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Wprowadzenie 
 

Poradnik do Lollipop Chainsaw zawiera szczegółową i bogato ilustrowaną solucję gry, w 
którym znajdziesz m.in. 

Sposoby walki z trudniejszymi przeciwnikami. 

Szczegółowe taktyki na każdego z bossów. 

Miejsce ukrycia przydatnych znajdziek i sklepów. 

Metodę odblokowania szczęśliwego zakończenia. 

W dalszej części tekstu opisano również lokalizację wszystkich 40 złotych lizaków. 

 

Michał „Kwiść” Chwistek (www.gry–online.pl) 
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Opis przejścia 
P r o l o g  

 

Po zakończeniu cut–scenki podejdź do bramy naprzeciwko i wykonuj pojawiające się na ekranie 
instrukcje: wciśnij trójkąt, przechyl gałkę lewego analoga w dół i użyj kwadratu. 

 

 

Otworzysz w ten sposób przejście i zostaniesz zaatakowany przez armię zombie. 
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Pierwszy oddział przeciwników będzie przez chwilę ogłuszony, więc jak najszybciej to wykorzystaj. 
Wciskając trójkąt wykonasz atak piłą mechaniczną, a kwadratem uderzysz pomponami. 

 

 

Jeśli ustawisz się na środku przed trzema zombiakami i skorzystasz z piły, masz szanse na obcięcie 
trzech głów za jednym razem. Zaliczysz w ten sposób tzw. Sparkle Hunting, które nagradzane jest 
dodatkowymi medalami. Im więcej głów zetniesz jednym atakiem, tym więcej medali otrzymasz. 
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Po pokonaniu wszystkich stworów udaj się dalej w lewo. Za jednym z samochodów znajdziesz 
mężczyznę, którego musisz uratować. 

 

 

W tym celu wykończ wszystkie stojące w pobliżu zombie. Ilość pozostałych celów będzie 
przedstawiała znajdując się po lewej ikona z napisem „Kill Zombie”. 

 

http://www.gry-online.pl/�


Lollipop Chainsaw – Poradnik GRY-Online.pl 

Strona: 7 

 

Gdy ostatni z przeciwników zginie, rannego zabierze helikopter, a ty otrzymasz kilka złotych 
medali, za które w późniejszym etapie gry będziesz mógł kupić wiele przydatnych ulepszeń i 
ciosów. Jeśli na każdym etapie gry uratujesz wszystkich uczniów będziesz mógł zobaczyć 
szczęśliwe zakończenie gry. W przeciwnym wypadku gra skończy się nieco… gorzej. Na szczęście 
każdy etap możesz powtarzać dowolną liczbę razy. 

 

 

Po zakończeniu krótkiej cut–scenki wejść do pobliskiego autobusu wciskając przed drzwiami kółko. 
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