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Wprowadzenie 
 

Nieoficjalny poradnik do gry Devil May Cry zawiera szczegółowy opis jej przejścia. W 
omówieniu każdego z etapów znalazły się przede wszystkim informacje na temat skutecznych 
metod eliminacji przeciwników. Oprócz zwykłych demonów mowa tu także o pojedynkach z 
bossami, które zostały rozłożone na czynniki pierwsze i bardzo dokładnie przeanalizowane. W 
opisie przejścia uwzględniono również miejsca odnajdywania sekretnych przedmiotów oraz 
drzwi prowadzących do bonusowych misji. W końcowej części poradnika zamieszczono 
kompletne zestawienia sekretów oraz możliwych do odblokowania osiągnięć/trofeów. 

 

O z n a c z e n i a  k o l o r y s t y c z n e  w  p o r a d n i k u  

W niniejszym poradniku zastosowane zostały następujące oznaczenia kolorystyczne: 

• Brązowy kolor użyty został do oznaczenia pojawiających się w grze postaci oraz 
przeciwników. 

• Zielony kolor użyty został do oznaczenia odnajdywanych w trakcie rozgrywki ważnych 
przedmiotów (np. klucze czy nowe bronie). 

• Pomarańczowy kolor użyty został do oznaczenia niedostępnych początkowo miejsc, 
których zbadaniem można zająć się dopiero po odblokowaniu specyficznych umiejętności 
czy zdobyciu określonych przedmiotów. 

 

U w a g a  t e c h n i c z n a  

Devil May Cry jest typem gry zachęcającej do wielokrotnego powtarzania tych samych poziomów. 
Ma to na celu nie tylko poprawianie wyników punktowych, ale przede wszystkim badanie miejsc, do 
których przy pierwszym podejściu z jakichś powodów (np. z braku odpowiednich zdolności) nie 
miało się dostępu. Opisy poszczególnych etapów początkowo mogą więc nie zawierać omówień 
wszystkich lokacji i te brakujące sekcje będą sukcesywnie dodawane. 

Jacek „Stranger” Hałas (www.gry–online.pl) 
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Sterowanie 
P C  

 

Poruszanie się 

 

Zmiana celu 

 

Sterowanie kamerą 

 

Wycentrowanie kamery 

 

Skok 

 

Specjalny atak w walce wręcz 

 

Strzał 

 

Podstawowy atak w walce wręcz 

 

Zmiana standardowej broni 

 

Zmiana broni anioła (rolka „w górę”) 

 

Zmiana broni demona (rolka „w dół”) 
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Unik 1 

 

Unik 2 

 

Tryb anioła 

 

Tryb demona 

 

Inwentarz 

 

Zatrzymanie gry 
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