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Wprowadzenie 

 

Nieoficjalny poradnik do gry Dragon Ball: Xenoverse to zbiór niezbędnych informacji o pozycji, 
które pomogą nowicjuszom w odpowiednim podejściu do gry, a nieco bardziej doświadczeni 
znajdą przydatne wskazówki i warunki ukończenia 100% gry. Niniejszy poradnik zawiera pełny 
opis kampanii Time Patrol ze wskazówkami ukończenia każdego z poziomów oraz wyzwań 
Parallel Quest, dostarczając informacji o ukrytych celach, dzięki czemu zdobędziesz lepszą 
rangę i szybciej podniesiesz poziom postaci. W opisie nie zabrakło także informacji o 
mentorach, mapy głównego miasta Tokitoki City ze streszczonymi opisami 
najważniejszych miejsc. Całości dopełnia garść porad dotyczących gry i poradnik walki. 

Dragon Ball: Xenoverse jest kolejnym tytułem poświęconym legendarnej już mandze i 
wykonanej na jej podstawie anime. Tym razem producent - Dimps Corporation, znany z wielu 
poprzednich gier poświęconych serii - wprowadza gracza bezpośrednio do gry, umożliwiając 
mu uczestniczenie w największych walkach własną stworzoną postacią. Ponownie przeżywać 
będziesz przygody Goku i jego przyjaciół, lecz tym razem w alternatywnej wersji wydarzeń, 
których będziesz świadkiem i uczestnikiem. Poza tradycyjną fabułą i wieloma wyzwaniami 
wprowadzono system sieciowy, który pozwala na rozgrywki drużynowe i wykonywanie zadań w 
trybie kooperacji. 

Nieoficjalny poradnik do Dragon Ball: Xenoverse to: 

• Zbiór informacji na temat zadań Time Patrol, 

• Zestawienie wyzwań Parallel Quest wraz z ukrytymi wymaganiami, 

• Informacje na temat mentorów / mistrzów, 

• Prezentacja elementów wyposażenia oraz informacje o kapsułach, 

• Rozbudowany poradnik dotyczący walki. 

Patrick "YxU" Homa (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
PC 
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Boost / krok 

 

Podgląd / użycie umiejętności 
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KI Blast 

 

Wznoszenie (lot) / Skok 

 

Opadanie (lot) 

 

Atak specjalny (Ultimate) 
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Silny atak 

 

Wskaż cel 

 

Słaby atak 

 

Celowanie 

 

Lista przedmiotów (użycie) 

 

Informacje o zadaniu 

 

Chat 

 

Dragon Radar (podczas specjalnych wyzwań) 

 

Scouter 

 

Pauza / Menu 
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