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Wprowadzenie 

 

Shadow Warrior 2 to kontynuacja oryginalnej, pełnej akcji i humoru gry z lat 90-tych. Za stworzenie gry, 
odpowiada polskie studio Flying Wild Hog. W tytule, ponownie przychodzi nam wcielić się w postać Lo 
Wanga, który pracuje dla Yakuzy. Gra jest pełna akcji i przeciwników, których można eliminować z 
pomocą wielu broni, służących do walki wręcz lub do walki dystansowej. W poradniku, znajdziesz 
dokładny opis interfejsu i sterowania. Przeczytasz porady ogólne i cenne wskazówki, związane z walką. 
Zapoznasz się z opisem broni, umiejętności oraz charakterystyką przeciwników. Możesz również 
skorzystać z opisu przejścia kampanii, z wyróżnieniem najtrudniejszych momentów i walk z bossami. 
Dowiesz się również jakie osiągnięcia znajdują się w grze i jak je zdobyć. 

Poradnik został utworzony na poziomie trudności: "Ktoś chce Wanga" dlatego wszystkie informacje 
opierają się na bazie tego poziomu. Również musimy pamiętać o losowym generowaniu się map, co 
powoduję iż gra zaskakuje nas z każdym powrotem do danej lokacji. Gra na bazie poradnika została 
ukończona w 100% i posiada opis wszystkich dostępnych osiągnięć. 

Poradnik do gry Shadow Warrior 2 zawiera:  

• Opis interfejsu i podstawowych opcji gry, 
• Porady ogólne, które przydadzą Ci się w trakcie rozgrywki, 
• Opis wszystkich osiągnięć znajdujących się w grze, 
• Omówienie zagadnień związanych z rozwojem postaci, 
• Opis wszystkich umiejętności bohatera, 
• Opis broni znajdujących się w grze, 
• Opis wyposażenia bohatera, 
• Przedstawienie przeciwników, 
• Szczegółowy opis przejścia kampanii, 
• Szczegółowy opis przejścia misji pobocznych. 

Przemysław Szczerkowski (www.gry-online.pl) 
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Podstawy 
Sekrety 

 
Odnalazłem sekret! 

Sekrety wyglądają jak małe figurki z fioletowym pudełkiem, które się świeci. Zazwyczaj umieszczone są w 
trudno dostępnych miejscach na mapie. Dzięki zdobywaniu sekretów możemy odblokować trzy 
osiągnięcia. Zebranie sekretu daje nam za niego określoną kwotę. 

Trzeba pamiętać że każda lokacja ma określone sekrety w danym miejscu. Powtarzają się one i warto 
wiedzieć gdzie można ich szukać. Zebranie sekretów po raz drugi, dodaje nam punkt do 
osiągnięcia. 

Poniżej wypisane są miejsca, w których znajdują się sekrety. 
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Sekret odnajdziesz w trakcie wykonywania 
pierwszego zadania w grze. Po przejęciu 
kontroli nad postacią odwróć się w przeciwnym 
kierunku niż kierunek wykonywanego zadania. 
Odnajdziesz tam rzeczkę, która przechodzi przez 
jaskinie. Tam znajduję się sekret. 

 

Sekret odnajdziesz w trakcie wykonywania 
pierwszego zadania w grze. Znajduję się on 
za zawalonym przejściem, nad którym będziesz 
musiał przeskoczyć. Zanim skręcisz w prawo 
tam gdzie prowadzi Cię zadanie, rozejrzyj się za 
filarami kamiennymi. Za nimi znajduję się 
dróżka do sekretu. 

 

Po zabiciu przeciwnika w pierwszy głównym 
zadaniu, odnajdziesz sekret. Zanim udasz się 
do góry, poszukaj trzeciego sekretu w postaci 
pieniędzy. Możesz go odnaleźć po lewej stronie 
od przejścia przez wrota do dalszego etapu 
zadania głównego. 
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W trakcie wykonywania zadania "Mamy 
Wyciek" odnajdziesz sekret. Znajduję się on za 
nowo otwartym przejściem. Zauważ w trakcie 
docierania do zadania, że u góry znajdują się 
półki skalne. Wspinając się do góry odnajdziesz 
sekret. 

 

Sekret odnajdziesz w trakcie wykonywania 
zadania "Wielka draka w Katastrofie". Po 
rozpoczęciu zadania, na drodze napotkasz 
rzeczkę z przewalonym drzewem. Za nim 
znajduję się sekret. 

 

Sekret odnajdziesz w trakcie wykonywania 
zadania "Wielka draka w Katastrofie". 
Otrzymasz do niego dostęp po pokonaniu 
przeciwników, którzy strzegą przejścia do 
miasteczka w Smoczej Górze. Znajduję się on 
pod pomostem, za głównym wejściem. 
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Sekret odnajdziesz w trakcie wykonywania 
zadania "Wielka draka w Katastrofie". 
Dostęp do sekretu otrzymamy wraz z 
możliwością wejścia do podziemi Smoczej Góry. 
Gdy zauważysz drewniany most, prowadzący do 
dalszego etapu zadania obejrzyj się za siebie. 
Odnajdziesz tam przejście do krótkiej, 
zamkniętej drogi. Tam znajduję się sekret. 

 

Dostęp do sekretu otrzymasz w trakcie 
wykonywania zadania "Krew nie Woda". 
Znajduję się on na terytorium Mamushi lub 
Yakuzy. W dżungli poszukaj małego wodospadu, 
za nim znajduję się sekret. 

 

Dostęp do sekretu otrzymasz w trakcie 
wykonywania zadania "Krew nie Woda". 
Znajduję się on na dachu siedziby Mamushi. Gdy 
wejdziesz po drabinie do góry, za skrzynkami 
przed Tobą będzie świecił fioletowy promień. 
Zbliż się do niego, właśnie tam odnajdziesz 
sekret. 
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