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Wprowadzenie 

 

Poradnik do gry Just Cause 3 zawiera szczegółowy opis przejścia wszystkich misji, wraz z 
poradami ułatwiającymi ich szybkie ukończenie. W poradniku znajdziesz również informacje 
dotyczące wszystkich broni oraz pojazdów, jakie może znaleźć Rico. Wyszczególniono w nim 
opis broni oraz lokalizacje baz, w których można je zdobyć Całości dopełniają informacje 
opisujące wyzwania oraz sposób ich ukończenia, co pozwoli na aktywowanie modów. W 
osobnym rozdziale opisane zostały wszystkie znajdźki, wraz z ich dokładną lokalizacją i 
sposobem pozwalającym na ich zdobycie. Dodatkowo w solucji umieszczono informacje 
dotyczące przejmowania regionów oraz porady opisujące pozostałe mechaniki produkcji. Justa 
Cause 3 to kontynuacja znanej serii, wyprodukowanej przez zespół Avalanche Studio. Gracz 
wciela się w Rico Rodrigueza, byłego agenta CIA. Jako Rico gracz trafia na wyspy znajdujące 
się na Morzu Śródziemnym, gdzie musi doprowadzić do upadku rządzącego wyspą dyktatora. 
Tytuł oferuje otwarty, ogromny bogaty świat oraz masę aktywności, między innymi loty 
helikopterem, skoki ze spadochronu czy akrobacje wykonywane w szybkich samochodach. 
Esencją rozgrywki jest jednak niczym nieskrępowana rozwałka, gdzie trup ściele się gęsto, a 
efektowne eksplozje towarzyszą graczowi na każdym kroku. Dodatkowo świat został 
wypełniony sporą ilością baz i posterunków czekających na podbicie, podobnie jak poukrywane 
na terenie Medici znajdźki. 

Poradnik do gry Just Cause 3 zawiera: 

• szczegółowy opis przejścia wszystkich misji składających się na wątek fabularny, 

• opis wyposażenia wraz ze sposobem jego zdobycia, z wyszczególnieniem pojazdów oraz 
broni, 

• porady dotyczące walki oraz strzelania i sposobów eliminacji przeciwników, 

• informacje na temat przejmowania regionów i redukowania wpływów Di Ravello, 

• opis wyzwań pozwalających na zdobywania trybików i aktywowanie modów, 

• lokalizacja wszystkich znajdziesz wraz z opisem pozwalającym na bezproblemowe ich 
zdobycie. 

Norbert "Norek" Jędrychowski (www.gry-online.pl) 
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