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Wprowadzenie 

 
Poradnik do gry FarCry 4 to kompleksowe kompendium wiedzy dotyczące najważniejszych aspektów 
rozgrywki w kolejnej odsłonie popularnej serii FPS-ów firmy Ubisoft. Znajdziecie w nim opis przejścia 
kampanii fabularnej, a także wykaz dziesiątek misji pobocznych oraz przydatne wskazówki jak je 
ukończyć. Nie zabraknie również dokładnej listy lokacji, wraz z wykazem miejsc, w których znajdziemy 
setki przedmiotów kolekcjonerskich pozostawionych w wirtualnym świecie przez deweloperów. Duża część 
zabawy upłynie nam na wyzwalaniu posterunków i fortec armii Pagana Mina. Poradnik nie zawiedzie w 
tym względzie i opisze je po kolei oraz podpowie jakie strategie możemy stosować, by szybko i 
skutecznie oczyścić je z wrogów. Ponieważ mamy do czynienia z rasowym shooterem, nie może obyć się 
również bez wykazu wszystkich dostępnych broni oraz dodatkowego ekwipunku, wraz z niezbędnymi 
informacjami i poradami, gdzie znaleźć lub kupić konkretny model karabinu czy pistoletu. Przedstawimy 
także szczegółowo umiejętności głównego bohatera oraz plusy i minusy, a także zastosowanie każdej z 
nich. Za stworzenie Far Cry'a 4 odpowiada studio Ubisoft Montreal, które pracowało wcześniej nad drugą 
częścią serii z akcją osadzoną w Afryce. Dodatkowo w produkcji zespołowi pomagały praktycznie 
wszystkie oddziały francuskiego koncernu. Pierwsza część cyklu Far Cry została wyprodukowana przez 
firmę Crytek w 2004 roku, dopiero w rok później Ubisoft przejął odpowiedzialność za stworzenie sequeli 
gry oraz jej konsolowych spin-offów. Far Cry 4 jest pierwszą odsłoną serii na konsolach nowej generacji 
(PlayStation 4 i Xbox One). 
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Poradnik do gry Far Cry 4 zawiera: 

• Opis przejścia wszystkich misji głównego wątku fabularnego, wraz z dokładnymi poradami oraz 
opisem wyborów i ich późniejszych konsekwencji; 

• Listę wszystkich dostępnych zakończeń wraz z opisem postępowania prowadzącemu ku ich 
odblokowaniu; 

• Szczegółowy wykaz misji pobocznych i wskazówki gwarantujące ich ukończenie; 

• Kompletna lista posterunków i fortec armii Pagana Mina wraz z proponowanymi taktykami, 
umożliwiającymi ciche zdobycie danej strażnicy; 

• Opis wszystkich dostępnych przedmiotów, ich lokalizacji oraz miejsc, w których dokładnie można 
je znaleźć, wraz z podanymi współrzędnymi; 

• Mapy pokazujące najważniejsze miejsca w Kyracie, w tym szczegółowe mapy wszystkich 
przedmiotów kolekcjonerskich; 

• Lista wyposażenia oraz broni dostępnej w grze, wraz z informacjami o ich skuteczności oraz 
sposobie odblokowania; 

• Dokładny opis wszystkich umiejętności głównego bohatera; 

• rozdział Podstawy opisujące wiele dodatkowych zagadnień, które czekają na gracza, a także 
porady dotyczące m.in. oswobadzania dzwonnic czy polowania; 

• wykaz wszystkich powtarzalnych Aktywności, wraz z opisem zawierającym wskazówki 
pozwalające na bezproblemowe ich ukończenie. 

Norbert "Norek" Jędrychowski (www.gry-online.pl) 
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Fabuła i miejsce akcji Far Cry 4 

 
Seria Far Cry po raz kolejny przenosi nas w egzotyczny zakątek naszej planety. W Far Cry 4, w 
przeciwieństwie do trzeciej części cyklu, będziemy musieli pożegnać się jednak ze złotymi plażami, gęstą 
tropikalną dżunglą oraz turkusowym morzem, trafiamy bowiem w samo górzyste serce Azji. Akcja tytułu 
rozgrywa się w małym fikcyjnym himalajskim państwie o nazwie Kyrat, którego kultura i 
architektura wzorowana jest na Bhutanie, Nepalu oraz Tybecie. Mieszkańcy kraju przywiązani są 
do wielowiekowej tradycji oraz prostego modelu życia. Ich spokój przerywa jednak gwałtowna wojna 
domowa, będąca wynikiem działań Pagana Mina, ekscentrycznego wojskowego watażki oraz 
samozwańczego króla Kyrat. Wraz ze swoimi fanatycznymi zwolennikami wprowadza on terror oraz rządy 
silnej reki, przynoszące ze sobą ogromną liczbę cywilnych ofiar. Opór chorym ambicjom Mina stawiają 
rebelianci, próbujący wszystkimi dostępnymi metodami odsunąć go od władzy. 

 
Główny bohater Far Cry 4 nazywa się Ajay Ghale. Jest on młodym i niedoświadczonym jeszcze 
mężczyzną, który urodził się w Stanach Zjednoczonych, choć jego rodzina wywodzi się Kyrat. 
Chcąc wypełnić ostatnią wolę zmarłej matki, by jej prochy rozsypać na ojczystej ziemi, Ajay mimo 
niebezpieczeństwa udaje się w podróż do Azji. Na miejscu spotyka Mina i wplątuje się wbrew swojej woli 
w walkę pomiędzy zwolennikami dyktatora a partyzantami. 
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