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Wprowadzenie 

 
Opis przejścia po grze Assassins Creed: Unity zawiera informacje przeznaczone dla osób, które chcą 
poznać podstawowe mechanizmy gry, zaliczyć wszystkie sekwencje na 100% oraz dowiedzieć się, jak 
bardzo różnią się od tych zaprezentowanych w Black Flag. Poza opisem najważniejszych reguł oraz zmian 
w nich wprowadzonych poradnik zawiera również porady, jak w najlepszy sposób z nich korzystać. W 
środku znajdują się również porady na temat: 

• Podróżowania po Paryżu czasów rewolucji,  

• Walki z licznymi w mieście przeciwnikami, 

• Wyboru najlepszego ekwipunku, 

• Skutecznego powiększania majątku Arno, 

• Dodatkowych aktywności rozsianych na terenie Paryża. 

Wszystkie dodatkowe aktywności zostały w tej części poradnika opisane ogólnie. Szczegółowe informacje 
na temat kolejnych zagadek Nostradamusa, tajemniczych morderstw oraz pozostałych Paryskich 
Opowieści znajdują się w sekcji mapy i sekrety. Przewodnik wieńczy sekcja Opis przejścia - historia 
Anno Doriana, w której znajdują się szczegółowe opisy przejścia wszystkich dwunastu sekwencji 
głównego wątku fabularnego. Znajdują się w niej również objasnienia dotyczące rozmaitych rodzajów 
misji, jakie zlecane są Arno w ramach jego kariery Asasyna. 

Łukasz "Salantor" Pilarski (www.gry-online.pl) 
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Informacje na temat Assassin's 
Creed: Unity 

Z a r y s  f a b u ł y  

 
Seria Assassin's Creed od samego początku miała wiele wspólnego z historią. Praktycznie cała fabuła 
opierała się na wydarzeniach, które wydarzyły się w mniej lub bardziej zamierzchłych czasach. Wplecenie 
losów głównych bohaterów w prawdziwe wydarzenia przypadło do gustu rzeszom wiernych fanów. Każda 
gra z tej serii jest także swego rodzaju lekcją historii, tym bardziej, że w trakcie naszej podróży 
spotykamy postacie, które żyły naprawdę. Nie inaczej jest i tym razem. 

 
Fabuła Assassin's Creed: Unity zsyła nas do XVIII wiecznego Paryża, podczas trwającej we Francji 
rewolucji francuskiej. Oprócz tego, przez cały czas trwa walka między Bractwem Asasynów, a Zakonem 
Templariuszy, których jedynym pragnieniem jest zdobycie władzy na całym świecie. 
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Główny bohater będzie musiał stawić czoła nowym wyzwaniom, i tak jak do tej pory starać się eliminować 
swoje cele jak najciszej i najdyskretniej. Tym bardziej, że oprócz Termplariuszy, Arno będzie musiał 
podjąć walkę z samym sobą. Czuje się winny tragedii, której niegdyś był świadkiem i wyrusza w 
poszukiwanie asasynów, którzy mogą dać mu szanse na odkupienie. 
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