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WSTĘP
Witam w nieoficjalnym poradniku do BlackSite: Area 51. Zawiera on bardzo szczegółowy opis
wszystkich sześciu etapów, wzbogacony wieloma zdjęciami. Ponadto znajdziesz w nim dokładne
położenie bonusów (tzw. dossiers - akta). Z uwagi na to, poradnik dzieli się na dwie główne części:
opis przejścia rundy, oraz osobny rozdział z położeniem ukrytych w nim bonusów. Fragment
materiału poświęcony aktom zawsze znajduje się zaraz za opisem danego etapu i zawiera ten sam
tytuł z dodatkiem (bonusy). Dzięki temu ci z was, którzy potrzebują wyłącznie wskazania ukrytych
przedmiotów nie są zmuszeni czytać całego tekstu. Natomiast osoby, które zamierzają przeczytać
cały materiał, w rozdziałach poświęconych rozgrywce natrafią na oznaczenie (bonus) – informuje
ono, o znajdującym się w pobliżu ukrytym przedmiocie.
Życzę miłego czytania i powodzenia w grze.
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IRAQ
L i b e r a t o r s ”

Przygodę z grą BlackSite rozpoczynamy w
Iraku, w brudnej ciężarówce w towarzystwie
dwóch żołnierzy i kilku kóz. Po krótkiej
rozmowie, momentami zabawnej, dojdzie do
ostrzelania pojazdu, gdy to nastąpi opuść
pojazd.

Już od samego początku zmuszony będziesz, by strzec się świstających kul. Zaraz po wyjściu z
auta rozpocznie się ostrzał wroga. Na pierwszym zdjęciu widoczne są betonowe bliki, jest to dobra
osłona, z której warto skorzystać. Wrogów z początku będzie około trzech, jednak gdy po ich
eksterminacji zbliżysz się do wieżyczek pojawią się nowi (wybiegną z lewej strony – zdjęcie).

Po rozprawieniu się z napastnikami skieruj się
w drogę pomiędzy skałami widocznymi na
zdjęciu.
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W ten sposób dotrzesz do metalowej kładki. W
chwili gdy ją przekroczysz nastąpi zapis gry
(punkt kontrolny), a powrót stanie się
niemożliwy niemożliwy.

Kilkanaście metrów dalej, za zaułkiem dojdzie
do większego starcia.

Najskuteczniejszym sposobem jest wspięcie się po kamiennej ścieżce do jej końca (lewe zdjęcie) i
będąc częściowo osłoniętym od kul rozpocząć ostrzał za pomocą karabinu snajperskiego.
Wrogów będzie stosunkowo sporo, a pojawiać się będą w kilku grupach. Jeśli nastąpi taka potrzeba
cofnij się i poczekaj, aż wrócisz do pełni zdrowia (zniknie czerwone zabarwienie ekranu).

Gdy wszyscy wrogowie trafią na drugi świat podejdź do drzwi wskazanych na zdjęciu. Następnie
skieruj do znajdującego się tam – nazwijmy to – punktu aktywacji swoich podkomendnych, by w
ten sposób móc wejść do środka.
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W pierwszym pomieszczeniu nie spotkasz
nikogo, nastąpi to dopiero w drugim, lecz
pozbycie
się
nieprzyjaciół
nie
powinno
przysporzyć Ci żadnych problemów.

W kolejnym pomieszczeniu, ze zniszczonymi szybami wentylacyjnymi natkniesz się na kolejny
punkt aktywacyjny, który po użyciu umożliwi Ci dalszą drogę – twoi towarzyszę wysadzą drzwi.

Kolejny pokój to kolejni wrogowie, nie będzie
ich zbyt wielu więc obędziesz się nawet bez
wsparcia.

Dalsza droga poprowadzi Cię schodami na górę. Gdy dotrzesz na górę uważaj na wrogów, dwóch z
nich wybiegnie z za rogu znajdującego się za kratami – zastrzel ich (przez kraty).
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