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Wprowadzenie 
 

Poradnik Opis Przejścia do gry nieSławny: inFamous 2 zawiera: 

kompletny opis przejścia gry, wraz z poradami dotyczącymi 
trudniejszych starć. 

Ponadto tekst został wzbogacony ponad 400 ilustracjami, szczegółowo obrazującymi istotne 
aspekty gry inFamous 2 
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Do niniejszej gry dostępny jest również poradnik, w 
którym znajduje się opis zadań pobocznych oraz 
sekretów.  

 

W celu ułatwienia korzystania z poradnika, wprowadzone zostały różnokolorowe czcionki, oraz 
specjalne oznaczenia. 

Legenda: 

Kolor czerwony – wrogowie. 

Kolor pomarańczowy – sojusznicy. 

Kolor zielony – nazwy zadań. 

Kolor niebieski – nazwy umiejętności. 

[1], [2] – znaki odwołujące do znajdujących się nad tekstem screenów. Jedynka oznacza obrazek 
po lewej, a dwójka po prawej stronie. 

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

  

Zaraz gdy film wprowadzający dobiegnie końca, będziesz zmuszony walczyć z potężnym gigantem 
zwanym Bestią. Nie masz się jednak czego obawiać. Cały pojedynek będzie w formie samouczka, 
podczas którego nauczysz się podstawowych ciosów i ruchów Cole’a. Na początku rusz prawym 
analogiem do góry, aby bohater spojrzał przed siebie [1], a następnie skieruj jego wzrok w lewo. 
W oddali zobaczysz dużą bramę [2]. 

 

  

Podbiegnij do niej i przytrzymaj L1, żeby w nią wycelować [1]. Wciskając R1 wystrzelisz kulę 
energii, która odblokuje przejście [2]. 

 

  

Biegnąc dalej przed siebie zobaczysz w pewnym momencie spadający z nieba samochód [1]. Gdy 
pojazd się rozbije, biegnij dalej prosto, aż do długiego pomostu [2]. 
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Na jego końcu ponownie przytrzymaj L1, wyceluj w Bestię i wystrzel kilka pocisków. Po krótkiej 
cut–scence przeciwnik zbliży się [1]. Strzelaj teraz do niego cały czas, a jak tylko podniesie dłoń 
odskocz w lewo lub w prawo unikając ciosu. Chwilę później zostaniesz wyrzucony w powietrze [2]. 

 

  

W tej fazie walki również musisz prowadzić ciągły ostrzał [1], ale ataki Bestii wyglądają nieco 
inaczej. Twój przeciwnik co jakiś czas tworzy kulę energii, która będzie przyciągać cię do siebie. 
Przestań wtedy na chwilę strzelać i przy pomocy analoga staraj się lecieć w przeciwnym kierunku 
[2]. Jeżeli dotkniesz kuli, stracisz bardzo dużo życia. 

 

  

W pewnym momencie bestia zmieni taktykę i spróbuje wyrwać pomost z wody [1]. Żeby ją 
ogłuszyć, przytrzymaj strzałkę w dół na KRZYŻAKU. Uderzysz w giganta potężną burzą jonową 
[2]. 
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Po kolejnej cut–scence zacznij uciekać w kierunku, z którego przyszedłeś [1]. Na twojej drodze co 
jakiś czas będą pojawiać się przepaście. Przeskakuj je wciskając X [2]. 

 

  

Gdy wylądujesz w uścisku Bestii, ostrzelaj ją pociskami [1], a następnie zakończ walkę burzą 
jonową [2]. 
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