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Przegląd ogólny  
Zagraj w to ponownie, Harold 

Fallout: Brotherhood of Steel 2 bazuje na 

tradycjach swojego poprzednika. Pierwszy 

konsolowy Fallout: Brotherhood of Steel był 

wysokooktanowym aRPG, który wprowadzał świat 

Fallouta w nowy wymiar. Kolejna częśd zabierze nas 

krok dalej, dodając nowe zadania, nowe miasta, 

nowe postacie, nowe bronie… będzie się działo. 

Najprościej rzecz ujmując, będzie zabawa znana 

z Brotherhood of Steel podniesiona do kwadratu. 

To nie tak, że Fallout: Brotherhood of Steel 2 (albo 

FBOS 2 jak my to nazywamy) jest nową edycją 

pierwszej części. Odświeżamy większośd dawnych 

doświadczeo. De facto większośd struktur zadao 

i postaci wraca do tych, które widzieliśmy 

w pierwszym Falloucie. 

Punkty Kluczowe 

Konsola: Playstation 2 

Peryferia: Kontroler analogowy (DUALSHOCK™ 2), karta pamięci (8MB)(dla Playstation® 2) 

Gatunek: Gra akcji RPG. Gra z dużą ilością akcji, ciężkiej broni zmiksowana z różnymi postaciami, z których każda ma 

zwój styl i zestaw cech. 

Grupa docelowa: Mężczyźni w wieku 18-24 lata, zarówno gracze jak i niedzielni gracze. 

Podobne do: Baldur’s Gate: Dark Alliance, Hunter: The Reckoning, Gauntlet: Legends, Fallout, Fallout 2, Fallout: 

Tactics, Crusader, Diablo 2 

Styl: Mad Max, The Road Warrior, filmy sci-fi z lat 50-tych. 
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Cele FBOS 2 

 Kontynuacja historii FBOS. Z większą ilością broni, większą ilością stworzeo oraz bardziej 

elastyczną strukturą zadao. Włączamy w to: 

o Reputację. Przebieg gry zależny jest od poczynao gracza. Jeśli gracz będzie 

chciał byd bohaterem, ratującym małe kotki z drzew, to będzie się rozwijał 

w tej linii. Jakkolwiek, jeśli będzie chciał zostad Biczem Bożym Pustkowi, 

który strzela do starszych babd przechodzących przez jezdnię to gra 

odpowiednio się dla niego dostosuje. 

o Nowe przedmioty. W grze pojawi się 14 nowych broni, 10 potworów oraz 

4 różne postaci. 

Znajdują się w niej 

również nowe zadania 

i historia. 

 Mizianie własnego ego. Obojętne 

czy grasz jako dobry czy zły gośd, 

światem wstrząsną Twoje czyny, 

kiedy ich dokonasz. 

 Rozwój bohatera i grywalnośd. 

W grze występuje czterech 

grywalnych bohaterów, każdy 

z własnym wachlarzem umiejętności. 

Gra będzie się dostowowywała, więc 

maniak dużych gnatów będzie miał 

inną rozrywkę niż snajper. 

 Gra będzie ponownie wykorzystywd 

silnik FBOS. Teraz nie mielismy na tyle czasu, aby dopracowad silnik, więc  mogliśmy 

spędzid wiecej czasu na dopracowaniu doświadczeo dla gracza. 

 Gra dla dorosłych. Gra będzie kontynuowała rozgrywkę znaną z Fallouta, będzie pełna 

brzydkich stworów przeznaczonych do eksterminacji, NPC których można uwieśd i zerżnąd, 

oraz znanego z poprzednich części czarnego humoru. 

 Gra wieloosobowa. Rób z przyjacielem krwawą rozwałkę! Zagraj w FBOS 2 sam lub ze 

znajomym w trybie kooperacji. Wyobraź sobie, że Twój przyjaciel skrada się za drzwiami lub 

wysadza sejf w powietrze, w momencie kiedy Ty napierdzielasz z karabinu. Specjalne 

lokacje oraz sekrety będą dostępne jedynie w grze wieloosobowej. 

 Planowane wydanie odbędzie się w czwartym kwartale 2004 roku. Wszystkie kluczowe 

punkty tej kopiącej-dupy gry mają byd gotowe na święta w 2004 roku. 
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Skradanie się i strzelanie 

A co dla tych którzy, lubią w życiu małe przyjemności? Będzie Postad  

Skradająca się. Całkowicie nowy Tryb Skradania zostanie dodany do 

FBoS2, tak samo jak zdolności typu otwieranie zamków, kradzież czy 

też Backstabbing znany z gry Lionheart. Skradający się gracz będzie 

mógł podejśd do ghoula, poderżnąd mu gardło oraz zabrad jego 

rzeczy. Widzisz super mutanta patrolującego okolicę? Nie ma 

problemu, bierzesz snajperkę, strzelasz mu w głowę i po problemie. 

 

 

 

 

 

Różne ataki dla różnych postaci 

Więc jak bardzo granie różnymi postaciami będzie odmieniad grę? Wracamy tutaj do korzeni oryginalnego 

Fallouta. Struktura zadao w FBoS2 będzie zależała od dwóch czynników: umiejętności oraz reputacji gracza. 

Chciałbyś zagrad w grę jako cichy, morderca nie przejmujący się zasadami moralnymi? Struktura zadao 

umożliwi Ci to. Chciałbyś zagrad jako samotny bohater, który zawsze ratuje słabych i niewinnych? Tutaj 

możesz właśnie tak zrobid! 

 

 To czego gracz dokona będzie miało 

odzwierciedlenie później. Pamiętasz te małe 

szczeniaczki, które zastrzeliłeś w Lubbock? Cóż, 

prawnik z Lone Star pamięta i odpowiednio 

zareaguje. Nie tylko on, jeśli Twoja reputacja 

będzie odpowiednio niska, będziesz 

otrzymywał lukratywne zadania od mętów 

społecznych. Te zadania nawet się nie pojawią 

u dobrych bohaterów.  

To działa w dwie strony. Jeśli będziesz znany 

z tego że pomagasz przechodzid staruszkom 

przez jezdnie, prawnik będzie dawał Ci 

odpowiednie zadania. 

Jednak główne zadanie pozostaje linowe, to co zrobiłeś i jak będzie wyglądad zakooczenie zależy od Ciebie. 
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Snajper i tryb wieżyczki strzelniczej 

Fallout: Brotherhood of Steel 2 wprowadza także 

Tryb Snajperski. Polega to na tym, że gracz 

wyposaża się w karabin snajperski i aktywuje 

specjalny atak. Postad kierowana przez gracza 

kładzie się na ziemi, a gracz kontroluje celownik. 

Obrażenia, które gracz zadaje w tym trybie, są 

dwa razy większe niż zwykle. Celownik 

ograniczony jest bronią oraz umiejętnościami 

postaci. 

Jest także tryb wieżyczki strzelniczej, dla tych, 

którzy nie mogą używad karabinu snajperskiego. 

Polega on na tym samym co tryb snajperski, z tą 

różnicą, że gracz kontroluje ciężki karabin 

maszynowy na wieżyczce. 

 

 

Będą misje gdzie trzeba będzie zabid jakiegoś dupka, będą również takie, w których będziemy musieli 

pokonad armię za pomocą jednej wieżyczki strzelniczej. Wszystko to wpływa na różnorodnośd gry. 
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Postacie gracza  
Lilith  

Historia: Lilith dorastała w BOS, jak większośd rekrutów. Jest bardzo 

wybuchowa i niebezpieczna, ale jej umiejętności nie mają sobie 

równych. Większośd Starszych w BOS pogodziło się z jej postawą ze 

względu na jej potencjał. 

Rysopis: Lilith jest Latynoską, ma krótkie czarne włosy, zielone oczy 

i zabójcze ciało. Nie posiada tatuaży oraz ma tendencję do noszenia 

biustonosza sportowego pod jej krótką koszulką. Lubi nosid szorty,  

prawie jak Laura Croft. 

Bronie: Lilith może używad podwójnych broni, ale nie może używad 

dużych gnatów. Jest szybka, ale mniej wytrzymała niż pozostali. Posiada 

również dobry bonus na start dla małych broni (pistolety, strzelby). Nie 

może zakładad pułapek. 

Specjalne zdolności: każda postad posiada trzy różne zdolności które 

gracz może nabyd w trakcie rozgrywki. 

1) Podwójna broo: walka dwoma broniami. 

2) Ładowanie energii: ładowanie broni energetycznych 

3) Cios koocowy: działa tylko jeśli gracz posiada broo dystansową.                                                  

Wystrzeliwuje 20 kuli do przeciwnika. Długi czas ładowania. 

 

Umiejętności: 

A. Broo – małe bronie, zadaje dodatkowe obrażenia, korzystając z broni dystansowej. 

B. Broo – podwójna broo, zadaje obrażenia, używając podwójnych broni. Niedostępne dopóki gracz nie     

odblokuje tej umiejętności. 

C. Kobieta przyszłości – zwiększa szanse na obrażenia krytyczne podczas używania broni energetycznej. 

D. Pustynny żołnierz – zwiększa szanse na obrażenia krytyczne podczas używania broni konwencjonalnej. 

E. Kocica – lepsze uniki oraz walka wręcz. 

F. Sadysta – za każdą zabitą postad odnawiają się punkty życia. 

G. Uniki – lepsza ochrona przed broniami dystansowymi. 

H. Dreszczyk emocji – zdarza się to w sytuacjach kiedy Lilith jest atakowana przez trzech lub więcej 

przeciwników, zadaje ona w tym czasie większe obrażenia. 

I. Najlepszy przyjaciel kobiety – stara poczciwa psina.  
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Maxus  

Historia: Maxus nigdy nie lubił spokojnego życia. Kiedy był 

nastolatkiem natknął się na paladyna Bractwa, który nakłonił go 

do wstąpienia. Maxus nigdy nie przepadał za małymi broniami, 

bardziej mu imponował arsenał BOS. Jest jedynym nawiązaniem 

do FBoSS1 - jego ojcem, jak przypuszczacie, jest Cyrus.  

Rysopis: jest podobny do Cyrusa, oczywiście oprócz tego, że jest 

trochę niższy. Maxus lubi jeansy i zwykłe koszulki. 

Bronie: Maxus może używad dużych broni, natomiast nie może 

używad podwójnych. Niestety, ma problem z małymi broniami.  

Posiada również dobry bonus na start dla broni ręcznych. Nie 

może zakładad pułapek. 

   

Specjalne zdolności:  

1) kombinacja 1-2-3: pozwala używad trzeciej broni białej. 

2) Ładowanie ostrzy: ładowanie broni białych. 

3) Cios koocowy: Ognista Pięśd Śmierci, bronie Maxusa znikają, 

a on sam się ładuje. Potem wyprowadza kombinację pięciu 

ciosów  w kierunku osoby stojącej przed nim. 

 

Umiejętności: 

A. Broo – broo biała, dodatkowe obrażenia do broni białych. 

B. Broo – dodatkowe obrażenia spowodowane ciężkimi broniami. 

C. Rzeźnik - dodatkowe obrażenia zadane nożem. 

D. Ciężka ręka - dodatkowe obrażenia od młota. 

E. Przypływ adrenaliny - kiedy poziom zdrowia spada poniżej 40%, wszystkie ataki broniami białymi 

powodują większe obrażenia. 

F. Unik z ręki do ręki - większa odpornośd na obrażenia zadane bronią białą. 

G. Sadysta – za każdą zabitą postad odnawiają się punkty życia. 

H. Jeden z szeregu - zwiększa szanse na powalenie przeciwnika podczas używania broni białej. 

I. Najlepszy przyjaciel faceta – stara poczciwa psina.  
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Jaffe  

Historia: Zupełnie jak Lilith, Jaffe dorastał w BOS i już od 

młodzieoczych lat był zafascynowany ogniem. Interesował 

się również rozkładaniem rzeczy na części pierwsze 

a następnie składał je w jedną całośd. Gdy przyszedł na 

niego czas, został wysłany do działu rozbiórek BOS, jednak 

spięcia pomiędzy RNK a Bractwem spowodowały 

przywrócenie go do czynnej służby. 

Rysopis: Jaffe jest niskim i grubym facetem który ma około 

1,70 wzrostu. Jego szyi praktycznie nie widad spod czapki, 

której zapięcie trzyma na brodzie. 

Bronie: Jaffe może używad każdego rodzaju uzbrojenia, 

oprócz podwójnych broni. Jego dodatkowym atutem są 

wszelkie materiały wybuchowe. Może również zastawiad 

pułapki. 

Specjalne zdolności:  

1) Pułapki: posiada zdolnośd zastawiania wybuchowych 

pułapek jak miny itp. 

2) Szybkie ręce: zdolnośd rzucenia czterech granatów za 

jednym zamachem. Trzeba poczekad przy rzucie. 

3) Cios koocowy: Kwiat śmierci: 12 granatów ląduje na 

ziemi dookoła gracza. Jaffe rzuca się na ziemię ochraniając 

swoją głowę po czym wszystko eksploduje. Długi czas  

ładowania. 

 

Umiejętności: 

A. Broo – materiały wybuchowe: zwiększone obrażenia zadawane materiałami wybuchowymi. 

B. Broo – ogieo: dodatkowe obrażenia zadawane każdą bronią opartą na ogniu. 

C. Piroman – zwiększa szanse na obrażenia krytyczne podczas używania broni opartej na ogniu. 

D. Człowiek demolka – zwiększa szanse na obrażenia krytyczne podczas używania materiałów 

wybuchowych. 

E. Złota rączka – zdolnośd wytwarzania broni. 

F. Duck and Roll – pancerz zwiększający ochronę przed materiałami wybuchowymi i ogniem. 

G. Elektronik – zdolnośd kontrolowania urządzeo elektronicznych. 

H. Crazy Midnight Bomber – kiedy poziom życia opadnie poniżej 40%, wszelkie obrażenia zadawane ogniem 

lub materiałami wybuchowymi zwiększają się o 40%. 
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 Scarlet  

Historia:  Scarlet urodziła się albinoską, więc jej 

współmieszkaocy porzucili ją na pewną śmierd na pustyni. 

Pewien stary mutant o imieniu Harold znalazł ją i zabrał ze 

sobą. Podróżowała z nim przez całą Kalifornię, słuchając 

opowieści o Przybyszu z Krypty. W koocu, kiedy osiągnęła 

odpowiedni wiek, wstąpiła do Bractwa, myśląc, że powróci 

do miejsca, w którym się urodziła i zrówna go z ziemią. 

Wstępne testy pokazały pewne… moralne rozbieżności, 

które sprawiły, że została przydzielona do Sił Specjalnych 

Bractwa. Tam nauczyła się sztuki snajperskiej oraz 

ukrywania i szybko stałą się najlepszym Agentem 

Specjalnym jakiego Bractwo kiedykolwiek posiadało. 

Rysopis: Scarlet jest jedną z tych na które wołają 

„albinoska pięknośd”. Posiada bladą, prawie białą skórę 

oraz białe, grube włosy. Ma około 152cm wzrostu i ciało, 

dla którego warto zginąd. Nosi czerwoną, skórzaną 

sukienkę, coś jak czerwona wersja Trinity z Matrixa. 

Bronie: Scarlet może używad każdej broni, jednak żadnej 

nie idealnie. Nie potrafi się skradad korzystając z dużych 

broni. Jest biegła w używaniu karabinów. 

 

Specjalne zdolności:  

1) Death Dealer: zwiększa o 10% szansę na natychmiastowe zabicie każdej postaci. 

2) Dziewięd Żyd: dodaje graczowi 20% zdrowia w kryzysowych sytuacjach. 

3) Cios koocowy: Nightstalker: jeśli Scarlet posiada mniej niż 20% zdrowia, może nacisnąd Kwadrat w celu bycia 

niewidzialnym przez 10 sekund. W ten sposób może atakowad bez ryzyka konrtataku. 

 

Umiejętności: 

A. Broo – Noże: zadaje dodatkowe obrażenia walcząc ostrzami. 

B. Broo – Snajper: zadaje dodatkowe obrażenia strzelając z karabinów. 

C. Morderca: dodaje większe obrażenia krytyczne dla każdej broni. 

D. Świadomośd: Dziwna zdolnośd, sprawia, że przeciwnicy nagle się odwracają. Jest procentowa szansa, że 

to zadziała. 

E. Kocica – lepsze uniki oraz walka wręcz. 

F. Skradanie - zdolnośd skradania się. 

G. Otwieranie zamków - zdolnośd do otwierania zamków. 

H. Złodziej - zdolnośd okradania spotkanych postaci. 
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Stworzenia  
Dobrzy, źli i paskudni. 

Czym byłby Fallout bez różnych stworzeo i ludzi, którzy najpierw chętnie odgryzą Ci nogi, a potem patrzą jak 

się wykrwawiasz? Będzie dużo złych typów na Pustkowiu. W zależności od Twojej reputacji jedni staną się 

Twoimi przyjaciółmi. Inni zaś najpierw będą strzelad a pytania padną na koocu. Pozostali po prostu 

wykorzystają Cię do własnych potrzeb. 

Dlaczego miałbyś ich zabid? Oprócz oczywistego faktu, płynącego z radosnego obserwowania  Czerwonego 

Skorpiona rozrywającego się na malutkie kawałeczki, gracz ma także satysfakcję z rzeczy znalezionych przy 

ciałach zabitych i ze zdobytych punktów doświadczenia. Wspominałem już, że to była zaplanowana 

rozrywka? 

Ale ostrożnie, ponieważ to co i kogo zabijesz może kiedyś wrócid do Ciebie. Myślisz, że to zabawne jest zabid 

grupę złodziei przez poderżnięcie gardeł na początku gry? Właściwie to jest, dopóki znajomi zabitej grupy 

nie spotkają Cię kiedyś w ciemnej uliczce… 

W FBoS2 pojawia się w sumie 10 nowych modeli postaci. W tą ilośd nie są wliczone postaci z pierwszej 

części gry. Tym razem jest więcej odmian postaci, co daje nam więcej opcji interakcji z napotkanymi 

stworzeniami. 

 

 

Przyjaciele 

Zdobywanie przyjaciół zależy od reputacji 

Gracza. Jeżeli jesteś ogólnie lubiany to 

Prawnik może chcied z Tobą rozmawiad. 

Jeśli jesteś mniej lubiany wtedy prawnik 

może otworzyd w Twoją stronę ogieo. Do 

dobrych nowin możesz zaliczyd, że 

złodzieje i mordercy będą Cię lubid.  

Od tych ostatnich otrzymasz pomoc w 

postaci zadao, punktów doświadczenia, 

przedmiotów na handel itp. Tylko nie 

oczekuj hojności po tym jak wysadzisz 

w powietrze centrum ich miasta. 

Przyjaciółmi mogą byd ludzie, mutanci lub 

Ghoule w zależności od Twojej reputacji. 
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Źli goście 

Tych trochę łatwiej sklasyfikowad. Łatwiej, ponieważ te postacie albo zaczynają strzelad jak tylko Cię 

zobaczą (Gang Szakali), albo zaczną Cię obgryzad od tyłu bo dobrze smakujesz (dzikie zwierzęta). Tutaj 

robimy mały przegląd kreatur, które wyślesz z powrotem do piachu ze względu na ich pochodzenie: 

 

Szakale 

Stado bandytów, którzy strzelają żeby zabid, 

bez znaczenia czy jesteś Wrednym Piratem czy 

Matką Teresą. Dobrą nowiną jest to, że 

możesz zabijad dowoli takie robactwo jak oni. 

Druga grupa będzie miała inny rodzaj 

wyposarzenia. Kilkoro z nich może byd 

chorymi psychicznie dpunami nie mającymi nic 

do stracenia, uzbrojonymi jedynie w noże… 

inni mogą mied wyposażenie bojowe i mogą 

byd po treningu bojowym. Nikt z nich Cię nie 

lubi. 

 

Robactwo: 

W FBoS2 jest dużo dzikiego robactwa. Jako 

gracz, w drodze przez Pustkowia, spotkasz 

wiele zmutowanych stworzeo. Od 

zmutowanych grzechotników po zmutowane 

pieski preriowe. 

Dodając zmutowane rośliny do ryb, uzyskasz 

truciznę. Tutaj znajduje się trochę 

śmiertelnych wrogów zamieszkujących Texas. 
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Teksaoski grzechotnik: ten olbrzymi wąż to bezgłośny morderca. 

Waży ponad 500 funtów i jest długi na prawie sześd stóp. Ta 

kreatura potrafi zrujnowad dzieo. Jaka jest dobra wiadomośd? 

Promieniowanie rozcieoczyło jego jad. Teraz jeśli wąż Cię ugryzie 

będziesz tylko chory a nie zamienisz się w zimny posąg. 

Oczywiście on nie potrzebuje jadu. Nie z taką długością. 

 

Ogromne Kretoszczury: yep, kretoszczury z Fallout 1 wracają 

po długiej przerwie i są ważniejsze niż kiedykolwiek. Mają 

około trzech stóp długości i ważą około 200 funtów. Te 

stworzenia  są bardziej niebezpieczne i dziesięd razy brzydsze. 

Jedyną dobrą wiadomością jest to, że kiepsko widzą w świetle 

dziennym. Nie chcesz ich spotkad w wilgotnej, ciemnej jaskini. 

 

 

 

Dziki, zmutowany kojot: wyobraź sobie dużego 

kojota wielkości wilka, który chce Ci odgryźd twarz. 

A teraz wyobraź sobie takie stado. Brzmi zabawnie? 

W takim razie pokochasz tych padlinożerców. Polują 

w grupach, szukając posiłku dopóki się nie ściemni. 

Uważaj, bo będziesz kolejnym punktem w menu. 

 

Pozostałe stworzenia: oprócz tamtych zwierząt, są też inne, które będą chciały odgryźd Ci kawałek dupy. 

Ogromny Kanszczur, Zmutowane rośliny czy ryby, a także inne, które z chęcią przerobią Cię na krokiety. 

Należy do nich dodad stworzenia z Fallout: Brotherhood of Steel jak np. Szpony Śmierci, Rad Scorpiony czy 

też gigantyczne szczury, dając graczowi pełną paletę zmutowanych stworzeo do zabicia. 

I nie można zapomnied o ludziach, super mutantach i bandytach jako o swoich przeciwnikach. Wszystko to 

znajdzie się w FBoS2. 
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Bossowie poziomów 

Bossowie są specjalnymi stworzeniami pojawiającymi się na koocu każdego etapu gry. W niektórych 

przypadkach są wariacjami występujących postaci – np. Grzechotnik Albinos może byd bossem na 

wczesnym etapie gry, ale w późniejszych może występowad w stadach. W innych przypadkach bossowie 

mogą byd całkiem nowymi postaciami… indywidualnościami, pełniącymi ważną rolę w historii jako 

przeciwnicy graczy albo całej ludzkości. Z drugiej strony, bossowie są inteligentni, wyglądają przerażająco 

i działają z rozwagą. Do rzadkości będzie należała sytuacja kiedy będziesz mógł zabid bossa, polegając tylko 

na sile ognia. Częściej pokonanie bossa będzie wymagało znalezienia rozwiązania, zmuszając gracza do 

użycia otaczającego środowiska lub szczególnej strategii.  
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Wyposażenie 
Sztuka Przetrwania 101 

Gra nie byłaby Falloutem gdyby nie było wyposażenia. Bronie, 

noże, liczniki Geigera, stimpaki czy Rad-X. Wszystkie te rzeczy 

pozwolą przetrwad niebezpieczeostwa jakie czyhają na 

Pustkowiach. Poniżej przedstawiony zostanie mały kawałek 

rzeźnickich urządzeo które wpadną graczowi do ręki. 

 

Broo, broo, więcej broni 

Spójrzmy prawdzie w oczy. Istnieje typ ludzi, którzy najbardziej 

w Falloucie lubią bronie. Są też tacy, którzy lubią bronie białe lub 

walkę wręcz, temu stworzyliśmy też taką postad. Ale rzeczą, dającą 

najwięcej radochy, jest strzelanie do super mutanta z działa 

plazmowego dopóki ten nie padnie na ziemie. Właśnie dlatego 

w FBoS2 położyliśmy nacisk na bronie, 10 nowych modeli zostanie 

dodanych, dodane będą również przeskalowane z oryginalnej 

części bronie ręczne. 

Przygotowanie walki będzie wyglądało w ten sam sposób. Namierzasz przeciwnika przyciskiem, poruszasz się 

dookoła niego robiąc uniki aby wyjśd bez szwanku. Niektóre z nowych broni: poręczna wyrzutnia rakiet dla tych co 

nie mogą używad ciężkich broni, szybkostrzelny pistolet, strzelający rozgrzanymi igłami, karabin snajperski 

z własnym trybem snajperskim i wiele więcej. 

 

Upodobania 

Ci, którzy upodobali sobie walkę mają wystarczająco dużo broni co 

ci, którzy lubią bezpośrednie starcia. Zarówno Maxus, jak i Scarlet, 

są specjalistami w walce na pięści, ale każde z nich posiada 

umiejętności posługiwania się ostrzami i młotami. Scarlet jest 

śmiertelnie niebezpieczna z jej mieczami, których może używad 

tylko ona. Będzie dużo więcej takich kombinacji w grze, czyniąc ją 

bardziej skomplikowaną. 
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über gnaty 

Gracz ma nie tylko wybór z ponad 40 broni dystansowych 

oraz broni białej, są też mega-bronie, które mogą byd 

budowane w trakcie gry. Ten szczególny rodzaj broni 

składa się a pięciu części, rozproszonych na etapach. 

Gracz może złożyd je ze sobą, tworząc ten specjalny rodzaj 

broni (grając Jaffe), może też zapłacid NPC za poskładanie 

tego w całośd. 

Poniżej podane są mega bronie z podziałem na postaci: 

Lilith: 

Nazwa broni: Podwójne „Wie-wióry” 

Ta podwójna mini-rakietnica potrzebuje kilku 

rozszerzeo zanim będzie można nosid dwie na raz 

i racząc się jej destrukcyjną siłą: 

1. „Wie-wiór”, mini-wyrzutnia rakiet 

2. Drugi „Wie-wiór”, mini wyrzutnia rakiet, 

3. Metalowe szelki, 

4. Stabilizator, 

5. Amunicja do mini wyrzutni rakiet. 

 

 

 

Maxus: 

Nazwa broni: Działo Tesli 

Mówimy tutaj o dziele sztuki. Broo ta jest działem o dużej mocy, które wyrzuca z siebie mozaikę plazmy, 

powodując destrukcję z orgazmicznym uśmiechem na twarzy. Nie próbujcie tego w domu: 

1. Działko plazmowe, 

2. Cewka Tesli, 

3. Klej mocujący Pip-Boy, 

4. Nielicencjonowany rdzeo atomowy, 

5. Części parowe. 

 



Fallout: Brotherhood of Steel 2    Tłumaczenie: Lithium, Nightmaster 
 

Własność Trzynastego Schronu Strona 18 

Jaffe: 

Nazwa broni: „Grubas” - podręczna bomba 

atomowa  

Prezentujemy „Grubasa” dla codziennych 

potrzeb. To małe, dziecięce pudełko zawiera 

w sobie bombę atomową z zestawem do 

sprzątania. Baterie nie należą do zestawu. 

1. Domowej roboty mina plazmowa, 

2. Uran z tele-zakupów, 

3. Generator neutronów Pip-Boy, 

4. Przewodniki o kształcie kuli. 

5. Pochłaniacz promieniowania. 

 

 

 

 

Scarlet: 

Nazwa broni: Starożytne „Serce Smoka” - Ostrze Cichej Śmierci 

Legenda mówi, że to starożytne ostrze mogło rozcinad głazy i nadal było w stanie poszatkowad aluminiowe 

puszki. Podobno miecz został zniszczony na pięd części, aby chronid świat przed jego destrukcyjną siłą. 

1. Ostrze Smoka Zagłady, 

2. Rękojeśd zagłady, 

3. Klejnot Ghastly Reward, 

4. Miecz Ostrze Śmierci, 

5. Mononuklearne ostrze. 
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Pozostałe wyposażenie 
 

Oczywiście w FBoS2 występuje także inne wyposażenie.  

 

Podstawowe środki medyczne występują w grze, 

włączając w to Stimpaki, Rad-X i Psycho. Inne, które 

gracz znajdzie mogą byd równie użyteczne. 

 

 Pancerz: Będą różne części pancerza, 

rozproszone w całej grze, od skórzanego 

pancerza do Ulepszonego Pancerza 

Wspomaganego. Tak jak w Fallout: 

Brotherhood of Steel, gracz musi skompletowad 

sobie cały pancerz. 

 

 Noktowizor: ta ostoja sztuki pozwala widzied 

w nocy. Załóż je a ekran stanie się zielony, 

a wszyscy Twoi przeciwnicy będą widoczni. Nie 

pozwól im się skradad po zachodzie słooca! 

 

 Kostium nurka: przydaje się szczególnie 

w dniach, kiedy odczuwasz szczególną potrzebę chodzenia po dnie oceanu. Ten podręczny zestaw do 

nurkowania pozwoli Ci wejśd w podwodny świat FBoS2 gdzie stoczysz walki ze zmutowanymi piraniami. 

 

 Samochody: jedną z rzeczy, które gracz będzie mógł posiąśd, są samochody. Użycie pojazdu pozwoli na 

powrót do poprzedniego lub kolejnego etapu bez zbędnego przechodzenia hektarów pomiędzy miastami. 

 

 Sensor ruchu: świetna metoda aby dowiedzied się gdzie są przeciwnicy i co robią. Można go bezpośrednio 

zintegrowad z mapą. 

 

 Damskie urządzenie maskujące: dla Scarlet, świetne wyjście aby podejśd złych typów, będąc 

niezauważoną. To małe urządzenie pozwala pozostad niezauważoną przez jakiś czas. Wymaga baterii.  

 

 Pole ochronne: dla każdego kto nie potrafi się stad niewidzialny, to poręczne urządzenie wytwarza małe 

pole energetyczne, które zadaje ogromne obrażenia przy zetknięciu z nim. 
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Wydarzenia i zadania 
Życie to etap 
 

Kiedy myślisz o serii gier Fallout kilka rzeczy zawsze przychodzi Ci do głowy.  

Dobra historia z wieloma lokacjami. Zadania z wieloma możliwościami 

rozwiązania zależnymi od postaci, w którą się wcielasz. Zgruzowane miasta, 

zniszczone pustkowia czy też sterylne krypty. 

 

FBoS2 ma to i wiele więcej. 

 

Dobra gra może polec przez kiepską historię. Dobra historia może zostad 

zmiażdżona  przez kiepską grę. Dobre wieści o FBoS2 są takie, że teraz silnik 

gry jest gotowy oraz dopracowany, możemy połączyd świetną grę 

z rewelacyjną historią. Tylko te gry, które zapewniają oba czynniki 

jednocześnie zostaną, zapamiętane na lata. 

 

Struktura zadao 
 

W FBoS2, struktura zadao będzie nieco inna. Teraz zadania będą bazowały na reputacji gracza, ale również na 

zestawie umiejętności. 

 

Trzeba powiedzied, że potrzebujesz przejśd przez zamknięte drzwi. Jeśli grasz Scarlet, możesz użyd elektronicznego 

wytrycha i w minutę otworzyd drzwi. Jeśli prowadzisz Jaffe, możesz użyd materiałów wybuchowych i wysadzid te 

piekielne drzwi w powietrze. (Takie działanie może zaalarmowad złych ludzi z miasta i możesz mied problemy). 

Jeśli grasz Maxusem lub Lilith możesz odnaleźd pomieszczenie kontrolne, powybijad wszystkich w środku, a potem 

otworzyd drzwi za pomocą panelu sterowania. 

 

 

 

 

W połowie gry, główny wątek się 

rozgałęzi, dając graczowi 

możliwośd opowiedzenie się po 

dobrej lub złej stronie. Cała gra 

będzie nastawiona na danie iluzji 

wyboru w liniowej strukturze gry. 
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Tło fabularne 
 

Miles Reese dołączył do grupy bandytów, którzy nazywali siebie Cyphers. Owi bandyci byli 

kompletnym przeciwieostwem Bractwa Stali. Zamiast czcid technologię, Cyphersi nienawidzili jej. Jednocześnie, 

nawet w ich kręgach, Reese był zbyt ortodoksyjny jak na ich gust. Jego nienawiśd do Bractwa Stali ciągle się 

pogłębiała i chciał doprowadzid do wojny z nimi. 

 

To było w czasie kiedy Reese, w trakcie rozpoznania, odkrył GECK, albo Generator Ekosystemu 

Cudownej Krainy. Wiedząc, że GECK może przemienid zniszczoną ziemię, sądził, że jest to klucz do nowego świata. 

Więc pewnego dnia Reese odnalazł laboratorium, gdzie GECK został zbudowany i ukradł prototyp. 

 

Jednakże gdy Reese poszedł w głąb Zatoki Meksykaoskiej, prototyp zaczął pracowad w niewłaściwy 

sposób, zostawiając dziwne, niejednolite rośliny wzdłuż wybrzeża. Kiedy uderzył na Zatokę Meksykaoską, znalazł 

swoją kolebkę życia i spędził kolejne pięd lat, pracując przy ulepszaniu GECK, tworząc go lepszym i większym. Ale 

nikt nie mógł przewidzied jakie efekty może dad GECK wystawiony na działanie FEV. Dziwne efekty pogodowe, 

pnąca się w górę dżungla na środku pustyni, Zatoka, która… wróciła, zalewając militarne ośrodki. Zrównoważona 

biotechnologia Reesiego wytworzyła naturalną ochronę dookoła bazy oraz dziurę powietrzną od powierzchni 

wody. Reese ciągle pracował nad tworzeniem nowego świata… świat bez ludzi… Eden. 

 

Z tego właśnie powodu, grupa Szakali weszła do gry.  Nienawiśd Reesiego do BoS pogłębiła się 

i chciał on zobaczyd co stanie się kiedy zostaną pozbawieni swoich zabawek. Wysłał więc Szakali, żeby wykradli 

technologię Bractwa. To czego Reese nie powiedział Banshee (liderowi gangu), to to, że każdy z Szakali jest 

zarażony bio-organizmem, rozrastającym się dzięki GECKowi. Ten bio-organizm był bombą, która mogła byd 

zdetonowana w dowolnej chwili. Kiedy Nowy Eden był gotowy, Reese planował zdetonowad Szakali i zniszczyd 

całą technologię razem z nimi. Wtedy, Nowy Eden mógłby rozprzestrzenid się w głąb kraju, odzyskując świat 

i zaczynając wszystko od nowa. 
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Lokacje 
 

Tak jak w oryginalnym Falloucie, gracz odwiedzi wiele lokacji na swojej drodze w trakcie wydarzeo. Będzie 

podróżował poprzez Texas, rozwiązując problemy, dopóki ostatecznie nie stanie twarzą w twarz z Reesem, zanim 

wcieli on w życie swój szaleoczy plan zniszczenia świata za pomocą swojego zmodyfikowanego GECKa. 
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Akt pierwszy: Początek 

 Gracz zaczyna historię, dostając zadanie od przełożonego.   

Wygląda na to, że Bractwo odkryło przyrost energii 

w południowej części Teksasu i wysyłają tam Ciebie i Twój 

oddział aby to sprawdzid. Mówi Ci także o kilku fortyfikacjach 

BoS w tamtych regionach, które z powodu napięd nie mogą 

odebrad wiadomości. Dlatego Ty tam idziesz. 

 Na swojej drodze Ty i Twoja drużyna jesteście ciągle 

atakowani przez grupy bandytów. Jednakże bandyci noszą 

pancerze wspomagane i ciężkie bronie. Twój oddział jest 

kompletnie zaskoczony. Fala plazmy zwala Cię z nóg. Przywódca 

bandytów, Banshee, zbliża się i zdejmuje Twój pancerz. Zostajesz 

zostawiony na pewną śmierd. 

 Jednakże, pewien wędrowny ghoul (tutaj pojawia się błąd 

ze strony Inteplay, Harold jest mutantem nie ghoulem. przyp. 

tłumacza) o imieniu Harold, przybywa w momencie, w którym 

miałeś kopnąd w kalendarz. Leczy Cię i pomaga Ci odejśd. 

 I tak zaczyna się historia… 

 

 

 Start – Przystanek dla ciężarówek 
 [4 mapy; 2 małe mapy – Przystanek Zewnętrzny i Wewnętrzny, 2 średnie mapy – Wysypisko] 

 

 

Miejsce postoju dla ciężarówek. Harold zabiera tam gracza 

na samym początku. Składa się z tuzina domów i postoju. 

Zamiast stacji benzynowej jest jadłodajnia i tego typu rzeczy. 

Na tym etapie rozgrywki gracz nie może iśd na północ ani na 

południe. Wschodnia brama może zostad otwarta kiedy 

gracz porozmawia ze Stellą, pracownicą przystanku. Jeśli 

zapytamy ją o Szakali, ona wyśle gracza na Wysypisko na 

wschodzie. Wygląda na to, że Szakale najechali to miejsce 

jakiś czas temu, szukając złomu. Ale uważaj, oni są jak 

„ogromne nagie szczury, które są obrzydliwe jak grzech”. 

Zapytasz czym oni są? Czym… oczywiście wielkimi, nagimi 

kretoszczurami. 

 W trakcie rozgrywki gracz znajdzie Szakala, zamkniętego z dziesięcioma kretoszczurami. Po długim 

leczeniu, bandyta opowiada graczowi o grupie Szakali na południu. Oni mają zamiar zdobyd kilku 

niewolników w Lubbock. 

 Gracz musi także znaleźd skrzynię biegów do różowego samochodu. Jeśli mu się uda, może wyjechad 

z miasta. 
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W drodze 
 [6 map; 1 mała mapa – Farma, 3 średnie mapy – Ogród, 2 średnie, generowane do walki ] 

 

 

Na drodze do Lubbock kierowca rozbije samochód. 

Gracz będzie przechodził przez małą farmę, na której 

mieszka kobieta o imieniu Fey. Ma dzieci, ale nie ma 

męża. 

 

Wygląda na to, że stado wielkich grzechotników 

przejęło ogród.  Brnąc przez pole gigantycznej 

kukurydzy i wielkich warzyw, gracz komentuje jak 

dziwne to jest. Wtedy spotyka grzechotnika 

albinosa… a on kontroluje resztę: Harry the 

Rattlemaster. Oboje wracają do Fey. Ona mówi im, że 

Harry był bezdomnym, który przybył z Lubbock. 

Reputacja gracza rośnie. 

Z farmy, gracz będzie musiał przejśd przez dwie mapy o średniej wielkości, na których stoczy walki 

w swojej drodze do Lubbock 

 

Lubbock 
 [5 map; 2 średnie mapy – Miasto, 3 średnie mapy – Lotnisko] 

 

 

Kiedy osiąga miasto, znajduje mieszkaoców atakowanych przez 

ghouli. Ghoule wyglądają na złe, ponieważ kilku z nich zaginęło 

i obwiniają o to ludzi. Kilkoro ludzi też zostało porwanych i oni 

obwiniają ghouli. Gracz może pomóc ludziom, ghoulom lub obu. 

 Lubbeck dzieli się na Miasto Ghouli na lotnisku oraz  

                 częśd centralną zamieszkaną przez ludzi. 

    Kto za tym stoi? Oczywiście Szakale. Gracz musi  

                 wyprostowad całą sytuację, znajdując bandytów     

                 w budynkach lotniska. 

 

 

 Na lotnisku gracz będzie walczył z Szakalem o imieniu Bulldog, w momencie kiedy Banshee ucieknie. 

 Ważne: jeśli gracz uwolni niewolników, reputacja wzrośnie. Jeśli gracz zabije ich, lub zostawi i opuści 

miasto, reputacja zmaleje. 

 gracz pozna plan Banshee: chce on przejąd Fort Worth, który jest największym posterunkiem BoS 

w okolicy. Ma nadzieję użyd niewolników jako pożywienia. 

 Jedyną trasą jest droga prowadząca do Lone Star - handlowego centrum Teksasu. 
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Ponownie w drodze 
 [2 mapy; 2 średnie mapy – wzgórza ] 

 

 

Przez wzgórza. Jako gracz musisz znaleźd drogę przez rozdroża do Lone Star oraz będziesz walczył 

z wielkimi grzechotnikami, zmutowanymi pieskami preriowymi, Ogromnymi Kanszczurami czy 

zmutowanymi psami. 

 

Możemy tutaj również wykonad zadanie, jak np. pomóc uszkodzonej karawanie gracz będzie musiał 

odeprzed hordy zmutowanych stworzeo, aby uchronid karawaniarza. 

 

To tyle na drodze do Lone Star, klejnotu Teksasu. 
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Akt drugi: Lone Star 

Lone Star 
 [12 map; 4 średnie mapy – Miasto, 8 średnich map – Piwnice] 

 

To jest duże miasto, z różnymi grupami, z którymi 

gracz może trzymad. Niektóre z grup to: 

 Firma Handlowa Ghouli 

 Caesar Raiders 

 Prawnik 

 Gang kieszonkowców  

              (złodzieje i bandyci w grupie) 

 

Gracz będzie mógł wybrad od 1 do 3 zadao od 

tych grup w zależności od reputacji. Na przykład 

jeśli gracz ma niską reputację będzie mógł 

rozmawiad tylko z Caesar Raiders 

i kieszonkowcami. Prawnik nie będzie rozmawiał 

z graczem, po za dawaniem mu upomnieo. 

 

Większośd zadao w tym mieście polegad będzie na wyeliminowaniu innych grup lub GEK(?). Na przykład, 

prawnik będzie chciał się pozbyd gangu kieszonkowców. Wynajmuje gracza do zrobienia tego, jeżeli jego 

reputacja będzie wystarczająco dobra. Inne zadanie pojawi się jeśli Firma Handlowa Ghouli ma problem 

z bandytami, czy coś w tym stylu. 

 

Lone Star posiada swoją starą Kryptę Abilene (Krypta 39), ale gracz nie może na razie do niej wejśd. 

Dookoła miasta są także zamieszki, pojawił się również człowiek z dziwnymi nasionami. Nasiona zostały 

zasadzone na wschodzie miasta. (Takie same rośliny jak na Farmie). 

 

Ponadto w mieście przebywa dziwak o imieniu 

Reese. Jest on zaawansowanym szyfrantem. 

Jeśli gracz prowadzi Jaffe, może go zrozumied. 

W przeciwnym razie wszystko co mówi to 

bełkot. On może także dad kilka zadao Jaffie, 

jak np. zdobycie wyposażenia czy czegoś tam. 

Jest także coś dziwnego w tym Szyfrancie. 

Rzeczy… ruszają się… pod jego płaszczem. 

 

W każdym razie gracz odkrywa, że Szakale 

przechodzą przez miasto na drodze do Fort 

Worth. 
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W drodze do Fort Worth 
 [1 duża mapa – wzgórza i równiny] 

 

 

Bardziej zabójcza droga. Tym razem będzie więcej dziwnych roślin, 

wszystkie ogromne i zniekształcone. Ponadto wszystkie stworzenia 

stają się większe i bardziej niebezpieczne. 

 

Gracz spotyka także grupy ludzi Cezara. Jeśli im pomoże w Lone Star, 

oni sprzedadzą mu rzeczy. Jeśli nie, będą atakowad. 

 

 

 

 

 

 

Fort Worth 
 [4  mapy; 1 średnia mapa – Fort, 3 duże mapy  – podziemia] 

 

 

Fort Worth jest bazą BoS. Kiedy gracz tu 

przybywa jest całkowicie spustoszona. Martwe 

ciała są wszędzie, ściany zniszczone, niektóre 

jeszcze się tlą. Na wyższych poziomach gracz 

musi się dowiedzied jak dostad się do ostatnich 

dwóch dużych zbiorników, znajdujących się na 

dziedziocu. 

 

Reszta mapy to podziemne poziomy bazy. Gracz 

musi walczyd z pozostałymi Szakalami, jak 

i pułapkami Bractwa. Tutaj gracz spotyka 

Cyrusa, ojca Maxona. Będzie walczył wraz 

z graczem dopóki nie zostanie zabity… przez 

Banshee. 

 

Ostatni poziom to poziom z bossem, walka przeciwko Banshee. Kiedy lider Szakali zostaje pokonany, gracz 

grozi mu, wtedy Banshee daje mu klucz do Krypty w Lone Star i mówi, że odpowiedzi na wszystkie pytania 

są tam. Ale zanim gracz zdąży zapytad kto za tym wszystkim stoi, Banshee eksploduje. 
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Krypta Lone Star 
 [3  mapy; 3 średnie i duże mapy - Krypta] 

 

 

Teraz gracz ma klucz do Krypty. Może również 

zrobid inne zadania, których nie zrobił 

wcześniej. 

 

Krypta składa się z trzech poziomów. W środku 

jest zwyczajna dżungla. Duże, zmutowane 

rośliny, na ścianach i tego rodzaju rzeczy. Gracz 

będzie walczył ze zmutowanymi roślinami, 

które koniecznie chcą go zabid.  

 

Na samym dole Krypty znajduje się kolejny klucz 

i GECK. Jest tam również biurko z mapą. Mapa 

pokazuje genezę laboratorium i małe koła, 

które Reesie naniósł na południu. W koocu jest 

też duże koło wokół miasta Austin z notką „Numer 2”. 

Jest tam również biografia Banshee i Szakali. Mapa pokazuje kluczowe pozycje Bractwa Stali. 

 

Następnie w krypcie natrafiamy na zepsute drzwi. Kiedy gracz odnajduje klucz do nich i je otwiera 

znajduje samochód. (VW Garbus jeśli możemy użyd tej nazwy. przyp autora). Gracz wyjeżdża 

samochodem, a ekran robi się czarny. 

 

W tym momencie gracz może użyd samochodu aby powrócid do Lubbock. Może też kierowad się do 

Austin, będzie to zakooczenie Aktu drugiego. 
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Akt trzeci: zakooczenie 

Austin 
 [7 map; 5 średnich i dużych map – Miasto, 2 średnie mapy – Elektrownia] 

 

 

Samochód przybywa na obrzeża miasta. Gracz 

potrzebuje benzyny. Zapowiada się ciężki dzieo, 

a jedyne co możesz zrobid, to sprawdzid czy w mieście 

można jej trochę znaleźd. 

Miasto jest w posiadaniu Super Mutantów. Mutantom 

przewodzi jeden o imieniu Keats, który jest bardzo 

mądry… i dał się na całego wkręcid w „przejmujemy ten 

świat”. Wierzy w to, że na świecie ludzie z mutantami 

mogą żyd razem w zgodzie. 

Jest to miejsce gdzie przydaje się dobra reputacja. 

 

 Jeśli gracz posiada dobrą reputację, wtedy Keats poprosi o usunięcie z Austin zmutowanych roślin. 

Wygląda na to, że elektrownia przestała przez nie działad i gracz musi uruchomid ją ponownie. Keats 

mógłby zrobid to osobiście, ale chce pokazad swoim „ludziom”, że można zaufad człowiekowi. Na tym 

etapie gracz odnajdzie stację benzynową z działającą pompą, drugiego GECKa oraz dziwną kartę 

czipową. 

o Po powrocie gracza, Keats słucha jego opowieści gracza o zmutowanych roślinach. Kiwając 

głową mówi, że czytał już o czymś takim. Gracz zostawia GECKa, a Keats wraz ze swoim 

zespołem naukowców, będzie chciał dowiedzied się co to jest. Tymczasem Keats ma kolejną 

robotę dla gracza. Słyszał, że grupa bandytów nazywająca się Twisted Hairs, wyrusza 

przeciwko kolejnemu posterunkowi BoS w regionie, tym razem w San Antonio. Gracz może 

ruszyd, a kiedy powróci z rozpoznania, GECK i karta czipowa zostaną już rozpracowane. 

 Jeśli gracz ma złą reputację, napotyka na Super Mutanta zwanego Shale. On również chce aby gracz 

zabił rośliny, ale z innego powodu. Potrzebuje energii elektrycznej aby gracz otwarł stary magazyn 

broni znajdujący się w innej części miasta. Chce on przejąd kontrolę od Keats’a. Tutaj gracz znajduje 

stacje benzynową z działającą pompą. 

o Shale powie graczowi o ataku Twisted Hairs, ale tym razem z innego powodu. Jeśli gracz 

zechce to może się przyłączyd do Hairsów i przejąd Bractwo. Jest tam dużo dobrej broni oraz 

pancerzy. Shale zabiera również kartę czipową i oferuje odczytanie jej… za pieniądze. 

 

 

Tak czy inaczej gracz może zatankowad do pełna i wyruszyd do trzech różnych lokacji: Lubbock, Lone Star 

albo San Antonio. 
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San Antonio – The Alamo 
 [5 map; 1 średnia mapa – obrzeża Alamo, 4 średnie mapy – Podziemia] 

 

 

The Alamo. Wojna była łaskawa dla tego miasta. Tylko jedna 

bomba spadła na nie, zmieniając północną częśd w krater. Alamo 

przypadkowo zostało kompletnie nietknięte. 

 

Około pięddziesiąt lat po wojnie, Bractwo wkracza do niego, 

robiąc sobie tam teksaoską bazę operacyjną. 

 

Teraz jest w stanie oblężenia. Tę częśd gry można przejśd na dwa 

sposoby, zależnie od kogo gracz wziął zadanie: 

 

 Zadanie od Keats’a: gracz ściga się z tłumem siedząc w swoim aucie, a BOS go wpuszcza do środka 

miasta. Komandor, niejaki Paladyn Haig, opisuje graczowi sytuację. Z kilku powodów Twisted 

Hairs atakują. Gracz zostanie opłacony aby zabid przywódcę bandytów, kobietę o imieniu Harpia. 

Po wykonaniu zadania, Haig da mu dobry pancerz i odeśle go do Austin. 

 

 Zadanie od Shale’go: gracz zatrzymuje samochód na obrzeżach Alamo i spotyka się z Harpią, 

przywódczynią Twisted Hairs. Opowiada graczowi o inwazji oraz mówi o miejscu pobytu szyfranta 

(Reese). Gracz może teraz przystąpid do ataku na bractwo i zabid paladyna Haiga. Kiedy to zrobi, 

Harpia da mu dobrą broo i odeśle go do Austin. 

 

Austin – częśd druga 
 [Brak nowych map, używane są 2 mapy miasta] 

 

 

Kiedy gracz wróci do Austin, otrzyma kartę czipową, od Shale’a 

lub od Keats. Na karcie są plany opuszczonej bazy wojskowej 

znajdującej się w okolicy zwanej Corpse, w głębi Zatoki 

Meksykaoskiej. 

 

W tym momencie rozwój zależy od reputacji gracza, który 

może byd zaproszony do dyskusji z Keats’em lub dostanie 

misję od Shale’a aby zabid Keats’a. 

 

Tak czy inaczej, Keats zostanie zamordowany a gracz zostanie 

o to obwiniony. Będzie musiał uciekad z miasta strzelając lub 

skradając się przed Super Mutantami, którzy pragną jego krwi. Wskoczy do samochodu i odjedzie w stronę 

Corpse. 
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The Corpse (Corpus Christi Naval Base) 
 [7 map; 1 duża mapa – Miasto, 2 średnie mapy – podwodny świat, 5 średnich i dużych map - baza] 

 

Miasto jest ogromnym pustkowiem, z budynkami wystającymi spod piachu. Baza jest zanurzona 

głęboko pod wodami Zatoki. O dziwo, tam również występują dziwne rośliny spod wody. Gracz, który musi 

odwiedzid doki, w których Szakale na niego czekają. Znajdzie się tam esencja całości. Pełne pancerze 

wspomagane i cała reszta. Po zabraniu tego stamtąd, gracz znajduje kostium nurka (myślę o takim starym 

kostiumie z lat 50), nadchodzi więc czas na odwiedziny w bazie i dowiedzenie się kto za tym stoi. 

 Pod wodą gracz będzie walczył ze zmutowanymi rybami i innymi kreaturami, które staną mu na 

drodze do bazy. Jak tylko będzie się zbliżał, rośliny będą robiły się coraz bardziej wrogie. 

 

  W bazie. Standardowo gracz będzie musiał pokonad roboty w przejściu oraz grupę Szakali. W tym 

momencie musi powrócid do wcześniejszego etapu, tylko po to aby znaleźd Shala z grupą Super Mutantów. 

Jest to czas na walkę. Gracz będzie się zbliżał do miejsca głównego bossa, im bliżej tym bardziej otoczenie 

będzie porośnięte roślinnością. Po krótkim marszu napotka kryptę, bardzo podobną do tej w Lone Star. 

 Wtedy dojdzie do walki z samym Reese. Szyfrant posiadał winorośl, natomiast gracz patrzy jak on 

połączył się z roślinami ze ścian. Jego nienawiśd do Bractwa przywiodła go tutaj. Oraz nienawiśd do Ciebie. 

 Wtedy, jak przystało na klasyczne Fallouty, gracz musi przeciążyd Super GECK a musi uciec zanim to 

wszystko wyleci w powietrze. 
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Gra wieloosobowa 
Tak jak w Fallout: Brotherhood of Steel, dwie osoby na raz 

będą mogły grad w FBoS2. Obraz będzie przepołowiony, 

a rozgrywka będzie przystosowana do gry z wieloma 

postaciami. Wszyscy przeciwnicy będą mieli więcej 

punktów zdrowia i będą zadawad więcej obrażeo, również 

więcej punktów doświadczenia otrzymają gracze. 

 

Ponadto różne postacie oznaczają, że gracze mogą sobie 

pomagad rozwiązywad zagadki. Jedna osoba otwiera 

zamek w drzwiach, a druga stoi na czatach. Jedna postad 

będzie załatwiad wrogów na dystans, w czasie gdy druga 

wyeliminuje złych typów własnoręcznie. 

 

Będą ponadto sekretne miejsca i pomoce dla gry 

wieloosobowej. Miejsca będą mogły zostad otwarte 

jedynie przez połączenie umiejętności wielu postaci. 

 

 

 

Dzielenie kapsli/punktów umiejętności 
Specjalnie dla trybu wieloosobowego, gracze, którzy 

wybiorą dzielenie się znaleziskami i punktami 

doświadczenia równie dobrze będą mogli… grad dla 

samych siebie. Przy wyborze gry wieloosobowej, gracze dostaną możliwośd włączenia opcji dzielenia się lub nie, 

zanim rozgrywka się rozpocznie. Jeśli dzielenie się jest włączone, każdy nabyty kapsel lub punkt doświadczenia 

jest dzielony pomiędzy obu graczy. Jeśli dzielenie się jest wyłączone, gracz, który zdobywa kapsle je zatrzymuje,  

a gracz, który zabije, zatrzymuje swoje punkty doświadczenia (nagrody za bossów oraz rozwiązywanie zadao 

dzielone są po równo).  

 

Poziom trudności 

Poziom trudności będzie zależny od poziomu siły przeciwników,  

może dad szczególny efekt w grze wieloosobowej. Pewne trudności 

może sprawiad nierówny poziom graczy (ale nagroda będzie 

większa). Na przykład na poziomie „Łatwym” lub „Normalnym” 

możesz tylko zranid przyjazne osoby. Na poziomie „Ciężkim” oraz 

„Ekstremalnym” każdy atak może skrzywdzid przyjaciela, włączając 

w to ataki innych graczy.  
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Doświadczenie 
A teraz dalsza częśd programu… 
 

Podsumowując  całośd, Fallout: Brotherhood of Steel 2 jest gotowy by 

kontynuowad pierwszą częśd Brotherhood of Steel, dodając mu głębi.  W wielu 

przypadkach FBoS2 sięga do korzeni, wracając do tego, czego dokonał 

oryginalny Fallout, co stanie się faktem dla konsolowych graczy. 

 

Oznacza to więcej akcji, więcej krwi i flaków, więcej broni oraz przeciwników do 

zabicia, ale również: 

 Nowy styl skradania. 

 Czterech nowych graczy, każdy z własnym zestawem umiejętności 

i zdolności. 

 Nowe, rozgałęzione zadania, bazowane na umiejętnościach gracza. 

 Nowy system reputacji, gdzie wybory gracza i jego poczynania 

determinują dalsze wydarzenia.  

 Nowe postacie, nowe poziomy, nowe bronie i nowa historia. 

 

Więc zabieraj się, pakuj puszkę z mielonym gekonem, bierz shotguna i czekaj na nadchodzącą przygodę. Pamiętaj, 

nic nie wygląda na to czym jest, kiedy podróżujesz przez Pustkowia… 
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