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Wprowadzenie 

 
Nieoficjalny poradnik do gry Sniper Elite III: Afrika zawiera przede wszystkim bardzo szczegółowy opis 
przejścia wszystkich misji, które wchodzą w skład kampanii dla pojedynczego gracza. W omówieniach 
poszczególnych etapów największy nacisk położono na prowadzenie działań z ukrycia i skuteczne 
eliminowanie przeciwników, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiących poważne zagrożenie 
wrogich snajperów. Jako że gra oferuje większą swobodę eksploracji okolicy od poprzedniej części cyklu 
w niektórych lokacjach dużo uwagi poświęcono przedstawieniu różnych ścieżek do celów misji. W 
opisach przejścia kolejnych etapów znajdują się także informacje na temat pozyskiwania znajdziek 
(sekretów) i zaliczania dodatkowych wyzwań. Te opcjonalne aktywności szerzej zostały opisane w 
odrębnych rozdziałach. Niniejszy poradnik zawiera również kilka mniejszych rozdziałów, oferujących 
między innymi przydatne wskazówki (pozostawanie niezauważonym, reakcje przeciwników na 
poczynania bohatera, zasady korzystania z broni snajperskiej itp.) oraz zestawienie wszystkich 
dostępnych osiągnięć/trofeów. Sniper Elite III: Afrika to kolejna odsłona popularnej serii strzelanin. 
Akcja gry ponownie umiejscowiona jest w realiach II Wojny Światowej, aczkolwiek tym razem znany 
fanom cyklu strzelec wyborowy Karl Fishburne przenosi się na tytułowy Czarny Kontynent, odwiedzając 
między innymi słynną twierdzę pod Tobrukiem. 
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Zawartość poradnika do gry Sniper Elite III: Afrika: 

• Bardzo szczegółowy opis przejścia wszystkich misji trybu dla pojedynczego gracza; 

• Wysokiej jakości mapy wszystkich głównych lokacji gry z zaznaczonymi najważniejszymi 
obszarami, ścieżkami i miejscami napotykania przeciwników; 

• Informacje na temat lokalizacji wszystkich sekretów (znajdziek) i miejsc zaliczania dodatkowych 
wyzwań; 

• Szereg wskazówek dotyczących m.in. prowadzenia działań z ukrycia i umiejętnego 
wykorzystywania broni snajperskiej; 

• Zestawienie wszystkich dostępnych osiągnięć/trofeów wraz z podpowiedziami jak je zdobywać. 

Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
P C  

 

Poruszanie postacią 

 

Chód 

 

Sprint 

 

Przykucnięcie / Położenie się na ziemi 

 

Strzał 

 

Przeładowanie broni / Podniesienie przedmiotu 

 

Użycie lunety 

 

Przybliżenie i oddalenie obrazu podczas używania lunety / 
Zmiana broni 

 

Wstrzymanie oddechu podczas używania broni 
snajperskiej / Atak wręcz 

 

Celowanie 

 

Interakcja / Upuszczenie przenoszonych zwłok 
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