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Wstęp 
 

Poradnik do Jagged Alliance: Crossfire to bogato ilustrowana solucja ułatwiająca przejmowanie 
terytoriów wroga. Ponadto w opisie znajduję się również: 

• Wprowadzenie: obszerny opis pozwalający zrozumieć mechanikę gry osobom nie 
znającym serii. 

• Opis przejścia kampanii: ilustrowana solucja pomagająca uzyskać kontrolę nad 
lokacjami niezbędnymi do zakończenia głównego wątku. 

• Lokalizacja skrzyń: wskazanie położenia skrzyń, szafek z przydatnymi przedmiotami. 

• Misje poboczne: sposób ukończenia dodatkowych zleceń wraz z screenami 
wskazującymi lokalizację NPC–ów oraz przedmiotów potrzebnych do ukończenia zleceń. 

• Walka: rozwiązania pozwalające przejąć dany punkt w jak najefektywniejszy i 
najszybszy sposób. 

Crossfire to samodzielne rozszerzenie do gry Jagged Alliance: Back in Action. Gra łączy w sobie 
strategię z elementami RPG. Dodatek oferuję nową krainę Khanpaa, którą należy wyzwolić z rąk 
niejakiego Bolazwena. Dodatek oferuje nowych najemników, bronie oraz przeciwników, dzięki 
czemu przejmowanie kolejnych lokacji przynosi odmienne doświadczenie. 

Michał Rutkowski (www.gry–online.pl) 
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Kampania – wprowadzenie oraz 
centrum dowodzenia 

U ż y t e  o z n a c z e n i a  o r a z  i n t e r f e j s  

u ż y t k o w n i k a  

 

Kolor brązowy: kolor użyty do oznaczenia broni, którą należy użyć lub można znaleźć na mapie, 
np. skrzyniach. 

 

http://www.gry-online.pl/�


Jagged Alliance: Crossfire – Poradnik GRY-Online.pl 

Strona: 5 

 

Kolor niebieski: najemnicy, których posiadasz i z których usług należy skorzystać w danej 
sytuacji. 

 

 

Kolor zielony: użyty do oznaczenia misji pobocznych w tekście. 
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Kolor pomarańczowy: użyty do oznaczenia NPC–ów powiązanych z misjami pobocznymi. 

 

 

Pogrubiony tekst: wykorzystany do oznaczenia nazw regionów świata w opisie 
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Wskaźniki przy zdjęciu najemnika: przy portrecie najemnika znajdują się cztery pionowe paski, 
które symbolizują: 

 

 

Zdrowie (zielony pasek): czyli punkty życia naszego podopiecznego. Punkty spadają, jeżeli 
najemnik otrzymuje obrażenia. Kiedy nasz najemnik zacznie krwawić (symbol kropli krwi) należy 
użyć bandaży, by zatamować krwawienie. W przypadku zranienia (czerwony krzyżyk) niezbędne 
jest zastosowanie apteczki, jeżeli posiadamy wystarczająco wysokie umiejętności medyczne. 
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