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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry Sniper: Ghost Warrior 2 zawiera dokładny opis przejścia głównej kampanii dla 
pojedynczego gracza. Każdy etap został ukończony na najwyższym poziomie trudności, dlatego 
też zawarte w solucji wskazówki dotyczą ukończenia gry w możliwie cichy sposób. Dodatkowo w 
niniejszym poradniku znajdziesz opis i lokalizację wszystkich sekretów rozsianych w każdej z 
misji – drobne wskazówki znajdują się wewnątrz głównej części poradnika, zaś odpowiednie 
rozdziały zawierają dodatkowo zilustrowaną lokalizację. 

Poradnik składa się z elementów takich jak: 

• Solucja głównego wątku fabularnego; 

• Lokalizacja i opis wszystkich sekretów (tancerki hula, taśmy filmowe, posążki Buddy); 

• Osiągnięcia; 

 

Oznaczenia w poradniku: 

Kolorem brązowym oznaczeni zostali przeciwnicy. 

W nawiasach kwadratowych np. [120m] została podana odległość od celu – jest to przybliżona 
odległość i niekiedy zależy od tego, z jakiego miejsca będziesz oddawał strzał, lecz w większości 
przypadków lokacje są niemalże z góry narzucane, więc różnice nie powinny być zbyt wielkie. Nie 
została uwzględniona siła wiatru, gdyż ta jest zmienna. 

Artur „Arxel” Justyński (www.gry–online.pl) 
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