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Wprowadzenie 

 

Przewodnik i opis przejścia do gry Assassin's Creed: Syndicate zawiera dokładny opis 
wszystkich sekwencji oraz szczegóły dotyczące każdej mechaniki rozgrywki. 
Znajdziesz tutaj listę wszystkich zadań, podzielonych na sekwencję, w których nacisk został 
położony na pozostawanie w ukryciu i ciche wykonywanie misji. Poradnik pozwoli na 
wypełnienie wyszczególnionych wyzwań, a w misjach z zabójstwem przedstawi 
wszystkie możliwe rozwiązania. Druga część skupia się na aspektach rozgrywki. 
Zaprezentowano w niej porady dotyczące przemieszczania się po Londynie, z 
uwzględnieniem nowości takich jak linka z hakiem czy powozy. Znajdziesz tutaj także 
informacje dotyczące mechaniki skradania się, rzemiosła oraz sposobów na 
zdobywanie pieniędzy. W osobnych rozdziałach wyszczególniono informacje prezentujące 
mechanikę walki oraz sposoby rozwijania gangu i przejmowania dzielnic. Z poradnika 
dowiesz się także jak rozwijać postać i zdobywać dla niej nowe wyposażenie. 

Assassin's Creed: Syndicate to kolejna odsłona znanej serii ze stajni Ubisoftu. Akcja gry 
została tym razem umiejscowiona w wiktoriańskim Londynie, który stanowi tło do toczącego 
się konfliktu pomiędzy asasynami, a templariuszami. Gracz na przemian wciela się w jednego z 
dwójki bohaterów, Jacoba lub Evie. AC: Syndicate oferuje rozbudowany wątek główny, masę 
aktywności pobocznych i przedmiotów kolekcjonerskich, pozwalając przy tym na swobodne 
poruszanie się po stolicy XIX-wiecznej Anglii. 

Poradnik do gry Assassin's Creed: Syndicate to: 

• rozbudowany i bogato ilustrowany opis przejścia wszystkich zadań składających się na 
główny wątek fabularny, w których nacisk został położony na przedstawienie kilku 
możliwości wykonania zadania, a także opcjonalnych wyzwań, 

• opis mechaniki poruszania się, z uwzględnieniem nowości takich jak linka z hakiem i 
powozy, a także przedstawienie sposobu synchronizacji i skradania się, 

• przedstawienie mechaniki rzemiosła i wytwarzania przedmiotów oraz zdobywania 
potrzebnych do tego materiałów, 

• porady dotyczące walki oraz rozwijania postaci, 

• dział poświęcony gangom, ich rozwojowi oraz przejmowaniu dzielnic, 

• porady dedykowane różnym aspektom rozgrywki. 

Norbert "Norek" Jędrychowski & Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl) 
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