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Wprowadzenie

Tony Hawk’s American Wastealand to sequel Tony Hawk’s Underground 2. Zmieniono mechanikę
gry. Teraz nie ma doładowań przy zmianie poziomów. Możesz jeździć dowoli po całym Los Angeles,
nie tylko na deskorolce, ale też rowerze. Poza głównym trybem rozgrywki (Story mode) jest też
tryb klasyczny (Classic mode), w którym wykonuje się po 10 zadań na każdym z poziomów. W
poniższym poradniku zamieszczam opis przejścia wszystkich misji w Story Mode jak i w Classic
mode oraz zadań dodatkowych. Życzę miłej zabawy.
Marcin „Hamster” Matuszczyk
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Oto lista klawiszy odpowiadających przyciskom na padzie:

Funkcja

Przycisk na padzie

Klawisz na klawiaturze

Przód

Lewą gałką w górę

W

Tył

Lewą gałką w dół

S

Lewo

Lewą gałką w lewo

A

Prawo

Lewą gałką w prawo

D

Kamera w górę

Prawą gałką w górę

KP+

Kamera w dół

Prawą gałką w dół

KP-

Kamera w lewo

Prawą gałką w lewo

KP/

Kamera w prawo

Prawą gałką w prawo

KP*

Ollie/podskok

X

KP5

Grab

O

KP6

Flip

kwadrat

KP4

Grind

trójkąt

KP8

Pauza

start

Enter

Zatrzymanie kamery

R3

F

Zmiana ustawienia nóg

L2

KP0

Zmiana na chodzenie/ze deską

R1+L1+dół

E

Bert slide

R1

KP7

Zmiana ustawienia ciała

R2

KP9

Focus

L3

KPenter

Spine transfer

R2

Spacja
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Jest to główny tryb rozgrywki. Polega na robieniu kariery przez własną postać. Na początku
wybierasz jednego z 5 typów skatera. Będziesz mógł go oczywiście inaczej ubrać i zmienić jego
wygląd. Akcja rozgrywa się w Los Angeles, gdzie nasz bohater ucieka przed rodziną i szkołą.
Niestety nie będzie łatwo zdobyć szacunek wśród lokalnych skaterów. Pomocną dłoń wyciąga
Mindy. Od teraz zaczyna się twoja przygoda.
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H o l l y w o o d

Change

your

look/clothes

Musisz zmienić swój wygląd, aby nie dostać znowu po gębie. Wejdź do fryzjera i sklepu
odzieżowego, żeby wybrać coś dla siebie.

Learn

caveman

Podejdź do gościa naprzeciw fryzjera, aby rozpocząć zadanie. Nauczysz się cavemana. Z deską w
ręku podskocz [KP5 (X)] i w powietrzu wciśnij E (R1+L1), żeby wykonać ten trik. By od razu
wskoczyć na grinda, podskocz i przy poręczy naciśnij trójkąt.

Do

a

sponsor

challenge

Zagadaj do Mindy stojącej przy skateshopie. Aby zwiększyć swoje statystyki, wykonuj zadania
sponsorów (Sponsor challeges). Podejdź do drzwi skateshopu, żeby zobaczyć listę zadań do
wykonania. Uaktualnia się ona każdego dnia o północy. Podwyższ jedną ze statystyk, by zaliczyć
zadanie.
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Kickflip

Whofleck

Podejdź znów do Mindy. Tym razem musisz udowodnić, że umiesz kickflipa. Zrób go nad głową
vipa, który stoi przed teatrem. Gościu za to nauczy cię, jak robić manuale [W, S lub S, W (góra, dół
lub dół góra)]. Zrób je od pierwszej do drugiej świecącej gwiazdy.

Learn

to

revert

Zagadaj do skatera, który stoi obok baru. Nauczy cie jak robić revert. Wybij się z rampy i przy
lądowaniu wciśnij KP9 (R2). Możesz łączyć go w combosy dokładając manuala.
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