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Wprowadzenie 

 

Battlefield Hardline to pierwsza odsłona podserii pierwszoosobowych strzelanin tworzona przez 
studio Visceral Games - autorów między innymi serii Dead Space. Twórcy postanowili porzucić 
tradycyjną dla Battlefielda wojnę, na rzecz konfliktu innego kalibru - zmagania policji z 
przestępczością zorganizowaną. Skutkuje to zmniejszeniem rozmiarów map w stosunku do 
poprzednich części. W Battlefieldzie Hardline znacznie większą rolę odgrywa teraz piechota, niż 
pojazdy, jak to było dotychczas. Gra jest osadzona we współczesności, dzięki czemu obie 
strony konfliktu mogą się wyposażyć w nowoczesne gadżety, jak np. paralizatory. Jak to w 
Battlefieldzie bywa, największy nacisk położono na tryb wieloosobowy. Nowa forma rozgrywki 
dała twórcom możliwości stworzenia trybów rozgrywki typowych dla policjantów i przestępców, 
np. napad na bank. W oficjalnym polskim poradniku do gry znajdą się informacje dotyczące 
zarówno kampanii jednoosobowej, jak i trybu multiplayer. 

Poradnik Battlefield Hardline - Kampania jednoosobowa to: 

• szczegółowy opis przejścia kampanii dla pojedynczego gracza, 
• informacje na temat rozmieszczenia ukrytych danych. 

Zawartość poradnika Battlefield Hardline - Multiplayer: 

• opis sterowania, 
• zaawansowane porady ogólne, 
• porady dotyczące klas postaci, 
• opis drogi rozwoju i systemu odblokowań, 
• opisy i porady dotyczące pojazdów, 
• szczegółowe opisy trybów, 
• porady dotyczące doboru akcesoriów do broni, 
• opisy wszystkich dostępnych granatów. 

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