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Wprowadzenie
State of Decay 2 to trzecio-osobowa, otwarta gra nastawiona na przetrwanie w czasach apokalipsy
Zombie. Zadaniem Gracza w State of Decay 2 jest znaleźć, zjednoczyć i poprowadzić grupę ocalałych,
którzy starają się bronić swojej bazy, jednocześnie utrzymując swoje morale na tyle wysoko, aby cała
grupa pozostawała zjednoczona. W trakcie rozgrywki Gracz nie prowadzi tylko jednego Bohatera, ale
eksploruje świat jako jedna z wielu postaci, przeskakując od osoby do osoby kiedy tylko zajdzie taka
potrzeba. Dzięki takiemu rozwiązaniu Gracz ma możliwość wyboru odpowiedniej osoby do wykonania
określonego zadania.
W State of Decay 2 Twoim głównym zadaniem jest przetrwanie. Aby utrzymać się przy życiu i dobrej
kondycji musisz podróżować po obszernym terenie opanowanym przez Zombie, szukać pozostałych
ocalałych, zbierać surowce i zakładać bazy w których Twoja drużyna będzie mogła bezpiecznie odpocząć i
gromadzić zapasy: lekarstwa, paliwo, materiały budowlane, jedzenie amunicję, broń itd. Poniżej
znajdziesz wiele wskazówek, które pomogą Ci przeżyć w niebezpiecznym świecie State of Decay 2.
Niniejszy poradnik do State of Decay 2 zawiera wszelkie przydatne informacje, które pomogą Ci
przetrwać w tym nieprzyjemnym środowisku opanowanym przez Zombie. Znajdziesz tutaj nie tylko cenne
wskazówki, fundamentalne zasady przetrwania, działania przyśpieszające rozwój Twojej społeczności, ale
także opis surowców, rozwoju postaci, rozbudowy bazy i porady ogólne.
Poradnik do State of Decay 2 zawiera:
1. Wskazówki, które pomogą Ci przetrwać
2. 10 kroków, które ułatwią Ci start
3. Opis surowców oraz rozbudowy bazy
4. Opis Zombie oraz najlepsze sposoby na ich eliminację
5. Opis Bohaterów, których warto wybrać na samym początku rozgrywki
6. Sposoby na efektywne odkrywanie okolicy
7. Opis rozwoju postaci i społeczności
8. Opis najlepszych baz dla każdej z dostępnych map
9. FAQ (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania)
10. Porady ogólne
11. Opis przejścia misji fabularnych: Welcome to Camp Osprey, A New Home, Healing the Sick,
Friendly Neighbor.
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Podstawy gry
10 kroków, które należy wykonać na początku

Jeśli chcesz dobrze rozpocząć rozgrywkę w State of Decay 2 i mieć jak największą szansę na przetrwanie
i stworzenie dobrze prosperującej społeczności warto wykonać kilka istotnych kroków, po których będziesz
dobrze przygotowany i zaopatrzony we wszystkie niezbędne przedmioty i informacje, aby dalej rozwijać
własną społeczność Ocalałych.
1. Zanim zaczniesz rozgrywkę musisz podjąć pierwsza ważną decyzję, czyli zdecydować się na
początkową dwójkę Bohaterów, którymi będziesz kierować od samego początku historii. Wybierz
rozsądnie i postaraj się przeczytać wszystkie umiejętności, jakie mogą Ci zaoferować poszczególni
Bohaterowie lub skorzystaj z informacji, które znajdują się w dalszej części niniejszego poradnika.
2. Znajdź mały obóz w którym spotkasz dwóch innych ocalałych. Od tamtejszego doktora dowiesz się,
że musisz zdobyć lub stworzyć lekarstwo dla swojego towarzysza, aby uchronić go przed chorobą
Blood Plague.
3. Wybierz jedną z 3 dostępnych lokalizacji, a następnie poszukaj tam dogodnej bazy. Zanim
przejmiesz budynek na własny użytek musisz zwiedzić wszystkie pomieszczenia, które się w nim
znajdują i wyeliminować wszystkich Zombie, którzy się tam panoszą. Taka zasada obowiązuje za
każdym razem, gdy chcesz założyć kolejną bazę lub stworzyć mniejszą placówkę wypadową.
4. Zdobądź surowce, aby wybudować Infirmary. Infirmary jest niezbędne do stworzenia lekarstwa
na Blood Plague i uratowania życia Twojego towarzysza. Co więcej, w punkcie medycznym
będziesz mógł uleczyć swoich Bohaterów z innych przypadłości, jak np. trauma.
5. Skorzystaj z któregoś z miejsc wysokościowych, jak np. wysokie wieże radiowe lub wielkie
bilboardy, aby przeskanować okolicę i dowiedzieć się z którego miejsca uzyskasz główne surowce,
a gdzie znajdziesz broń i amunicję.
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6. Na bieżąco sprawdzaj aktualne potrzeby Twojej społeczności i staraj się je zaspokoić poprzez np.
uprzątnięcie bazy, zdobycie dodatkowego jedzenia lub wykonania ważnego zadania fabularnego.
7. Korzystaj z radia, aby porozumiewać się z własną społecznością lub z innymi ocalałymi, których
możesz spotkać w trakcie rozgrywki. Za pomocą radia możesz także poprosić o zlokalizowanie
miejsc, gdzie znajdziesz najpotrzebniejsze surowce (za tę opcję musisz dodatkowo zapłacić
Influence Points).
8. Gdy otrzymasz komendę radiową od sąsiada, który jakimś cudem ocalał z apokalipsy, postaraj się
mu pomóc ponieważ w zamian wskaże Ci miejsce w którym znajdziesz nieco lekarstw. Co więcej,
pomoże Ci zdobyć brakujące Blood Samples potrzebne do stworzenia lekarstwa na Blood Plague
i będzie Ci towarzyszy w trakcie próby zlikwidowania pierwszego Blood Plague Hearth.
9. Zapewnij swojej społeczności dostęp do prądu i wody. Podniesiesz w ten sposób morale grupy i
usprawnisz funkcjonowanie bazy.
10. Postaraj się zdobyć środek transportu. Możesz wrócić po ten, którym przyjechałeś do wybranego
przez siebie miasta. Sprawny samochód będzie niezbędny do szybkiego przemieszczania się
pomiędzy trzema dużymi obszarami.
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Fundamentalne zasady przetrwania

W State of Decay 2 Twoim głównym zadaniem jest przetrwanie. Aby utrzymać się przy życiu i dobrej
kondycji musisz podróżować po obszernym terenie opanowanym przez Zombie, szukać pozostałych
ocalałych, zbierać surowce i zakładać bazy w których Twoja drużyna będzie mogła bezpiecznie odpocząć i
gromadzić zapasy: lekarstwa, paliwo, materiały budowlane, jedzenie amunicję, broń itd. Poniżej
znajdziesz wiele wskazówek, które pomogą Ci przeżyć w niebezpiecznym świecie State of Decay 2.
Świat w State of Decay 2 nie należy do najprzyjemniejszych nie tylko ze względu na panoszących się
wszędzie Zombie. Nie znajdziesz tutaj za wiele pożywienia, amunicji, ani leków, a coraz większa grupa
ocalałych będzie chciała przyłączyć się do Twojej społeczności. Jak więc przetrwać i zapewnić swojej
społeczności odpowiedni byt? Poniżej znajdziesz wiele fundamentalnych zasad przetrwania.


Twórz społeczność i zakładaj bazy



Mocne i słabe strony bohaterów



Eksploruj okolice, zbieraj surowce i umacniaj bazę



Handel



Dźwięk sprowadzi na ciebie zagładę



Eksploruj w ciągu dnia



W pierwszej kolejności zabij Screamera



Uważaj na Plague Zombie!



Niszcz Blood Plague Hearth



Zdobądź pojazd



Korzystaj ze wsparcia



Radio i inni gracze
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Twórz społeczność i zakładaj bazy
Stworzenie dobrze prosperującej społeczności to klucz do sukcesu. Możesz tego dokonać poprzez
adoptowanie porzuconych budynków na własne potrzeby, eksplorację, zbieranie znalezionych fantów,
podróżowanie pomiędzy trzema znacznych rozmiarów obszarami. O ile na raz możesz prowadzić tylko
jednego Bohatera to warto mieć na uwadze fakt, że w każdym momencie możesz przełączać się pomiędzy
pozostałymi ocalałymi. Dlatego też jeśli któryś z Twoich Bohaterów został ranny lub cierpi na
przemęczenie, możesz odesłać go do bazy w celu podleczenia odniesionych obrażeń lub zwykłego
odpoczynku i przejąć kontrolę nad innym Bohaterem, który będzie kontynuował zadanie.

Mocne i słabe strony bohaterów
Każdy z Bohaterów posiada mocne i słabe strony, a do tego dysponuje określonymi umiejętnościami.
Dlatego też zawsze staraj się wybrać odpowiednią osobę do wykonania określonego zadania. Przykładowo,
jeśli wiesz, że Twój Bohater będzie musiał stawić czoła większej ilości przeciwników nie możesz wysłać
tam kogoś, kto w ogóle nie zna się na walce wręcz lub nie potrafi posługiwać się bronią palną.

Eksploruj okolice, zbieraj surowce i umacniaj bazę
Im więcej czasu poświęcisz na eksplorację okolicy tym więcej surowców zbierzesz dzięki czemu będziesz w
stanie sukcesywnie rozbudowywać własną bazę. Gdy po raz pierwszy przejmiesz jakiś budynek musisz
liczyć się z tym, że minie sporo czasu zanim uda Ci się go dobrze rozbudować i ufortyfikować więc warto
zacząć jak najwcześniej.

Handel
Jeżeli napotkasz inne enklawy ocalałych, będziesz w stanie wymieniać się z nimi surowcami dzięki czemu
w szybkim tempie możesz uzbierać potrzebne materiały. Wszystkie znalezione w grze przedmioty można
sprzedać za Influence Points, które są główną walutą w grze. Za Influence Points możesz zakupić np.
niezwykle potrzebne jedzenie lub amunicję. Pamiętaj jednak, aby napotkanych enklaw w żadnym
wypadku nie zastraszać lub rozdrażniać, bo zamiast zyskać sojusznika możesz zyskać śmiertelnego wroga
i szybko zakończyć żywot jednego lub kilku z Twoich Bohaterów.

Dźwięk sprowadzi na ciebie zagładę
Pamiętaj, że każda wykonywana w grze czynność wydaje określone dźwięki, które mogą zaalarmować
znajdujących się w pobliżu Zombie. W trakcie eksploracji staraj się zachowywać jak najciszej i skupić się
na pojedynczym eliminowaniu przeciwników zachodząc ich od tyłu. Zanim zaczniesz przeszukiwać
skrzynki, beczki, kontenery lub inne pojemniki upewnij się najpierw, że nie zaalarmujesz w ten sposób
znajdujących się w pobliżu przeciwników. Ta sama zasada dotyczy rozbudowywania bazy ponieważ
będziesz w ten sposób zwiększać wskaźnik "Threat Level" także staraj się utrzymywać go na
odpowiednim poziomie, aby nie zagrażać życiu i zdrowiu Twojej społeczności.
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