantyczna 
piramida, która runęła wprost z niebios i osiadła na pustynnych piaskach, 
stała się największą zagadką dla nawet najtęższych umysłów Imperium. Jego 
władca odwołał część wojsk strzegących północnych granic przed najazda-
mi brutalnych barbarzyńców i nakazał im okrążyć Piramidę.

Mądrze postąpił. A może posiadał proroczy dar. Oto bowiem wkrótce 
po przybyciu wojska wrota Piramidy otworzyły się, a  z  głębi tajemniczej 
konstrukcji wysypała się armia zadziwiających istot z  głowami byków 
i wilków. A zaraz po nich ukazały się olbrzymie kamienne potwory, które 
manipulowały czasem i miotały śmiercionośnymi promieniami topiącymi 
pustynne piaski.

Pustynia nie była jeszcze świadkiem tak potwornej wojny, która ro-
zegrała się pod murami Piramidy. Zresztą, lepszym słowem niż „wojna“ 
byłoby „unicestwienie“. Tajemniczy geometrzy okazali się mieć miażdżącą 
przewagę nad wojskami największego państwa w  Aurze, wskutek czego 
Złote Imperium poniosło sromotną klęskę, która stała się początkiem jego 

końca. Natomiast triumfująca armia po prostu wycofała 
się – zarówno gigantyczne maszyny, jak i  niezwy-

kli żołnierze ze zwierzęcymi głowami zniknęli 
w mrokach Piramidy. Ozdobione zagadkowy-

mi symbolami bramy zamknęły się, a wokół 
tej zagadkowej budowli zapanował spokój 

trwający wiele tysięcy lat... Aż do nastą-
pienia niedawnych wydarzeń...

Wrota Piramidy ponownie stoją 
otworem, chociaż tajemniczy geo-

metrzy nie opuszczają jej wnętrza. 
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Natomiast odważni aszkaloci stali się częstymi gośćmi w skomplikowa-
nym systemie korytarzy, wynieśli sporo niesamowitych urządzeń i narzędzi 
niewiadomego przeznaczenia.

POZOSTALI MIESZKAŃCY AURY

Świat Aury jest równie ogromny, co zadziwiający. Jego ziemie kryją w so-
bie mnóstwo niesamowitych tajemnic, wiele osobliwych istot i potworów.

Są wśród nich srodzy nordowie, człekokształtni mieszkańcy Lodowej 
Krainy, przed którymi drżą nawet orkowie.

Podróżnik spotka także mechaniczne marionetki z  Dworu Grozy 
barona Cardigana, które nieustannie urządzają teatralne przedstawienia 
o niezrównanym natężeniu okrucieństwa i śmiertelnie poważnym zakoń-
czeniu...

Są też tajemnicze wampiry pogrążone w śpiączce w swoich ponurych 
zamczyskach...

Mieszkańcy podwodnych miast, o których w pijackich zwidach bełkocą 
strudzeni marynarze...

Bezwzględne stwory z jaskiń Elenium, które kiedyś były ludźmi...

I wiele, wiele innych...

Chcesz je lepiej poznać i odkryć wszystkie 
sekrety świata Złotej Bogini?

Witaj w Aurze!

29Podręcznik gracza



Część II – Przebieg gry

Jesteś jednym z  wielu rekrutów, którzy posłuchali królewskiego 
wezwania. Młodzi śmiałkowie z  najodleglejszych zakątków królestwa 
tłumnie przybywają do obozów szkoleniowych, aby po odbyciu licznych 
treningów zasilić szeregi obrońców Elenii.

Właśnie w  jednym z  takich obozów gra bierze swój początek. 
W zależności od klasy wybranej w procesie tworzenia postaci trafisz do 
odpowiedniego obozu, w którym weźmiesz udział we wstępnym przygo-
towaniu, aby następnie wyruszyć na spotkanie ze światem Aury...

Pierwsza część gry jest etapem przygotowawczym, który trwa do osią-
gnięcia 20 poziomu postaci. Poznajesz wówczas świat gry, odkrywasz me-
chanizmy rządzące przebiegiem rozgrywki i uczysz się, jak grać swoją klasą.

Wędrujesz przez początkowe lokacje, wykonując misje otrzymywane 
od licznych BN-ów, zabijając stwory, rozwijając swoją postać i  kupując 
nowy ekwipunek. W  tym czasie należy wyrobić sobie własny styl gry, 
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ponieważ po osiągnięciu 20 poziomu rozpoczyna się nowy etap – wybór 
specjalizacji Twojej postaci.

Po zdecydowaniu się na jedną ze specjalizacji stanie przed Tobą 
otworem ogromny, nieznany świat oferujący mnóstwo rozbudowanych 
możliwości. Nowe, wymagające lokacje i  misje. Możliwość otrzymywa-
nia i  ulepszania coraz doskonalszych rodzajów broni oraz ekwipunku. 
Wspólne wyprawy na bossów i  walka z  innymi graczami. Oprócz zwy-
kłych pojedynków otrzymasz również dostęp do jaskiń Elenii i zamków, 
które można zdobywać. 

Są to specjalne tryby starć między grupami graczy oraz z potworami. 
Tego typu walki przebiegają według odrębnych zasad i  zapewniają nie-
zapomniane wrażenia towarzyszące zwycięstwu nad ludzkim przeciwni-
kiem i zorganizowanej współpracy w grupie z graczami takimi jak Ty.
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ROZDZIAŁ 1 – KLASY I SPECJALIZACJE

SZERMIERZE

Szermierze tworzą podstawę 
armii Elenii i stanowią tę samą siłę, 
którą często określa się mianem 
„żelaznej pięści tronu”. Silni i  wy-
trzymali, preferują broń służącą 
do walki wręcz i  świetnie władają 
ciężkim mieczem i tarczą.

Jednakże w ogniu walki polegają 
nie tylko na swoim kunszcie, ale 
także na zbroi, chroniącej ich przed 
wrogimi ciosami.

Szermierze dysponują unikalną 
zdolnością polegającą na zwieraniu 
obronnych szyków – nie tylko 
swoich, ale i sojuszników. Ponieważ 
są doskonałymi jeźdźcami, mogą 
walczyć bez zsiadania z siodła, a na 
temat siły królewskiej jazdy krążą 
legendy.
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UZBROJENIE
Szermierze władają najrozmaitszymi rodzaja-
mi broni białej – począwszy od mieczy, a  na 
ciężkich toporach, młotach i  mieczach dwu-
ręcznych skończywszy. Mogą też korzystać 
z tarcz.

Oto niewielki wycinek umiejętności, którymi 
dysponują szermierze:

ZDOLNOŚCI
Szarża – gracz gwałtownie uderza na cel. 
Obiekt ataku na kilka sekund zwalnia. Zdol-
ność nie może być stosowana podczas jazdy 
wierzchem.

Przebicie – cios zadawany kopią przeciwni-
kom znajdującym się w linii ataku.

Stalowa ochrona – zwiększa ochronę gracza 
i członków grupy na dużym obszarze.

Cios tarczą – cios zadaje obrażenia wrogowi 
w zależności od parametru obrony tarczy i od-
rzuca ofiarę w tył. Zdolność nie może być sto-
sowana podczas jazdy wierzchem.

TALENTY
Szarża kawaleryjska – podczas jazdy 
wierzchem gracz otrzymuje wzrastającą pre-
mię do prędkości poruszania się i  siły ataku. 
Wysokość premii szybko spada, gdy gracz się 
zatrzyma.

Zabójcza lanca – ataki wykonywane kopią 
częściowo przedzierają się przez obronę celu.

Łowca czarownic – za każdym razem, gdy na 
szermierza zostaje nałożony negatywny efekt, 
otrzymuje on kilka punktów szału.

Odwaga – szermierz otrzymuje premię do siły 
ataku, jeśli w jego pobliżu jest więcej niż czte-
rech wrogów.

Doświadczeni wojownicy mogą wybrać spe-
cjalizację krzyżowca lub rycerza ciemności.

KRZYŻOWCY
Otrzymawszy błogosławieństwo bogini Aury, 
zdecydowali się poświęcić swoje życie służbie 
Światłu.

Krzyżowcy to nieustraszeni rycerze w  lśnią-
cych zbrojach, przepełnieni wiarą i  świętymi 
słowami, potrafią natchnąć swoich wojow-
ników do bohaterskich czynów i  dzierżyć 
ochronne sztandary.

Doskonaląc na przestrzeni wieków swój bitew-
ny kunszt, wyśmienicie opanowali nie tylko 
walkę wręcz, ale i posługiwanie się słowem. Ich 
modlitwy przyspieszają gojenie się ran i obra-
cają w pył wszelakie plugastwo.

RYCERZE CIEMNOŚCI
Decydując się na pełną poświęceń służbę 
Ciemności, za opiekunkę wybrali sobie Morri-
gin – mroczną siostrę bogini Aury.

Okuci w czarne zbroje występni rycerze noszą 
w  swoich sercach przekleństwo, a  upajają się 
bólem i mękami wroga, odzyskując jednocze-
śnie własne siły i  zdrowie. To wytrawni wo-
jownicy, zdolni do zadawania druzgocących 
ciosów i  powalania przeciwnika na kolana, а 
mroczny dar Morrigin chroni ich przed ataka-
mi nieumarłych.

Posługują się mieczami dwuręcznymi, toporami 
i młotami, mogą jeździć wierzchem i w ten spo-
sób walczyć, używając lancy.
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STRZELCY

Unicestwić przeciwnika, zanim 
ten zbliży się na odległość wystarcza-
jącą do zadania ciosu – oto podsta-
wowe zadanie strzelców. Atakując 
na dystans i nieustannie zmieniając 
przy tym swoje położenie, są zdolni 
zadać wrogowi niezwykle poważne 
obrażenia bez konieczności anga-
żowania się w bezpośrednie starcie. 
Dobry strzelec to ktoś, kto ma parę 
w  łapach i  sokoli wzrok, a  w  razie 
opróżnienia kołczanu ucieka, co sił 
w nogach.

Dlatego strzelcy nieustannie 
doskonalą swoje umiejętności 
techniczne, pozytywnie wpływające 
na siłę ataków z dystansu, prędkość 
wypuszczania strzał i biegu.

Strzelcy to niedoścignieni 
mistrzowie walki na dystans, 
skutecznie posługujący się łukami 
i  pułapkami. Mają także w  swoim 
arsenale sztylety, a  także wyko-
rzystują orientację w  terenie do 
błyskawicznego przemieszczania 
się – dzięki temu potrafią dogonić 
wroga lub zbiec w  obliczu nazbyt 
agresywnego przeciwnika.
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ZDOLNOŚCI
Piesza wycieczka – gracz wraz z  członkami 
grupy zaczyna szybciej biec. Można aktywo-
wać tylko jedną aurę klasową.

Cios kolbą – zadaje celowi obrażenia i ogłusza 
go.

Celowanie – zwiększa obrażenia zadawane 
wskutek ataków z dystansu. Efekt zanika, gdy 
się przemieścisz. Można aktywować tylko jed-
ną aurę klasową.

Penetrujący strzał – zadaje obrażenia wszyst-
kim wrogim jednostkom znajdującym się na 
linii wystrzału. Aktywowanie efektu kosztuje 
jeden punkt skupienia.

TALENTY
Ładunek regenerujący – ładunek uzdrawia-
jący nie tylko przywraca zdrowie celu, ale też 
nakłada na niego efekt regeneracji.

Żrąca amunicja – istnieje szansa, że każdy 
atak obniży obronę celu. Efekt może zadziałać 
do trzech razy.

Głębokie rany – zdolność „Penetrujący 
strzał“ wywołuje efekt krwotoku, który zadaje 
neutralne obrażenia w określonych odstępach 
czasu.

Drugi oddech – u wszystkich członków grupy 
znajdujących się pod wpływem efektu „Pieszej 
wycieczki“ zwiększa się szybkość regeneracji 
many/energii.

Najbardziej wyborowi spośród strzelców mogą 
zdecydować się na profesję łowcy lub snajpera.

ŁOWCY
Wytrawni tropiciele, dla których życie jest jed-
nym wielkim polowaniem. Przy czym najtrud-
niejszym do osiągnięcia i  jednocześnie najcie-
kawszym celem łowów jest... człowiek.

Łowcy do perfekcji opanowali sztukę wszech-
stronnego kamuflażu i  zastawiania pułapek. 
Dzięki łukom i strzelbom są w stanie razić na-
wet do kilku ofiar jednocześnie mimo wielkiej 
odległości. Poza tym nikt tak dobrze jak oni 
nie zna zachowań i czułych punktów zwierząt. 
А w sytuacji bez wyjścia zawsze mogą liczyć na 
pomoc oswojonej bzykopszczoły.

Oprócz łuków posługują się karabinami.

SNAJPERZY
Snajperzy to niedoścignieni mistrzowie broni 
palnej.

Nikt nie może się z  nimi równać ani pod 
względem prędkości, ani celności oddawanych 
strzałów. Wyposażeni w  strzelby i  karabiny, 
snajperzy mogą stawać w szranki z dowolnym 
przeciwnikiem i trzymać się na dystans.

Ponieważ w swoim arsenale mają także mecha-
niczne pułapki oraz inne urządzenia bojowe, 
potrafią utrzymać linię obrony nawet wtedy, 
gdy napiera niewielka armia.

Oto niewielki wycinek umiejętności, którymi dysponują strzelcy:
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MAGOWIE

Magowie mają na swoje usługi 
żywioły, które mogą zarówno 
chronić i  uzdrawiać sojuszników, 
jak i  powodować pogrom wśród 
wrogich szeregów. Choć nie mają 
imponującej postury i  są pozba-
wieni ciężkich pancerzy, magia 
rekompensuje im wszystkie nie-
dostatki. Sztuka władania czarami 
czyni z  nich wyjątkowo groźnych 
przeciwników, zdolnych do zmie-
cenia z  powierzchni ziemi całego 
oddziału zbrojnych. Najróżniejsze 
zaklęcia pozwalają im znaleźć 
sposób na każdego przeciwnika 
i  sprawiają, że są nieocenionym 
wsparciem dla grupy.
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UZBROJENIE
Za broń służą im starożytne księgi zaklęć, cza-
rodziejskie kule i magiczne kosy.

ZDOLNOŚCI
Teleportacja – mag przenosi się na pewną od-
ległość w zasięgu wzroku.

Ściana ognia – tworzy ścianę ognia we wska-
zanym miejscu. Ściana odrzuca do tyłu wro-
gów, zadając im obrażenia od płomieni.

Deszcz ognia – zadaje obrażenia wszystkim 
wrogom na wybranym obszarze.

Szaleństwo – przez krótki czas wróg zaczyna 
atakować własnych sprzymierzeńców będą-
cych w pobliżu.

TALENTY
Ognista katastrofa – krytyczne trafienia za-
klęć ognia mogą spowodować ognistą eksplo-
zję, która zadaje obrażenia ofierze i wszystkim 
wrogom wokół niej.

Ochrona astralna – mag otrzymuje premię do 
uników proporcjonalną do jego inteligencji.

Psychiczny cios – czary zadające obrażenia 
jednostkom będącym pod wpływem zaklęć 
oddziałujących na świadomość – przywracają 
magowi część many i powodują poważniejsze 
obrażenia. 

Złodziej zaklęć – czar przenosi pozytywne 
efekty z ofiary na maga.

Najbardziej utalentowani magowie mogą zo-
stać czarodziejami lub czarnoksiężnikami.

CZARODZIEJE
Magowie, którzy zgłębiają tajniki czarów i po-
trafią zapanować nad siłami natury, stają się 
czarodziejami.

Dysponują niezliczoną ilością zaklęć o naj-
rozmaitszym przeznaczeniu, począwszy od 
czarów obronnych, a skończywszy na uzdra-
wiających. Czarodzieje potrafią zamienić 
wroga w bryłę lodu, aby potem cisnąć w jego 
kierunku całą serię potężnych czarów. Dzięki 
stosowaniu barier ochronnych mogą zyskać 
czas potrzebny na przywrócenie sił lub prze-
grupowanie. Ci, którzy od walki wolą trzymać 
się z dala, mogą pójść drogą uzdrowiciela i ma-
ga-pomocnika.

Czarodzieje mogą używać kosy w charakterze 
oręża, a jako obrony przenośnych źródeł pola 
obronnego.

CZARNOKSIĘŻNICY
Rezygnując ze zgłębiania wszystkich natural-
nych żywiołów, czarnoksiężnicy skupiają się na 
jednej, ale najpotężniejszej sile – chaosie!

Sięganie po tę nieposkromioną moc wiąże się 
z pewnymi ograniczeniami możliwości maga, 
ale przecież ma on tylko jeden jedyny cel: 
siać śmierć i zniszczenie! Jednakże w zamian 
czarnoksiężnicy otrzymali potężną zdolność, 
wywołującą popłoch w całej armii wroga. 
Najbieglejsi wirtuozi czarnej magii mogą przy-
wracać siły życiowe, uprzednio je wysysając ze 
swoich przeklętych ofiar wijących się w bólu i 
męczarniach.

Podobnie jak czarodzieje, czarnoksiężnicy 
używają kos i przenośnych źródeł tworzących 
barierę ochronną.
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ZŁODZIEJE

Złodzieje nie zasilają szeregów 
regularnej czy zaciężnej armii, ich 
fach to szpiegostwo i  dywersja. 
Tylko oni potrafią niepostrzeżenie 
zakraść się do wrogiego obozu 
i wyeliminować dowódcę, wykraść 
ważne dokumenty, a  następnie 
rozpłynąć się niczym we mgle.

Złodzieje rozwiązują problemy 
jednym celnym ciosem, polegając 
na swojej zręczności i szybkości.

Stronią od bezpośredniego 
starcia i  bez wahania uciekają się 
do stosowania podstępnych sztu-
czek i nieczystych zagrań, atakując 
od tyłu bądź z ukrycia.
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UZBROJENIE
Złodzieje potrafią posługiwać się dwoma 
ostrzami jednocześnie.

Oto niewielki wycinek ich umiejętności:

ZDOLNOŚCI
Cios z ukrycia – podstępny cios prawdziwego 
złodzieja. Zadawane obrażenia są większe, jeśli 
jesteś za plecami wroga.

Gorączka złota – zwiększa ilość złota otrzy-
mywanego za zabicie ofiary. Premia zależy od 
stopnia sprytu.

Ucieczka w cień – wyznacza miejsce na sekret-
ną kryjówkę, do której złodziej może w każdej 
chwili powrócić.

Sabotaż – umieszcza ładunek wybuchowy. Po-
nowne wykorzystanie umiejętności detonuje 
zainstalowany ładunek. Eksplozja zadająca ob-
rażenia wszystkim jednostkom w polu rażenia.

TALENTY
Sabotażysta – pozwala wykorzystać umiejęt-
ność „Sabotaż“ bez wychodzenia z cienia.

Cichy bieg – ukrywający się złodziej nie otrzy-
muje kary do prędkości poruszania się.

Zimna krew – zwiększa obrażenia zadawane 
ogłuszonym i unieruchomionym ofiarom.

Tajne operacje – dają szansę na otrucie ofiary 
podczas zadawania ciosu z ukrycia.

Doświadczony złodziej może pójść drogą roz-
bójnika albo skrytobójcy.

ROZBÓJNICY
Gdy w mieście robi się ciasno, a w kieszeniach 
naiwniaków pusto, rozbójnicy wyruszają w kie-
runku ożywionych szlaków handlowych i  zo-
stają rozbójnikami.

Źródłem ich dochodu stają się kupieckie ka-
rawany i  zamożni podróżnicy. Owi „rycerze 
z  szerokiego traktu” dysponują imponującym 
wyborem najpodlejszych postępków i  odwra-
cających uwagę trików, które mogą bardzo 
szybko unieruchomić lub rozbroić przeciwni-
ka.

Rzecz jasna, wszystko to służy tylko jednemu 
celowi – zdobyciu złota i  uniknięciu poważ-
niejszych nieprzyjemności.

Rozbójnik używa tarcz oraz jednoręcznych 
mieczy i toporów, przy czym może je trzymać 
zarówno w prawej, jak i lewej dłoni.

SKRYTOBÓJCY
Mistrzowie bezszelestnej infiltracji. Zarabia-
ją na życie, wymieniając czyjąś krew na złoto. 
Skrytobójcy potrafią także niepostrzeżenie do-
stać się do nawet najpilniej strzeżonej twierdzy 
i  w  równie dyskretny sposób odebrać komuś 
życie. Nikt nie porusza się tak prędko, jak skry-
tobójca.

Gwałtowność, celne, błyskawiczne ciosy w po-
łączeniu ze specjalistyczną wiedzą na temat 
trucizn nie pozostawiają wrogowi nawet cienia 
nadziei. Jedynie skrytobójcy mogą posługiwać 
się katarami i korzystać z bycia niewidzialnym 
nieograniczoną liczbę razy.
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ROZDZIAŁ 2 – POSTAĆ

Jeśli po raz pierwszy masz do czynienia z grą online, warto zapo-
znać się z tym rozdziałem. Dowiesz się w nim, jak stworzyć postać, 
jak nią grać i jak ją rozwijać.

Uwaga:
Podobnie jak większość gier online, Royal Quest nieustannie się 

zmienia i rozbudowuje. Aby stale podtrzymywać zainteresowanie 
graczy tą produkcją i czynić świat gry jeszcze ciekawszym i bogat-
szym, Katauri Interactive co jakiś czas modyfikuje grę przy pomocy 
aktualizacji. W niektórych przypadkach aktualizacja może oznaczać 
poważne zmiany w grze: nowe kontynenty, nowe potwory, nowe 
klasy postaci. Dlatego ten przewodnik może zawierać niekompletne 
informacje o grze lub jej mechanizmach. Jednakże podstawowe zasa-
dy gry nie podlegają zmianom.

W momencie uruchomienia gry następuje automatyczne spraw-
dzenie serwerów w poszukiwaniu najnowszych aktualizacji i w razie 
potrzeby klient gry zostanie zaktualizowany.
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TWORZENIE POSTACI

Po raz pierwszy uruchamiasz grę Royal Quest. Na ekranie tworzenia 
postaci dokonujesz wyboru klasy swojego bohatera i  określasz jego ze-
wnętrzny wygląd. Możesz określić: płeć, fryzurę, kolor włosów, rodzaj 
twarzy i barwę skóry.

Uwaga: imię gracza musi zaczynać się od wielkiej litery i zawierać litery polskiego 
(angielskiego) alfabetu. Można użyć dywizu „-“ i dużej litery zaraz po nim.

W grze są dostępne cztery podstawowe klasy: szermierz, strzelec, mag 
i złodziej. Każdą klasę charakteryzuje unikalny zestaw zdolności i umiejęt-
ności wpływających na styl gry. Wraz z rozwojem postaci każdej klasy gracz 
będzie mógł wybrać jedną z dwóch dostępnych specjalizacji:

•  w przypadku szermierza – krzyżowca lub rycerza ciemności

•  w przypadku strzelca – łowcy lub snajpera
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•  w przypadku maga – czarodzieja lub czarnoksiężnika
• w przypadku złodzieja – rozbójnika lub skrytobójcy

Po określeniu wszystkich parametrów postaci i  nadaniu jej imienia 
wciśnij przycisk „Stwórz“. Przejdziesz do ekranu wyboru postaci. Aby roz-
począć grę, wciśnij przycisk „Wejdź“ i rzuć się w wir przygód.

OSIĄGANIE POZIOMÓW

Doświadczenie zdobywasz, zabijając potwory i  wykonując misje. 
Po zdobyciu odpowiedniej ilości doświadczenia osiągasz nowy poziom 
i otwierają się przed Tobą nowe możliwości. Im silniejsze są zabijane stwory 

Poziom doświadczenia
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lub im wyższy jest poziom wykonywanych misji, tym więcej punktów do-
świadczenia otrzymujesz.

Maksymalny poziom doświadczenia w  grze wynosi 60. Za zdobycie 
każdego kolejnego poziomu przyznawane są punkty służące do ulepszania 
parametrów postaci, a  co drugi osiągany poziom skutkuje przyznaniem 
punktów umożliwiających dodawanie nowych i doskonalenie już posiada-
nych talentów.

PARAMETRY

W Royal Quest gracz sam decyduje o  rozwoju własnej postaci. Może 
być ona silna i  dumna, albo mniej potężna, ale za to szybka i  dokładna, 
zdolna uśmiercić wroga jednym, precyzyjnie zadanym ciosem. Wybór za-
leży od wybranej klasy i stylu gry. Skuteczne łączenie parametrów, talentów 
i ekwipunku postaci w slangu graczy określa się jako „build“.

Uwaga: chodzą 
słuchy, że na 
ziemiach Aury 
rośnie mandragora, 
której owoce 
i kwiaty mogą 
sprawić, że 
postać utraci 
wszystkie zdobyte 
umiejętności, dzięki 
czemu będzie 
mogła ponownie 
rozdzielić wszystkie 
punkty parametrów 
i talentów.
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Siła zwiększa siłę ataku podczas walki wręcz i zapas energii niezbędnej 
do korzystania ze zdolności.

Celność zwiększa szanse trafienia we wroga oraz pozytywnie wpływa na 
siłę ataku z dystansu.

Zręczność zwiększa szanse na skuteczny unik i podnosi prędkość ataku.

Wytrzymałość podnosi poziom zdrowia.

Inteligencja zwiększa siłę zaklęć rzucanych przez magów i  ilość many 
koniecznej do korzystania z czarów.

Szczęście zwiększa szanse zadania krytycznego (spotęgowanego) ciosu 
wrogowi.

Podnoszenie wartości parametrów jest ważnym elementem tworzenia 
własnej, niepowtarzalnej postaci. Dla Twojej wygody gra oferuje możliwość 
automatycznego rozwoju bohatera w  określonym kierunku. Gdy po raz 
pierwszy osiągniesz kolejny poziom, wybierzesz ten „build“, który uznasz 
za najbardziej interesujący lub korzystny, a  gra już automatycznie będzie 
modyfikować parametry i dodawać kolejne talenty. W każdej chwili możesz 
zrezygnować z pomocy komputera i rozpocząć samodzielne doskonalenie 
swojej postaci.

TALENTY I ZDOLNOŚCI

1.  Lista umiejętności / czarów

Oprócz punktów talentów i parametrów osiągnięcie kolejnego pozio-
mu oznacza uzyskanie dostępu do nowych umiejętności i zaklęć. Również 
one decydują o możliwości wypracowania indywidualnego stylu rozgrywki 
w przypadku każdej z klas postaci.
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2.  Drzewo talentów

Co drugi poziom gracz otrzymuje punkty talentów, które może prze-
znaczyć na doskonalenie już opanowanych albo nowych umiejętności. 
Talenty określają Twoją specjalizację oraz styl gry w ramach wybranej przez 
Ciebie klasy oraz umożliwiają stworzenie wyjątkowego bohatera będącego 
Twoim dziełem.

Przykładowo, szermierz może specjalizować się w zmasowanym ataku, 
korzystaniu z tarcz lub skupiać się na trafieniach krytycznych skierowanych 
w jednego przeciwnika. Łowca z kolei może doskonalić sztukę zastawiania 
pułapek, korzystania z pomocy bzykopszczół lub czasowego zwiększania 
zadawanych obrażeń.

2 1
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PLECAK I EKWIPUNEK

Aby otworzyć lub zamknąć 
plecak, wciśnij B na klawiaturze 
lub kliknij ikonę plecaka 
w interfejsie gry.

Dla większej wygody graczy wnętrze plecaka podzielono na zakładki, 
z których każda jest przeznaczona dla określonego rodzaju przedmiotów.

Ekwipunek Łup

Plecak

Przedmioty 
jednorazowe

Waluta używana 
w grze – złoto

Obecna 
waluta

Przycisk 
wyboru 
obecnej 
waluty

Rzemiosło

46 Royal Quest



Pokonani wrogowie upuszczają złoto oraz rozmaite przedmioty, od 
elementów ekwipunku począwszy, a skończywszy na przedmiotach jedno-
razowego użytku: roślinach leczniczych lub eliksirach. Możesz podnosić 
przedmioty z ziemi. Jeśli masz wolne miejsce w plecaku, zostaną tam auto-
matycznie umieszczone.

Ekwipunek
Dostęp do broni i zbroi, którymi może posługiwać się Twoja postać, za-

leży od jej klasy. Aby w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w określonym 
sprzęcie, często trzeba dysponować jakimś talentem.

Przedmioty jednorazowe
W  grze jest dostępnych mnóstwo przedmiotów jednorazowego użyt-

ku. Zaliczają się do nich: jedzenie, bilety opiekunek, zioła przywracające 
energię i  tym podobne. Wszystkie one wyczerpują się w miarę ich wyko-
rzystywania. Chcąc zapobiec sytuacji, w której jakiś przedmiot zużyje się 
w  najmniej odpowiednim momencie, pamiętaj, aby zawczasu uzupełnić 
swój ekwipunek.

Łup
To przedmioty, które znajdujesz przy pokonanych wrogach. Można 

je sprzedawać kupcom lub innym graczom, wymieniać się nimi z  innymi 
uczestnikami gry lub po prostu zachować je do czasu, gdy mogą się okazać 
przydatne, na przykład podczas wykonywania jakiegoś zadania.

Przedmioty z zadań
To unikalne przedmioty niezbędne do wykonywania misji. Zajmują 

specjalne miejsce w  plecaku, który może pomieścić dowolną ich liczbę. 
Przedmiotów do misji nie wolno wyrzucać, sprzedawać ani wymieniać. 
Znikają z plecaka wówczas, gdy zadanie zostanie wypełnione.
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EKWIPUNEK GRACZA

Aby wyświetlić ekwipunek gracza, wciśnij C na klawiaturze lub kliknij 
ikonę „Okno postaci“ w interfejsie gry.

Nakrycie 
głowy

Ozdoba 
twarzy

Zbroja

Rękawice

Spodnie

Obuwie

Broń

Akcesoria

Amulet

Pierścień

Pierścień

Totem

Artefakt

Tarcza/ 
Broń 
w lewej ręce

Wierzchowiec

Strój

Z lewej strony pojawi się okno przedstawiające postać i jej ekwipunek.
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PRZEDMIOTY SPECJALNE

O wartości przedmiotu decyduje jego poziom oraz możliwość stosowa-
nia ulepszeń. Jeżeli znaleziony lub kupiony przedmiot ma miejsca na karty 
lub właściwości magiczne, będzie o wiele cenniejszy od zwyczajnej rzeczy ze 
względu na możliwość skutecznego ulepszania jego cech, co z kolei pozwoli 
na pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w przedmiocie.

Niezwykle rzadki przedmiot określonego poziomu ma jedno miejsce 
na kartę (w przypadku uzbrojenia mogą to być maksymalnie trzy miejsca), 
a  także magiczną pieczęć (od często spotykanej – zielonej, po niezwykle 
rzadką - pomarańczową). Oprócz tego przedmioty mogą posiadać pierwot-
nie występujące, korzystne właściwości.

Uwaga: gdy znajdziesz przedmiot, który z  jakichś względów Ci się nie 
przyda, nie sprzedawaj go od razu bohaterowi niezależnemu. Zaoferuj go 
innym graczom. Być może ktoś od dawna szuka tej cennej rzeczy.

Okno postaci
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ROZDZIAŁ 3 – 
EKSPLOROWANIE ŚWIATA

Olbrzymi świat Royal Quest składa się z  mnóstwa wyjątkowych 
lokacji różniących się wielkością i  połączonych siecią przejść-

-portali. Miejsca dostępne dla gracza to zarówno miasta, jak i groźne leśne 
gąszcze czy też spalona słońcem pustynia. Wewnątrz miast możesz czuć się 
względnie bezpiecznie. Spotkasz w nich kupców, handlarzy, rzemieślników 
i bohaterów niezależnych. Poza miejskimi murami rozciąga się pełen zagro-
żeń świat zamieszkały przez stwory. Jeśli nie masz wystarczająco dużo sił, 
żeby stawić im czoła w pojedynkę, lepiej zorganizować się w grupę, która 
pomoże w starciu.

RUCH

Aby dotrzeć w wybrane miejsce, 
najedź na nie kursorem myszy 
i  kliknij lewym przyciskiem myszy. 
Bohater automatycznie podbiegnie 
do wskazanego punktu. Jeśli na jego 
drodze pojawią się przeszkody, sam 
je ominie.

Do poruszania się postacią służy mysz. 
Możesz udać się wszędzie tam, gdzie 
drogi nie blokuje faktyczna przeszkoda. 
Nie wystarczy jednak tylko obrać kierun-
ku – trzeba jeszcze ułożyć odpowiednią 
marszrutę. Gra obfituje w gęste lasy, skom-
plikowane sieci labiryntów, strome skały i 
niebezpieczne urwiska.
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Gracz sam może zdecydować o trybie 
widoku gry. Za pomocą kółka myszy 
możesz oddalać lub przybliżać obraz. 
Jeśli chcesz obrócić kamerę, przy-
trzymaj wciśnięty prawy przycisk 
podczas przesuwania myszy.

KORZYSTANIE Z MAP

W trakcie wędrówek po świecie Aury Twojemu bohaterowi przydadzą 
się trzy mapy. Radar (minimapa) znajduje się w prawym górnym rogu ekra-
nu. Mapa lokacji zostanie wyświetlona po wciśnięciu klawisza M. Mapę 
świata uruchamia wciśnięcie ikony „globusa“ w lewym dolnym rogu mapy 
lokacji.
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Radar – to minimapa lokacji, w której przebywasz. Zobaczysz na niej 
sojuszników, wrogów, BN-ów oraz innych graczy, a także oznaczenia porta-
li. Kolory pozwalają odróżnić przyjaciół od przeciwników: Twoi sojusznicy 
i bohaterowie niezależni mają zielony kolor, inni gracze – żółty, a wrogowie 
– czerwony. Twój bohater zawsze znajduje się w środkowej części radaru.

Zegar

Status 
połączenia

Ukryj/pokaż 
radar

Portal

Inni gracze

Nazwa lokacji

Postać

BN

Zwiększ/ 
pomniejsz skalę radaru

MAPA LOKACJI Aby wyświetlić szczegółową mapę miejsca, 
w którym jesteś, możesz wcisnąć klawisz M lub 
kliknąć ikonę mapy w interfejsie gry.
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Wyświetli się okno zawierające dokładną mapę lokacji, w  której 
znajduje się Twoja postać, oraz dziennik zadań. Dzięki mapie będziesz 
w stanie określić aktualne położenie Twojego bohatera, zobaczyć wszyst-
kie postaci niezależne będące w lokacji, poznać wszystkie przejścia i do-
wiedzieć się, dokąd one prowadzą.

Mapę świata uruchamia wciśnięcie ikony „globusa“ w lewym dolnym 
rogu mapy lokacji. Lokacja, w  której przebywa Twoja postać, będzie 
wyróżniona za pomocą koloru. Możesz wybrać interesujące Cię miejsce 
i kliknąć je, aby wyświetlić jego szczegółową mapę. Dzięki temu będziesz 
w stanie bardziej dokładnie zaplanować wędrówki po Aurze.
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INTERAKCJA Z BOHATERAMI NIEZALEŻNYMI 
(BN)

Podczas wędrówek gracz spotka wielu bohaterów niezależnych (BN). 
Nad ich głowami znajdują się dymki ze znakiem zapytania. Oznacza to, że 
tacy bohaterowie powierzają graczom zadania. Gdy z nimi porozmawiasz, 
przekonasz się, że każdy z nich spełnia w grze różnorakie funkcje: niektórzy 
są nauczycielami graczy, inni kupcami itd.

Aby porozmawiać z BN-em, kliknij go lewym przyciskiem myszy.

Wyświetli się okno rozmowy, w  którym poznasz historię tej postaci 
i zobaczysz listę odpowiedzi, których możesz udzielić.
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Niektórzy BN-i odgrywają rolę kupców. Możesz u nich nabyć przed-
mioty wzbogacające ekwipunek, mikstury lub przedmioty służące do 
ulepszania ekwipunku. W  oknie rozmowy wybierz pozycję „Sklep“, aby 
przejść do interfejsu, za pośrednictwem którego kupisz potrzebne towary 
lub sprzedasz zdobyte łupy.

OPIEKUNKI

Podczas eksplorowania świata gry spotkasz przybrane córki bogini 
Aury – opiekunki. To dziewczyny, które bogini uratowała przed śmiercią 
i  w  które tchnęła zadziwiającą moc umożliwiającą im niesienie pomocy 
wszystkim potrzebującym.

Opiekunki mogą ratować innym życie i opiekować się strudzonymi wę-
drowcami. Potrafią także ocalić resztki tlącego się w Tobie życia i wskrzesić 
Cię, jeśli poniesiesz porażkę okupioną najwyższą ceną. Z chęcią opowiedzą 
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Ci o okolicy, udostępnią magazyn lub za niewielką opłatą przeniosą Cię do 
innej opiekunki, którą już zdarzyło Ci się spotkać. Dlatego warto z nimi 
rozmawiać podczas odwiedzania nowych miejsc.

Aby skorzystać z  usług 
transportowych opiekunek, 
wybierz w  oknie rozmowy 
pozycję „Udaj się do innej 
opiekunki“ – wówczas 
wyświetli się lista wszyst-
kich dostępnych punktów. 
Wybierz jeden z  nich 
i wciśnij przycisk „Podróż“. 
Znajdziesz się w wybranym 
miejscu, aby kontynuować 
swoją podróż.
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ZADANIA

Royal Quest nie jest grą, której tempo wyznacza określony wątek fabu-
larny. To otwarty świat oferujący dużą swobodę wyboru. Dlatego gra jest 
pozbawiona epickiej opowieści, zgodnie z którą gracz jest prowadzony za 
rękę po całym świecie Aury i musi wypełniać kolejne misje.

Jednakże Aura cechuje się niezwykłą atmosferą, wyjątkową historią 
i staranną dbałością o szczegóły. Jeśli chcesz zanurzyć się w ten świat, po-
rozmawiaj z setkami postaci, z których każda czeka tylko, aby opowiedzieć 
Ci swoją historię lub uchylić rąbka jednej z wielu tajemnic Aury oraz wielu 
toczących się wokół wydarzeń.

Oprócz rozmów z  bohaterami niezależnymi czekają na Ciebie liczne 
zadania, które od nich otrzymasz. Gra oferuje kilkaset misji, przy czym 
nieustannie są dodawane nowe zadania. Poznasz małe i wielkie tajemnice, 
odwiedzisz świat sennych marzeń i lochy inkwizycji, odkryjesz sekrety sa-
mego kardynała, usłyszysz historię martwego generała Maximusa i zrobisz 
mnóstwo innych fascynujących rzeczy.

W grze dostępne są codzienne zadania, które są regularnie przydzielane 
przez postaci. Są też długie wątki fabularne, które stopniowo wprowadzą 
Cię w zajmującą historię. Wreszcie weźmiesz udział w misjach z kilkoma 
możliwymi zakończeniami i  staniesz przed często niełatwym wyborem. 
Całe to bogactwo treści jest podane w lekkiej formie, która idealnie pasuje 
do barwnego i zagadkowego świata Aury.

Wypełnianie zadań nie jest warunkiem koniecznym rozgrywki. Co wię-
cej, maksymalny poziom można osiągnąć bez zakończenia choćby jednej 
misji poza zdobyciem specjalizacji! Wystarczy zabijać potwory i brać udział 
w walkach z  innymi graczami. Każde zadanie można odłożyć na później. 
Im trudniejsze misje i im dłuższy jest ich łańcuszek, tym cenniejsza nagroda 
wieńcząca ich koniec. Poza tym w Royal Quest podejmuje się je nie dla zło-
ta czy doświadczenia, ale po to, by poznać niesamowite dzieje mieszkańców 
Aury.
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Jedynym zadaniem, które należy wykonać, jest zdobycie specjalizacji. 
Po osiągnięciu 20 poziomu Twoja postać otrzyma polecenie stawienia się 
w Akademii odpowiedniej dla jej klasy. Gdy tam dotrzesz, porozmawiasz 
z dwoma nauczycielami. Opowiedzą Ci oni o zaletach specjalizacji, którą 
reprezentują.

Gdy już podejmiesz decyzję, staniesz przed dość trudnym wyzwaniem. 
Można próbować mu podołać nieograniczoną liczbę razy, ale jeśli zadanie 
Cię przerośnie, możesz porozmawiać ze swoim mistrzem o innym sposobie 
otrzymania profesji.

INTERAKCJA Z GRACZAMI

Odkrywanie świata gry, wykonywanie zadań i zabijanie potworów – 
wszystkie te sposoby spędzania wolnego czasu są o wiele przyjemniejsze, je-
śli towarzyszy Ci grupa wesołych przyjaciół. W trakcie wędrówek będziesz 
spotykać inne osoby oraz całe drużyny graczy. Kliknij gracza, aby poznać 
jego imię i poziom. Jeśli chcesz znaleźć towarzyszy, skorzystaj z czatu lub 
zaproś wybranego gracza do drużyny, wybierając odpowiednią opcję w 
menu wyświetlanym obok jego awatara.

OKNO CZATU
Napisz wiadomość w oknie czatu i wyślij ją do wszystkich osób znajdu-

jących się aktualnie w lokacji lub do członków Twojej drużyny albo gildii.

•  Pisanie w oknie czatu – wciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

•  Wysyłanie wiadomości – wpisz tekst i wciśnij klawisz Enter.

•  Aby wybrać kanał czatu, wybierz w menu czatu odpowiedni rodzaj 
wiadomości.

58 Royal Quest



•   Aby wysłać do gracza prywatną wiadomość, wybierz odpowiednią 
pozycję z menu obok jego awatara i kliknij jego imię w oknie czatu. 
Wpisz wiadomość, a następnie wyślij ją. Twój komunikat trafi do 
adresata niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywa. Ten spo-
sób komunikowania się jest bardzo przydatny w sytuacjach, gdy 
nie wiesz, gdzie jest Twój znajomy.

Jeśli świetnie Ci się grało z osobami w Twojej grupie i chcesz konty-
nuować znajomość, możesz je dodać do listy znajomych, wybierając 
odpowiednią pozycję z menu widocznego obok ich awatarów. Tacy gracze 
będą widoczni w oknie „Znajomi“, więc będziesz mógł ich w każdej chwili 
odszukać.

Menu czatu Wpisywany tekst

Okno czatu

Edytowalne zakładki
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GILDIE

Gildie to sojusze łączące graczy, którzy zjednoczyli swoje siły, kierując się 
wspólnymi zainteresowaniami lub konkretnym celem. Na przykład gracze 
mogą chcieć ułatwić sobie rozgrywkę lub uczynić ją bardziej interesującą 
albo odkryć nowe możliwości drzemiące w grze i metody współdziałania 
z  innymi. Nazwa gildii gracza znajduje się poniżej jego imienia. Więcej 
informacji na temat gildii można znaleźć na naszym forum i stronach użyt-
kowników gry. Wiele gildii prowadzi własne strony i fora.

Aby stworzyć gildię, należy odwiedzić lorda burmistrza Borga Harri-
gana. Urzędnik ten dostarczy wszelkich niezbędnych informacji i pomoże 
zarejestrować nową gildię. Zasady nadawania nazw tym organizacjom są 
takie same jak w przypadku imion postaci; dodatkowo słowa można roz-
dzielać spacją.

W bardzo łatwy sposób można zapraszać innych graczy do gildii: osoby 
uprawnione do przyjmowania nowych członków będą mieć dostęp do 
odpowiedniej opcji w menu obok awatara innych graczy. Aby wstąpić do 
gildii, należy napisać wiadomość do jednego z jej członków zawierającą taką 
prośbę. Gildię można opuścić samodzielnie, korzystając z  odpowiedniej 
opcji menu wyświetlanego obok awatara własnej postaci. Wszyscy człon-
kowie gildii mają dostęp do specjalnego kanału czatu, który widzą jedynie 
osoby należące do gildii i który działa w każdym miejscu świata gry.

Przywódca gildii ma prawo nią kierować, czyli tworzyć i modyfikować 
tytuły, nadawać członkom organizacji różne uprawnienia oraz uszczuplać 
jej szeregi. Wraz z upływem czasu możliwości zarządzania gildią będą coraz 
większe. Zostaną także dodane rozmaite i wyjątkowe tryby rozgrywki oraz 
opcje dostępne dla gildii: możliwość uczestniczenia w  bitwach i  oblęże-
niach, sprawowanie kontroli nad zamkami itp.
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ROZDZIAŁ 4 – 
ROZBUDOWA EKWIPUNKU

W  świecie Royal Quest można stawać się coraz potężniejszym 
bohaterem na wiele sposobów. Jednym z  nich jest ulepszanie 

uzbrojenia oraz wzbogacanie ekwipunku. Można to robić za pomocą kilku 
metod: ulepszeń alchemicznych, stosowania magicznych pieczęci oraz 
umieszczania kart potworów w przeznaczonych do tego miejscach.

WZBOGACANIE ALCHEMICZNE

Dowolny element uzbrojenia lub przedmiot mający właściwości 
ochronne można ulepszyć u  alchemika Abela Mitchella w  Varlone. Do 
tego przydadzą Ci się kamień filozoficzny i złoto, którego wymagana ilość 
będzie zależeć od poziomu i cech przedmiotu.

W ten sposób można udoskonalać przedmiot aż do dziesiątego poziomu 
ulepszenia. Każdy taki poziom oznacza procentową premię do parametrów 
ataku i obrony przedmiotu (w tym do magicznych) aż do 100% lub 200% 
na dziesiątym poziomie ulepszenia. Ten poziom oznaczany jest cyfrą towa-
rzyszącą nazwie przedmiotu, a premie - zielonymi cyframi występującymi 
po podstawowych parametrach.

Szanse skutecznego ulepszenia zależą od liczby miejsc na karty, które 
ma przedmiot, i od jego bieżącego poziomu: im wyższy jest poziom i licz-
ba miejsc, tym mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu. Można je jednak 
zwiększyć, stosując kolorowe kamienie filozoficzne. W  razie nieudanej 
próby przedmiot bezpowrotnie przepadnie. Ale można też uniknąć tak 
bolesnej straty, sięgając po runę utrwalenia.
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Najzwyklejszy odłamek kamienia filozoficznego można kupić u Abela 
Mitchella, natomiast cenniejsze kamienie i  runy utrwalenia upuszczają 
zabijane stwory; można je też kupić w sklepie premium w grze.

MAGICZNE PIECZĘCIE

Oprócz alchemicznych ulepszeń, w zwiększeniu jakości broni i elemen-
tów wyposażenia może pomóc nałożenie magicznych pieczęci.

Aby opieczętować przedmiot, należy zwrócić się do Mistrza Zaklinania 
urzędującego w  pobliżu Varlońskiej Akademii Magii. Korzystając z  dro-
gocennych kamieni (które można dostać od alchemików lub znaleźć przy 
zabitych potworach), arcymag nałoży magiczny znak. Jakość „zapieczęto-
wanego“ przedmiotu zależy od liczby aktywnych właściwości magicznych 
i  jest wyrażana za pomocą kolorów nagłówków: zielonego, niebieskiego, 
fioletowego oraz pomarańczowego.

Magiczne cechy mogą mieć najróżniejszy charakter: od premii do para-
metrów począwszy, a na udoskonalaniu umiejętności gracza skończywszy.

KARTY POTWORÓW

Czasami zdarzają się przedmioty wyposażone w  specjalne miejsca, 
w które można wstawiać karty potworów lub żywiołów.

Bronie mogą mieć od jednego do trzech takich miejsc, a  pozostałe 
przedmioty co najwyżej jedno. Gracz może samodzielnie umieszczać 
karty w przeznaczonych do tego miejscach, nie należy jednak tego czynić 
pochopnie, gdyż raz wykorzystanej karty nie będzie już można ponownie 
użyć.
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Co to jest karta?
To przedmiot charakterystyczny dla konkretnej istoty. Oprócz miłego 

dla oczu wyglądu charakteryzuje się szczególnymi właściwościami, którymi 
może obdarzyć przedmiot, jeśli kartę umieści się w  specjalnym miejscu, 
które jest dostępne w przedmiocie. Karty trafiają się bardzo rzadko, a praw-
dopodobieństwo, że jakiś potwór je upuści, jest niewielkie.

Rodzaje kart:

Karty żywiołu – znajdują zastosowanie tylko w przypadku broni, którą 
wzbogacają o reprezentowany przez siebie żywioł. Rzecz jasna, żywioł karty 
jest taki sam jak żywioł stworzenia, które ją upuściło. 

Karty potwora – unikalne karty przyporządkowane określonym po-
tworom w  grze. Dzięki nim przedmioty zyskują szczególne właściwości, 
stając się właściwie nowymi przedmiotami, za sprawą których ich właściciel 
może nawet posiąść nowe zdolności i nowy potencjał! Takie karty są nie-
zwykle cennym nabytkiem dla tych, którzy chcą zdobyć wszystko, co jest 
osiągalne w Royal Quest.

Dlatego właśnie przedmioty z miejscami na karty oraz karty potworów 
cieszą się największym zainteresowaniem.
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ROZDZIAŁ 5 – WALKA

ZASOBY GRACZA

Pamiętaj, aby na bieżąco sprawdzać status swojej postaci. W  lewym 
górnym rogu ekranu znajduje się awatar Twojego bohatera wraz z  naj-
ważniejszymi informacjami na jego temat. Ta część interfejsu zawiera trzy 
najistotniejsze wskaźniki Twojej postaci: poziom zdrowia, poziom energii/
many i poziom specjalnego zasobu potrzebnego do niektórych zdolności. 
Do każdej klasy jest przyporządkowany inny zasób:

szermierz – szał

strzelec – skupienie

mag – koncentracja 

złodziej – przebiegłość

Awatar

Poziom

Zaklęcia i klątwy

Klasa Imię postaci

Poziom zdrowia

Poziom energii/
many

Punkty specjalnego zasobu
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Zdrowie – to Twoje siły witalne. Zaklęcia, trucizny i  ciosy zadawane 
przez wrogów obniżają jego poziom. Z kolei czary uzdrawiające regenerują 
zdrowie. Gdy Twoja postać nie walczy, jej siły życiowe regenerują się samo-
istnie. Niektóre czary przyspieszają proces gojenia ran. Maksymalny zapas 
zdrowia zależy od wytrzymałości, ekwipunku i poziomu (poziom zdrowia 
nieznacznie wzrasta co poziom).

Zawsze uważnie monitoruj stan zdrowia Twojego bohatera. Niekiedy 
będzie trzeba brać nogi za pas, żeby nie stracić całego zdrowia i  uniknąć 
śmierci. Aby zapobiec egzekucji z  rąk wroga i  czym prędzej się od niego 
oddalić, skorzystaj z umiejętności „Skok“ dostępnej dla wszystkich klas.

Po walce zdrowie wszystkich postaci ulega stopniowej regeneracji. Aby 
przyspieszyć proces leczenia, sięgnij po zdolność „Pierwsza pomoc“.

Świat gry obfituje w przedmioty przywracające zdrowie i energię/manę. 
Można je otrzymać jako nagrodę za wykonane zadanie, kupić u handlarza 
lub zagarnąć w postaci łupu od zabitego potwora.

Większość zdolności i czarów wymaga użycia energii/many. Jeżeli dana 
umiejętność oznacza wydatek energii, użycie zdolności powoduje zmniej-
szenie poziomu energii o odpowiednią ilość punktów. Niektóre zdolności 
wymagają nie tylko energii, ale również specjalnego zasobu. Zapas energii 
zależy od siły lub inteligencji, jeśli jesteś magiem.
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ŚMIERĆ I WSKRZESZENIE

Niezależnie od tego, od jak dawna eksplorujesz świat gry, wcześniej czy 
później przyjdzie Ci stanąć twarzą w twarz z ponurym żniwiarzem – śmier-
cią. Ale nie wpadaj od razu w rozpacz. Opiekunki przebywające w wielu 
miejscach Aury pomagają wędrowcom w trakcie ich przygód. Spotykając 
opiekunki podczas podróży, możesz je poprosić o  przechowanie własnej 
iskry życia. Gdy to zrobisz, a potem zginiesz w trakcie gry, opiekunka Cię 
wskrzesi i znajdziesz się tuż obok niej.

Możesz także powstać z  martwych dzięki zadziwiającym właściwo-
ściom kwiatu eltanu lub jego płatków. W takim przypadku odzyskasz życie 
w  miejscu, w  którym spotkała Cię śmierć. Kwiaty eltanu można spotkać 
podczas eksplorowania świata Aury lub kupić w sklepie za królewskie reale.

ZAKLĘCIA I KLĄTWY

Zaklęcia i  klątwy to magiczne formuły i  najrozmaitsze efekty mające 
negatywny lub pozytywny wpływ na poziom zdrowia, energii i  innych 
parametrów Twojej postaci. Czary pozwalają na zyskanie tymczasowej 
przewagi w  walce, podwyższając poziom broni, zwiększając szybkość le-
czenia lub prędkość ruchu itp. Z  kolei klątwy działają wręcz przeciwnie, 
wywierając negatywny wpływ na Twoje zdolności bojowe.

Gdy Twoja postać będzie pod wpływem zaklęcia lub klątwy, w lewym 
górnym rogu ekranu pod wizerunkiem postaci pojawi się odpowiedni 
symbol. Najedź na niego kursorem, żeby dowiedzieć się, jaki wywiera efekt.
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PANEL ZDOLNOŚCI

Pasek zdolności prezentuje Twoje aktywne zdolności. Do każdego 
okienka paska jest przypisany numer na klawiaturze (elementy drugiego 
paska zdolności są aktywowane kombinacją klawiszy Alt + 1 itd.)

Możesz je także aktywować kliknięciem myszy. Jeśli najedziesz kurso-
rem na symbol zdolności, wyświetlą się jej szczegóły, w tym koszt i szybkość 
odnowienia. Po skorzystaniu ze zdolności staje się ona nieaktywna na 
określony czas, aż do momentu jej odnowienia.

Dodatkowy pasek zdolności

Ukryj/pokaż dodatkowy pasek zdolnościBlokada pasków

•   Wybór zdolności – przeciągnij zdolności z okna „Talenty i zdolno-
ści“ (otwieranego klawiszem K) do paska.

•   Aktywowanie zdolności – kliknij wybrany cel, a następnie kliknij 
symbol umiejętności lub wciśnij odpowiedni klawisz (1, 2, 3 itd.).

PRZYGOTOWANIE DO WALKI

W  grze czeka Cię mnóstwo walk i  bitew do stoczenia. Istnieje kilka 
sposobów na to, aby uprościć sobie życie. Zanim przystąpisz do starcia, 
rozmieść zdolności w panelu. Możesz tam umieszczać nie tylko zdolności 
i zaklęcia, ale również uzbrojenie i przedmioty jednorazowe, które mogą Ci 
się przydać w trakcie walki.
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Rozgrywka umożliwia zamianę broni bezpośrednio podczas pojedyn-
ku, dzięki czemu możesz w dowolnym momencie dostosować swój oręż do 
konkretnej sytuacji.

WALKA

Zanim rozpoczniesz walkę, oceń przeciwnika, aby wybrać najskutecz-
niejszą taktykę. W tym celu najedź kursorem na atakowany obiekt i wciśnij 
prawy przycisk myszy. Wyświetli się ikona potwora podobna do Twojej. 
Będzie zawierać wszelkie niezbędne informacje o  tej jednostce – nazwę, 
poziom zdrowia, rodzaj i żywioł.

Jeśli klikniesz lewym przyciskiem myszy, Twoja postać zaatakuje cel. 
Teraz możesz sięgnąć po zdolności i czary umieszczone wcześniej w panelu. 
Pamiętaj o byciu na bieżąco z parametrami Twojej postaci i piciu leczni-
czych mikstur w razie potrzeby.
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Awatar Nazwa Poziom zdrowia

Ruchoma podpowiedź Żywioł

Rasa

Poziom

ŻYWIOŁY

Gdy bogini Aura ożywiała martwy świat, w każdą istotę oprócz życia 
tchnęła jedno ze źródeł życiowej energii, znanych pod nazwą żywiołów. 
Żywioły reprezentują pierwotne siły, które są wszechpotężne i niezbadane.

Wszystkie żywioły są ze sobą powiązane, osłabiając lub wzmacniając sie-
bie nawzajem. Dlatego ogień skierowany przeciwko ziemi płonie mocniej, 
a woda z powodzeniem go gasi.

Oto dostępne żywioły:

1.  Ziemia 5.  Trucizna
2.  Powietrze 6.  Chaos
3.  Woda 7.  Neutralny
4.  Ogień

Potwory są powiązane z różnymi żywiołami, dlatego mają też odmienne 
czułe punkty. Od tego właśnie zależy wybór broni podczas przygotowań 
do konkretnej walki. Potwory żywiołu ognia ciężko będzie zabić mieczem 
ognia niezależnie od wyjątkowości tego oręża. Z  kolei miecz wody daje 
o wiele większe szanse na wygraną. Zwracaj uwagę na żywioł wroga i atakuj 
go bronią/zaklęciem odpowiedniego żywiołu.
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ROZDZIAŁ 6 – 
WALKA Z GRACZAMI (PVP)

Eksplorowanie świata gry, wykonywanie zadań i szatkowanie potworów 
na przemysłową skalę ku chwale Elenii to godne pochwały czyny, wszystkie 
one są jednak jedynie jedną ze stron dostępnej rozgrywki określaną w skró-
cie jako PvE – czyli gracz kontra potwory.

Istnieje jednak i druga strona gry, dzięki której gracze doskonalą umie-
jętności kierowania swoimi postaciami, zdobywają najcenniejszą broń 
i pancerze, ulepszają je do maksimum i hurtowo kupują ziołowe mikstury.

PvP. Tryb walki z innymi osobami, który pozwala bezdyskusyjnie okre-
ślić, kto jest potężniejszy: czarodziej czy czarnoksiężnik, snajper czy też 
skrytobójca. W Royal Quest jest dostępnych kilka takich trybów.

POJEDYNEK

W  dowolnym momencie możesz wyzwać przeciwnika na pojedynek, 
wybierając odpowiednią opcję w menu obok jego awatara. Wyzwanie na 
pojedynek jest oznaczane flagą pojedynkową widoczną dla innych graczy.

Jeżeli przeciwnik przyjmie wyzwanie, na ekranie pojawi się licznik 
odmierzający czas pozostały do rozpoczęcia starcia. Zarówno klęska po-
niesiona w pojedynku, jak i odniesione zwycięstwo nie wywierają wpływu 
na żadną ze stron – ten tryb służy raczej sprawdzeniu swoich możliwości 
i skuteczności postaci w walce z innymi graczami.
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Przegrany nie zginie i nie znajdzie się pod wpływem efektu „Osłabie-
nie“. Odpocznij, wykuruj się i znowu ruszaj do boju!

STREFA SWOBODNYCH WALK PVP

Na niektórych obszarach gry można zabijać innych graczy. Oznacza to, 
że gracze w dowolnym momencie mogą bez uprzedzenia atakować każdą 
wybraną osobę. Jeden na jednego, grupa przeciw grupie – bez ograniczeń! 
Jeśli znajdziesz w takiej strefie miejsce idealne dla osiągania kolejnych po-
ziomów, cenną skrzynię lub rzadko występującego potwora, przygotuj się 
na możliwość walki o te dobra z innymi graczami.

Przegrany traci zebrane dobra, za to triumfator zgarnia wszystko!
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JASKINIE ELENII

To „gra w grze“ – specjalny tryb dla pojedynczych graczy i całych grup, 
w którym walczą oni nie tylko z potworami, ale i między sobą. Dlaczego? 
Po pierwsze dlatego, że to nie jest zabronione! A po drugie zabijanie innych 
graczy jest opłacalne.

Za pośrednictwem Tellurowej Wieży gracz lub grupa graczy mogą wejść 
do jaskiń Elenii dostosowanych do poziomu śmiałków podejmujących wy-
zwanie. Wewnątrz pieczar znajduje się unikalna lokacja pełna potworów 
i nie tylko.
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W jaskiniach Elenii gracze mogą:
1)   Zabijać potwory w  celu zdobycia cennych przedmiotów, złota 

i doświadczenia. Im dłużej zabawisz w jaskiniach, tym więcej do-
świadczenia i rzeczy zdobędziesz!

2)   Zbierać elenium – cenny minerał, który alchemicy w  swoich 
laboratoriach ochoczo zamieniają w przydatne przedmioty.

3)   Zabijać postaci innych graczy! Dlatego, że zabijani gracze mogą 
upuszczać przedmioty zebrane w jaskiniach Elenii. Tego typu łup 
mogą zbierać inni gracze. Zwycięzca otrzymuje wówczas część do-
świadczenia i złota zdobytego w jaskiniach przez zabitego gracza.

Z  wyżej wymienionych powodów jaskinie Elenii to interesujące, ale 
i pełne niebezpieczeństw miejsce. Gdy gracz zginie, odrodzi się w losowo 
wybranym punkcie jaskini i będzie mógł kontynuować eksplorowanie lo-
kacji. Lub poszukać swojego oprawcy, by się zemścić. Aby wynieść zdobyte 
łupy z jaskiń, należy znaleźć specjalny portal wyjścia i z niego skorzystać.

Następnie alchemik oczyści przedmioty cienia wyniesione spod ziemi. 
Wówczas staną się zwykłymi przedmiotami i  nie będziesz już ich tracić 
w  razie śmierci Twojej postaci. Oczywiście otrzymasz także swoje uczci-
wie (albo i nieuczciwie) zdobyte doświadczenie, złoto i elenium. I znowu 
możesz dać nura do jaskiń, aby stanąć oko w  oko z  potworami i  innymi 
łowcami skarbów!
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ROZDZIAŁ 7 – SKLEP

Royal Quest jest, ogólnie rzecz biorąc, darmową grą. Oznacza to, że 
nie trzeba jej kupować i nie ma konieczności regularnego opłacania abona-
mentu. Można w nią grać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Istnieje 
jednak możliwość uczynienia rozgrywki bardziej komfortową. Taką opcję 
oferuje sklep znajdujący się wewnątrz gry. Przycisk otwierający taki sklep 
jest umieszczony w  prawej części dolnego panelu gry i  zawsze jest tam 
dostępny. Aby rozejrzeć się po sklepie, wciśnij S na klawiaturze lub kliknij 
ikonę „Sklepu“ w interfejsie gry.

Sklep w grze jest zawsze otwarty i oferuje specjalne usługi oraz towary, 
dzięki którym:

•  oszczędzisz czas;

•  wędrówki po Aurze staną się wygodniejsze;

•  uczynisz swoją postać bardziej wyjątkową;

•  naprawisz błędy popełnione podczas rozwoju postaci;

•  wyślesz swojemu znajomemu cenny lub po prostu miły prezent.
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Jeżeli chcesz doświadczyć bardziej komfortowej rozgrywki i  przezna-
czać na nią mniej czasu, optymalnym rozwiązaniem będzie zakup konta 
premium, określanego także mianem „subskrypcji“. Opcja ta oferuje sze-
roki wachlarz usług i premii, z których przez określony czas będzie można 
korzystać w nieograniczony sposób.

Praktycznie wszystkie towary widoczne w  sklepie gry można również 
zdobyć wewnątrz gry po zabiciu potwora lub wypełnieniu zadania. Na to 
potrzeba jednak dużo czasu, którego na pewno brakuje niektórym graczom.

Sklep pozwoli Ci bardziej cieszyć się samą grą, oszczędzić sporo czasu, 
a nawet zarabiać złoto będące walutą wewnątrz gry! Wszystko, co kupujesz, 
możesz oddawać innym graczom lub wystawiać na sprzedaż w zamian za 
złoto.

Za wszystkie przedmioty i usługi dostępne w sklepie płaci się królewski-
mi realami, czyli specjalną walutą, którą można kupić na stronie operatora 
gry. Rozgrywka jako taka nie oferuje możliwości zdobycia reali (poza wy-
jątkowymi przypadkami i specjalnymi ofertami).
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ROZDZIAŁ 8 – PRZYSZŁOŚĆ AURY

Royal Quest stale się rozwija i rozrasta, zyskując na atrakcyjności i róż-
norodności. Katauri Interactive stara się, aby przebywanie w świecie Aury 
było dla graczy jak najbardziej interesującym i  intensywnym doświadcze-
niem. Nieustannie o  coś wzbogaca grę, poszerzając oferowane przez nią 
możliwości.

Regularne aktualizacje oznaczają nowe niesamowite terytoria, najroz-
maitsze istoty i  tajemnicze rasy, kolejne tryby gry i  wciągające przygody, 
dodatkowe możliwości i perspektywy rozwoju ulubionych postaci.

76 Royal Quest



W  najbliższym czasie do gry zostaną dodane nowe tryby zbiorowych 
potyczek między graczami, możliwość zdobywania i zarządzania własno-
ścią, sprawienia sobie pupila i korzystania z prywatnego środka transportu. 
Czeka na Ciebie nieuchronna walka z czarnymi alchemikami kryjącymi się 
w swoich tajnych laboratoriach. Weźmiesz też udział w budowie Gwiezd-
nych Wrót i przekonasz się, na czym polega efekt zakrzywienia czasu w ze-
garowej wieży.

Świat Aury jest pełen tajemnic i niezbadanych możliwości. Dociekliwy 
poszukiwacz przygód zada sobie niektóre z poniższych pytań:

•  Dlaczego geometrzy przybyli na Aurę?

•  Kiedy wampiry przebudzą się ze swojego wielowiekowego snu?

•  Do kogo należą zagadkowe okręty podwodne, o których szepczą 
marynarze w tawernie?

•  Dokąd prowadzą Gwiezdne Wrota wznoszone w Andynopolis?

•  Czy jegrzy staną się przydatnym orężem w wojnie 
z homunkulami?

Postaramy się odpowiedzieć na te 
i wszystkie inne pytania!
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LISTA SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH

C

B

K

Q

M

Esc

G

F

P

S

O

Spacja, z

~

Enter

Alt+Enter

Ctrl+Shift+Spacja

Alt+Z

PrintScreen

Okno postaci

Plecak

Talenty i zdolności

Dziennik zadań

Mapa

Menu

Gildie

Kontakty

Zamki

Sklep

Okno ustawień interfejsu

Podniesienie przedmiotów w pobliżu

Zniesienie efektu czaru/cofnięcie wyboru celu

Czat

Włączenie/wyłączenie pełnego ekranu

Ukrycie/wyświetlenie interfejsu

Ukrycie/wyświetlenie interfejsu

Wykonanie zrzutu ekranu
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CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE
Przed zgłoszeniem problemu prosimy o przygotowanie informacji, które pomogą nam rozwiązać 
Twój problem szybko i skutecznie. Aby udzielić Ci pomocy, potrzebujemy szczegółowych danych 

Twojego komputera (lub konsoli, jeśli problem dotyczy gry na konsolę) i problemu, który wystąpił. 

UWAGA: DZIAŁ POMOCY TECHNICZNEJ CENEGA POLAND NIE UDZIELA 
WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA GRY. Nasi pracownicy nie są 

upoważnieni i nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do udzielania tego typu informacji. 

Dane kontaktowe Centrum Obsługi Klienta Cenega Poland: 
Centrum Obsługi Klienta, Cenega Poland Sp. z o.o.

 „The Park Warsaw”, Budynek A1. ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa
Tel. (22) 574 2 574 (od pon. do pt, w godz. 9:30-16)

E-mail: cok@cenega.com

Wydajność gry

W razie niskiej lub nierównej wydajności gry spróbuj zmienić ustawienia graficzne. 
Zmniejszenie rozdzielczości ekranu, zakresu wyświetlanego obrazu i szczegółów widocznych 

obiektów pomoże w rozwiązaniu tego problemu.

POMOC TECHNICZNA
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