
 

Poradnik do modyfikacji Sythera autorstwa użytkownika Gerard. 
 

1. Dostęp do miasta. 
Opis: Musimy dostać się do miasta Tharenis, jednak droga do niego jest zablokowana. W trzecim 
rozdziale spotykamy Kiliana, który może nam w tym pomóc. Licencję kupiecką, którą się posługiwał, 
ukradł Diego, którego znajdziemy w chatce Roba. Po rozmowie z nim wracamy do Kiliana, a ten 
przedstawia nam swój plan, który bierze w łeb po rozmowie z Rodanem. Musimy pogadać z dwoma 
strażnikami stacjonującymi w wiosce i im pomóc. 

I. Vestin –  musimy sprawdzić  co stało się z myśliwymi i dlaczego nie wrócili do wioski. 

II. Wehlor – musimy zanieść paczkę Nieborowi. 

Kiedy załatwimy sprawę z rozkazami udajemy się do Bomatha po pancerz straży.

 

Dajemy go Diego.

 
W wiosce wybucha alarm. Brent prosi nas o pomoc ze szkieletami. Po walce gadamy z nim, a on życzy 
nam powodzenia. Ruszamy z Diego do Kiliana i razem do Tharenis. 
 

2. Przyjaciele. 
Opis: Przez atak piratów na nasz statek zostaliśmy rozdzieleni z naszymi przyjaciółmi. 
Zadanie powiązane z: „Zapiski Asrandara” oraz „Dostęp do miasta”. 
 

3. Kwestia uprzejmości. 
Opis: Lorant każe z samego rana udać się do starszego wioski. Jest nim Jenemir. Rozmawiając z nim 
mówimy mu prawdę o tym kim jesteśmy i jak się tu dostaliśmy. Udajemy się do Loranta. 
 

4. Przybysze. 
Opis: Jenemir chce, 

abyśmy mieli na oku Denę i Taka. Po zamach

 

Zadanie powiązane z: „Zamach na Jenemira”. 

 

5. Pierwsza robota. 
Opis: Lorant, tak jak obiecał, popytał ludzi w wiosce o pracę dla mnie. Musimy udać się do tych osób: 

I. Franka (na plaży, rybak) 
II. Bomath (za domem Loranta, karczmarz) 
III. Tolep (wschodnia brama, myśliwy) 

 

6. Deficyt myśliwych. 
Opis: Musimy przynieść Bomathowi 9xSurowe mięso. 

Znajdziemy ich obok maga.

 Żeby kupić ten pancerz, potrzebujemy 1000 sztuk złota.

 abysmy mieli na oku Denę i Taka. Rozmawiamy z Takiem, potem po zamachu na
Jenemira rozmawiamy z Deną i dowiadujemy się, że to tak stoi za zamachem na wodza wioski.
Z otrzymanym listem idziemy do Loranta.
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7. Skóra dla Fapo. 
Opis: Tolep daje nam skórę cieniostwora dla Fapo. Zagaduje do nas Tak. Odmawiamy dania mu skóry. 
Dalsza rozmowa daje nam wpis do zadania „Przybysze”. 
Zadanie powiązane z: „Kołdra dla Deny”. 
 

8. Na łowy. 
Opis: Tolep uda się z nami na polowanie jeśli nauczymy się pozyskiwania skór od Fapo i znajdziemy 
kogoś na jego miejsce. Po wykonaniu zadań udajemy się do Bomatha po lepszy pancerz. 
Zadanie powiązane z: „Amulet Fapo”, „Złośliwi krwiopijce”, „Zmiana warty”, „Zaginiona broń”. 
 

9. Amulet Fapo. 
Opis: Fapo zgubił swój amulet przy kamiennym kręgu. Prosi nas o jego przyniesienie, a w zamian 
nauczy nas jak oprawiać zwierzęta. 
 

10. Złośliwi krwiopijce. 
Opis: Fapo chce abyśmy się ich pozbyli. Latają wokół kamiennego kręgu. 
Uwaga! Uważajcie na dzika. Oprócz amulet jest tam też skrzynia. 
 

11. Teleport 
Opis: W pobliżu domu myśliwych jest niedziałający teleport. Udajemy się do Jenemira. 
Zadanie powiązane z: „Zapiski Asrandara” oraz „Natarcia z zasadzki”. 
 

12. Nowa sieć dla Franki. 
Opis: Franka (znajdziemy go na cmentarzu) potrzebuje nowej sieci. Udajemy się do jego żony. 

Zadanie powiązane z: „Zaginione dostawy”. 
 

13. Zawieruszony klucz. 
Opis: Franka zgubił gdzieś klucz do swojej skrzyni. Prosi nas o jego odnalezienie. 
Zadanie powiązane z: „Niewinna zemsta”. 
 

14. Zaginione dostawy. 
Opis: Bomath prosi nas abyśmy odszukali dwie dostawy, które już dawno powinny dojechać do wioski. 
Zadanie powiązane z: „Czarny wilk” oraz „Dostawa Kiliana”. 
 

15. Kołdra dla Deny. 
Opis: Rozmawiając ponownie z Takiem mówimy mu o wilczych skórach, z których można by uszyć 
kołdrę dla Deny. Przystaje on na ten pomysł. 

I. Po rozmowie z nim udajemy się do Deny, która uszyje nam kołdrę. 
II. Musimy jej przynieść: 1xWino, 20 sztuk złota, 12xWilcza skóra. 

Zadanie powiązane z: „Osioł juczny”. 

Yola potrzebuje łoju kretoszczura, by ją zrobić. Aby zrobić to zadanie, musimy się udać w stronę
miasta i przed mostem z demonami skręcamy w lewo. Na drodze stoi ork. Możemy go pokonać lub
obejsć z lewej strony. W lesie za nim, spotykamy gobliny, które pilnują zaginionej pierwszej dostawy
Zanosimy łój i resztę do Bomatha, a następnie z łojem idziemy do Yoly.

Rozmawiamy z Takisem.
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16. Chcę być silniejszy. 
Opis: Po rozmowie z każdym udajemy się do Jenemira i mówimy o naszym problemie. 

I. Udajemy się do Salah, która kieruje nas do Niory. 
II. O północy udajemy się na plaże i rozmawiamy z nią. 

 

17. Zmiana warty. 
Opis: Musimy poszukać kogoś kto zastąpi na warcie Tolepa. Rozmawiamy z: Franka, Gribb, Dena, 
Bomath, Lorant, Yola, Tak, Beppo. Po wykonaniu zadania „Owce w niebezpieczeństwie” Jenemir 
poleci nam porozmawiać z Niorą. Naszych dwóch myśliwych zastaniemy w ich domu. 
 

18. Zaległe ofiary. 
Opis: Musimy udać się na cmentarz i złożyć Innosowi ofiarę z ryb. 
Zadanie powiązane z: „Niewinna zemsta”. 
 

19. Generalne porządki. 
Opis: Dena potrzebuje szczotki. Znajdziemy ją w skrzyni przy domie Beppo lub w obozie myśliwych. 
 

20. Niewinna zemsta. 
Opis: Takis daje nam zagubiony klucz do skrzyni Franki. Musimy ją splądrować i podzielić się z nim 
łupami. Po tym wracamy do Franka. 
 

21. Wygłodniałe polne bestie. 
Opis: Jenemir prosi nas o pozbycie się polnych bestii z pól przy bramie, którą pilnuje Lorant. 
 

22. Owce w niebezpieczeństwie. 
Opis: Owce Beppa zostały zaatakowane przez polne bestie.  
 

23. Osioł juczny. 
Opis: Zanim wrócimy do wioski musimy zdobyć 20xSkóra wilka i pogadać z Tolepem. 
Udajemy się z towarami do Bomatha. Po rozmowie z nim idziemy do Jenemira. 
 

24. Zaginiona broń. 
Opis: W pobliżu obozu myśliwych jest jaskinia z goblinami, w której Lorant zgubił swoją broń. 
Uwaga! Uważajcie na stado wilków oraz trolla. 
 

25. Kości goblina. 
Opis: Takis prosi nas o przyniesienie dwunastu kości goblina. 
 

26. Blokada mostu. 
Opis: Jenemir każe nam się dowiedzieć jakie bestie blokują most. 
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27. Cholerne życie. 
Opis: Niora każe nam poszukać Gribba, który prawdopodobnie jest w ruinach świątyni, w lesie. 
W zależności od wybranych kwestii dialogowych musimy mu przynieść *xSurowe mięso oraz 
7xRybacka uciecha. Wracamy razem z nim do wsi i gadamy na zmianę z Niorą i Gribbem. 
 

28. Wsparcie z Tharenis. 
Opis: Jenemir wysyła nas do kopalni żebyśmy poprosili Rodana o pomoc w ochronie wioski. Przed 
opuszczeniem wioski udajemy się do Bomatha po prowiant dla górników. Rodan zleci nam parę 
zadań, które musimy wykonać. Po uporaniu się ze wszystkimi dostajemy od niego odpowiedź. 
Wracamy do Jenemira, który mówi nam o jego obawach dotyczących potencjalnego ataku na wieś. 
Zadanie powiązane z: ”Zgnuśniały Cahlog”, „Prezenty”, „Nowi kopacze”. 
 

29. Na ratunek. 
Opis: W drodze do kopalni spotykamy człowieka imieniem Geret. 

Prosi nas abyśmy pomogli mu uratować jego przywódcę Maga Ognia.
 

I. Aby otworzyć pierwszą kratę musimy przesunąć dźwignię koło drzwi do kopalni. 
II. Przycisk otwierający następną kratę znajduje się koło ciała poległego najemnika. 
III. W zależności jaką kwestię podczas rozmowy z magiem wybierzemy dostaniemy 

odpowiednią sumę złota. 
 

 

Musimy go pokonać.
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30. Zgnuśniały Cahlog. 
Opis: Cahlog miga się od pracy. Idziemy z nim porozmawiać. Okazuje się, że choruje na myrtańską 
grypę. Udajemy się do Ferodaasa, który wyjaśnia w czym rzecz i daje nam miksturę dla Cohloga. 
Następnego dnia gdy go spotykamy daje on nam swoją runę.

 
Zadanie powiązane z: „Prezenty”. 
 

31. Prezenty. 
Opis: Jakiś kupiec za darmo rozdał wszystkim kopaczom jakieś prezenty. Rodan prosi nas o 
porozmawianie z górnikami. Powinniśmy zacząć od Pregara. 

I. Po rozmowie z nim każe udać się do Gyrina. 
II. On natomiast daje nam wskazówki dotyczące złodzieja. Jest nim Hilas. 
III. W trakcie rozmowy z nim daje nam swoją runę, którą mu od razu oddajemy. 
IV. Cahlog, w ramach podziękowania za eliksir, da nam swoją runę. 

V.
 

Udajemy się do Ferodaasa. Po drodze gadamy z Rodanem.
 

VI. Ferodaas radzi nam porzucić runę. 
VII. Idziemy z runą do Jenemira, który daje nam miksturę: Uleczenie z opętania. 
VIII. Patrz zadanie: „Zaopatrzenie z wioski”. 

 

32. Wino dla ludzi z kopalni. 
Opis: Musimy rozdać wino wszystkim osobom w kopalni. 
 
 

Żeby zrobić tą misję, musimy najpierw zrobić "Na ratunek".

Żeby pogadać z Feradaasem, najpierw musimy zrobić "Na ratunek".
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33. Szał jaskiniowy. 
Opis: Podczas roznoszenia wina zagaduje do nas Brent. Prosi nas o odnalezienie jego starego kumpla 
Talona, który mógłby go zastąpić w kopalni przy pilnowaniu górników.W trzecim rozdziale spotykamy 
go i rozmawiamy z nim. Musimy poprosić Rodana o zgodę. 
Zadanie powiązane z: „Rytuał Odwrócenia”. 
  

34. Surowa stal Torgena. 
Opis: Torgen prosi nas o przyniesienie surowej stali od Bomatha. 
Zadanie powiązane z: „Zaginione dostawy” oraz „Wyposażenie”. 
 

35. Pomoc dla kowala. 
Opis: Kowal Torgen potrzebuje kogoś do pomocy. Idziemy pogadać z Hanno, a ten każe nam udać się 
do Lenarta. Lenart zgodzi się dopiero kiedy przyprowadzimy mu nowych kopaczy. 
Zadanie powiązane z: „Nowi kopacze”. 
 

36. Piwo za wino. 
Opis: Kiedy już rozdamy wina, Liam odda nam swoje za *xPiwo. 
Zadanie powiązane z: „Wino dla ludzi z kopalni”. 
 

37. Nowi kopacze. 
Opis: Lenart każe nam znaleźć nowych kopaczy do kopalni. Udajemy się do skrzyżowania dróg gdzie 
jedna z nich prowadzi do świątyni Innosa. Tam właśnie znajdujemy zgraję złodziei, która zgodzi się 
udać do kopalni. Przekonujemy ich szefa Niebora i gadamy z każdym z nich. Są to: Oktavo, Kirg, Taan, 
Lipsio i Gregir. Prowadzimy ich do kopalni i gadamy z Lenartem. Ten każe nam się udać do Rodana. 
 

38. Zaopatrzenie z wioski. 
Opis: Musimy udać się do myśliwych. Jednak po rozmowie z Bomathem najpierw musimy odnaleźć 
jego dostawę. Dopiero teraz udajemy się do myśliwych. Po rozmowie z Tolepem i otrzymaniu od niego 
towarów gadamy z Fapo. Ten pod naciskiem mówi nam o tajemniczym kupcu, a więcej informacji 
dowiemy się o północy. Nie wracamy do wioski. O północy ucinamy sobie pogawędkę z naszymi 
myśliwymi. Okazuje się, że kupiec wręczył im runę, która co noc przywołuje demona, z którego 
wypadają towary. Wracamy z zaopatrzeniem do wioski.  
Zadanie powiązane z: „Prezenty” oraz „Dostęp do miasta”. 
 

39. Czarny wilk 
Opis: Bomath pragnie skóry czarnego wilka. Znajdziemy takiego o północy na cmentarzu. Wracamy 
do niego z futrem i rybą ofiarną, oddajemy mu skórę i dostajemy resztę ryb. Wracamy na cmentarz, 
by się pomodlić do Innosa. 
 

40. Zamach na Jenemira. 
Opis. Podczas naszej nieobecności Jenemir został zaatakowany. Podejrzenia padają na Denę i Taka. 
Idziemy na cmentarz. Dena daje nam list, z którego wynika, że Tak został zmuszony do ataku. 
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41. Leczenie Jenemira. 
Opis: Musimy udać się po pomoc do Ferodaasa. Oprócz tego rozmawiamy z Bomathem o jego tajnej 
skrytce nad obozem maga i najemnika. Pech chciał, że nasi znajomi się pokłócili i Geret zamienił 
Ferodaasa w chrząszcza. Jedynym ratunkiem dla niego jest roślina o nazwie słoneczny aloes. Ma ją 
pustelnik, którego znajdziemy nad rzeką. Rob da nam roślinę jeśli wykonamy dla niego dwa zadania. 
Wracamy z nią do Gereta. Musimy dla niego odnaleźć pewną książkę. Po rozmowie z Ferodaasem 
udajemy się w okolice świątyni, w której był Gribb. Tam znajdziemy Asrandara - Maga Wody. 
Daje on nam przepis na miksturę, która pomoże Jenemirowi. Po jej przyrządzeniu wracamy do maga. 
Zadanie powiązane z: „Zaginiony klucz”, „Nawał topielców”, Nieczyste sumienie” oraz „Oczyszczenie 
świątyni”. 
 
 

 
 

42. Zaginiony klucz. 
Opis: Musimy znaleźć klucz do skrzyni Roba i mu go oddać. 
 

43. Nawał topielców. 
Opis: Musimy zabić topielce, które można spotkać w pobliżu chaty Roba. 
 

44. Nieczyste sumienie. 
Opis: Geret, w ramach przeprosin, chce podarować Ferodaasowi książkę „Boska Moc Gwiazd”. 
Udajemy się do Loranta i wręczamy mu złoto dla Maga Wody. Teraz idziemy do jaskini, w której 
znaleźliśmy broń Loranta (koło obozu myśliwych). 
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45. Oczyszczenie świątyni. 
Opis: Musimy pozbyć się szczurów ze świątyni. 
 

46. Zbrodnia i kara. 
Opis: Asrandar brał udział w tworzeniu magicznej bariery w Górniczej Dolinie. 
Zadanie powiązane z: „Zastój w kopalni”. 
 

47. Zapiski Asrandara. 
Opis: Musimy dostać się do świątyni. Zabijamy orków przed magicznym przejściem i teraz albo 
czekamy do północy i przechodzimy przez nie albo wspinamy się na drewniany płotek po jego prawej. 
Od teraz musimy uważać na golema, gobliny i blokujące cierniste krzewy! Rozmawiamy z Deganem. 
Mówi nam on o ataku na świątynie i teleportach za nim. Idziemy pogadać z Tiosem. Daje nam klucz i 
wskazówki jak dostać się do środka świątyni. Gdy już przeskoczymy przez tamę gadamy z Esikiellem. 
Daje nam klucz do bocznych drzwi świątyni. Wchodząc do niej rozmawiamy z Rhagnaborem. 

I. Wracamy do Esikiella i z nim udajemy się do świątyni. 
Mówimy mu o prośbie Asrandara dotyczącej pierwszej wojny z orkami. 

II. Tios będzie chciał abyśmy zostali jego nauczycielem. Musimy mu przynieść księgę o walce 
bronią jednoręczną (za darmo od Bomatha) i dwuręczną (za darmo od Jenemira). 

III. Degan mówi nam o zapiskach, które zgubił. Musimy je odnaleźć i mu je przynieść. 

IV. Gdy sprawdzi ich stan wracamy z zapiskami do wioski. Asrandar stoi koło Jenemira. 
Zadanie powiązane z: „Ograniczenie start” oraz „Wyposażenie”. 
 

Są na dole obok spalonych domków z ognistymi jaszczurami.
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48. Literatura wojenna. 
Opis: Uczeń Asrandara, Esikiell, musi dowiedzieć się wszystkiego o pierwszej wojnie z orkami. 
 

49. Ograniczenie strat. 
Opis: Przed pójściem do Asrandara zanosimy zapiski Deganowi, by mógł oszacować poziom ich 
zniszczenia. W ramach podziękowań daje nam eliksir. Udajemy się do wioski. Po rozmowie z 
Asrandarem zagadujemy do Jenemira. 
 

50. Wyposażenie. 
Opis: Jenemir każe nam czym prędzej zanieść stal dla Torgena. 
Oddajemy mu stal i wracamy za dwa dni po miecze dla ludzi w wiosce. 
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51. Zastój w kopalni. 
Opis: Kopacze się zbuntowali i poszli Sali, w której znajduje się posąg Beliara. 

I. Rozmawiamy z Pirsem. Musimy pogadać z Nieborem. 
II. Gadamy z Cahlogiem. Następnego dnia znów z nim rozmawiamy. 
III. Rozmawiamy z Liamem, który pilnuje wejścia do jaskini z posągiem Beliara. 
IV. Zaprowadza on nas do reszty przemienionych kopaczy, wręcza nam klucz i prosi 

o sprowadzenie Asrandara. Zanim wyjdziemy zamykamy za nimi kratę. 
V. Przed powrotem do wioski zabieramy wykute bronie od Torgena. Tylko wtedy zadanie 

ruszy dalej. Gadamy z Jenemirem, który każe nam się udać do Asrandara. 
VI. Gadamy z Asrandarem o kopaczach i o Górniczej Dolinie. 
VII. Przeprowadzamy Rytuał Odwrócenia. 
VIII. Dajemy każdemu kopaczowi po runie. Gadamy z Brentem. 

Zadanie powiązane z: „Przygotowywania do rytuału” oraz „Rytuał Odwrócenia”. 
 

52. Przygotowywania do rytuału. 
Opis: Musimy przygotować wszystko do rytuału odwrócenia. 

I. Potrzebujemy: 3xBagienne ziele, 12xArmia Ciemności. 
II. Idziemy poinformować Ferodaasa. 
III.

 
Udajemy się do kamiennego kręgu. Gadamy z Asrandarem.

 

IV. Kładziemy na ołtarzu runy i idziemy po pierścień do Jenemira. Zakładamy go! 
V. Wracamy o północy do kamiennego kręgu i gadamy z Asrandarem. 
VI. Zabieramy wszystkie dwanaście run z ołtarza i dajemy je naszej iluzji. 
VII. Zagadujemy do Asrandara. Rytuał się rozpoczyna. 

Podczas wędrówki do kamiennego kręgu, będzie uderzał w nas piorun. Dobrze byłoby
mieć kilka mocniejszych mikstur leczenia.

Żeby rytuał się rozpoczął, musimy stanąć przed naszą iluzją, wchodząc lekko na kamień.Cre
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53. Rytuał Odwrócenia. 
Opis: Rytuał się rozpoczął. Po jego zakończeniu nasza iluzja da nam runy dla kopaczy, a koło 
kamiennego kręgu pojawi się straż wysłana z Tharenis. 
 

 
 

54. Wyjątkowa zupa. 
Opis: Po przybyciu straży do wioski zaczepia nas Lorant. Każe nam pogadać z Salah 
o potrzebnych do jej zupy składnikach. Przynosimy jej 3xZębate ziele i 1xSzczaw królewski. 
Po zupy, bo dostaniemy aż trzy, zgłaszamy się następnego dnia. 
 

55. Natarcia z zasadzki. 
Opis: Rodan obawia się zasadzki z jaskini zaraz za zablokowanym (już nie) mostem. Musimy to 
zbadać. Przechodzimy przez most i przy pierwszym rozwidleniu skręcamy w prawo. Pokonujemy 
gobliny i rozmawiamy z Kilianem. W jaskini znajdziemy nowy pancerz, teleport, klucz do klatki Kiliana 
oraz jego skrzynie z dostawą do Bomatha. Wypytujemy go o sposób dostania się do miasta. 
Zadanie powiązane z: „Dostęp do miasta”. 
 

56. Dostawa Kiliana. 
Opis: W jaskini znajdujemy Kiliana. Musimy zanieść jego towary do Bomatha (osiem paczek) i wrócić 
do niego z pieniędzmi. W ramach podziękowań da nam pancerz, który dajemy Diego. 
 
 

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



57. Oferta pokojowa orków. (niewykonalny) 
Opis: Na naszej drodze do obozu myśliwych spotykamy orka. Tarrok mówi nam o swoim przywódcy, 
który jest skłonny zawrzeć pokój z ludźmi. 
 

Koniec modyfikacji! 
Opis: Smutek, rozpacz, żal, proszenie o więcej... Dzięki za pobranie mojego poradnika! Gerard. 
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