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Wprowadzenie 

 
Z poradnika do gry The Crew dowiesz się, jak zdobywać złote medale w nawet najtrudniejszych 
wyścigach i misjach, jakie mamy samochody do dyspozycji oraz jak je modyfikować. Dzięki temu 
poradnikowi będziesz mógł również odblokować dodatkowe samochody, które otrzymuje się za 
znalezienie części rozmieszczonych po całej mapie. Znajdziesz tu również informacje na temat funkcji 
społecznościowych gry, dzięki którym gra sprawia jeszcze większą frajdę. W The Crew musimy stale się 
przemieszczać. Mapa podzielona została na pięć części: Zachodnie Wybrzeże, Górskie Stany, Środkowy 
Zachód, Wschodnie Wybrzeże oraz Południe. W każdym regionie otrzymasz określoną ilość misji do 
wykonania. W poradniku znajdziesz wskazówki dotyczące bardziej skomplikowanych misji, sposoby 
ucieczki i ścigania oraz przydatne skróty. The Crew to gra wyprodukowana przez studio Ivory Tower przy 
współpracy z Ubisoft Reflections. Łączy ona w sobie cechy zarówno gry wyścigowej, jak i gry MMORPG. 
Oczywiście głównym zajęciem graczy jest tutaj ściganie się, lecz gra posiada też dobrze rozwinięte 
funkcje społecznościowe oraz bardzo rozbudowane możliwości rozwoju. Do tego wszystkiego dochodzi też 
bardzo duża mapa, która obejmuje całe Stany Zjednoczone. Oczywiście nie jest to skala 1:1, ale i tak 
przejazd z jednej na drugą stronę mapy zajmuje około 40 minut! W grze odwzorowano 13 dużych miast 
USA. Znajdują się w nich najbardziej rozpoznawalne miejsca z tych prawdziwych miejscowości. Daje to 
graczowi możliwość zwiedzania gry. W połączeniu z dobrą grafiką i dbałością o szczegóły, gra ta jest 
ciekawa nawet, gry tylko jedziemy z jednego miasta do drugiego. Twórcy gry szczególny nacisk postawili 
na rozbudowę funkcji społecznościowych, aby gracze, jak to brzmi w sloganie: "Nigdy nie ścigali się 
sami". 

Zawartość poradnika do gry The Crew: 

• podstawowe informacje na temat gry, 

• wskazówki dotyczące zdobycia złotego medalu w najtrudniejszych misjach, 

• lokalizacje ukrytych części, 

• listę samochodów, 

• wskazówki dotyczące tuningu, 

• opis funkcji społecznościowych. 

Grzegorz "Cyrk0n" Niedziela (www.gry-online.pl) 
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