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Wstęp
Poradnik do gry Lego Przygoda gra wideo jest zbiorem informacji umożliwiających osiągnięcie
stuprocentowego ukończenia gry. Wskazana została lokalizacja wszystkich stron instukcji, gaci
oraz czerwonych klocków oraz złotych, opatrzona licznymi ilustracjami i szczegółowym opisem.
Pozycja Lego Przygoda gra wideo ukazuje zabawną historię Emmeta i jego towarzyszy, którzy
próbują uratować świat stworzony w całości z klocków Lego. Chłopak musi stać się bohaterem, by
ocalić plastikowy świat przed tyranią Lorda Biznesa. Różnorodność krain, które przemierzają
bohaterowie powoduje, że gra nie staje się monotonna i stawia przed graczem coraz to nowe
wyzwania logiczne i zręcznościowe. W fabule przeplatają się różnorodne postacie znane z innych
serii gier oraz z filmów, których w grze jest aż 96. Dodatkowe ukryte w grze znajdźki są ciekawym
urozmaiceniem, których lokalizacja i zbieranie dodaje przyjemności z gry, gdyż nie rzadko wymaga
od gracza wykazania się pomysłowością oraz spostrzegawczością, a znalezienie wszystkich
obiektów wymaga ponownego ukończenia gry, tym razem wykorzystując umiejętności nowo
pozyskanych plastikowych ludzików. Podobnie jak w innych pozycjach gier Lego grać możesz z
rodziną lub przyjaciółmi na jednym ekranie w trybie współpracy.
Poradnik do Lego Przygoda gra wideo zawiera:
•

Szczegółową, ilustrowana solucję ukończenia wątku głównego,

•

Warunki ukończenia 100% gry,

•

Lokalizacja i opis funkcji nowych gaci,

•

Sposoby zdobycia czerwonych i złotych klocków,

•

Umiejscowienie stron instrukcji w poszczególnych misjach.

Patrick „YxU” Homa (www.gry–online.pl)
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Porady rozgrywki
Gra dla niektórych graczy może wydawać się łatwa. Jednak są pewne aspekty, na które warto
zwrócić uwagę, by ułatwić sobie ukończenie gry w 100%.
Po odblokowaniu postaci Witruwiusza przejdź w Klocburgu do misji pobocznej związanej z
odblokowaniem czerwonego klocka – mnożnik x2. Umożliwi ci to już we wstępnych fazach gry
zbieranie znacznie większej ilości monet.
Gdy wykupisz już jakiekolwiek bonusy (czerwone klocki), pamiętaj przed każdorazowym
rozpoczęciem rozgrywki o tym, że należy włączyć wybrane z nich wybierając z menu pauzy –
Dodatki – i przypisać wybranym status włączonych.
Złote klocki przyznawane są za ukończenie misji, status „wybraniec”, zebranie wszystkich
znajdźków na danym poziomie. Pozostałe 10 znajdziesz w „Dodatkowym pokoju”.
Nie musisz zawsze osiągać na zakończenie misji statusu „wybraniec” (za zebranie określonej ilości
monet). Gdy odblokujesz bonusowe mnożniki zdobycie wystarczającej ilości monet będzie dużo
szybsze.
Nie próbuj zebrać za pierwszym razem wszystkich znajdźków – gaci, stron instrukcji – gdyż jest to
niemożliwe. Będziesz mógł to zrobić dopiero przy ponownym rozegraniu misji w trybie swobodnym,
gdzie masz dostęp do wszystkich zakupionych i odblokowanych postaci w dowolnym momencie.
Podejmuj w trakcie gry także dodatkowe wyzwania poza wątkiem fabularnym – pozwolą ci łatwiej,
szybciej i efektywniej ukończyć grę.
Oszczędzaj monety. Jeśli chcesz wykupić postacie, a masz niewielką ilość monet – zaczekaj. Chcąc
wykonać misje poboczne i odnaleźć wszystkie elementy w grze będziesz potrzebował w większości
bohaterów odblokowanych w trakcie fabuły i dostępnych bez zakupu – jednak niektóre nie – jak
Lord Biznes, którego postać wymagana jest do ukończenia większości misji pobocznych i
odblokowania czerwonych klocków, kosztuje 1.000.000 monet.
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