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Wprowadzenie 

 

Poradnik do gry Far Cry: Primal zawiera wszystkie niezbędne informacje, pozwalające na 
ukończenie gry w 100%: przejście wszystkich misji, znalezienie każdego przedmiotu 
kolekcjonerskiego, rozbudowanie osady oraz zdobycie wszystkich broni i zwierząt. Znajdziesz 
tutaj dokładny opis każdego zadania głównego oraz pobocznego, a także listę aktywności 
związanych z plemieniem Łindźa. W poradniku umieszczono dokładną lokalizację, opatrzoną 
opisem oraz screenem, która pozwoli na szybkie odkrycie wszystkich przedmiotów 
kolekcjonerskich i znajdziek. Dodatkowo, nie zabrakło opisu umiejętności, uzbrojenia oraz 
mechanizmów pozwalających na skuteczną walkę i rozbudowę plemienia Łindźa. Far Cry: 
Primal to kolejna część serii, której wydawcą jest Ubisoft. W tej odsłonie współczesne klimaty 
zostały przeniesione do prehistorii, a gracz staje przed wyzwaniem zjednoczenia swojego 
plemienia. Główny nacisk nadal położony jest na akcję, znacząco zmieniło się jednakże 
uzbrojenie oraz otoczenie - gracz musi uważać na dzikie zwierzęta, nieprzyjazne drapieżniki i 
wrogo nastawione plemiona. Pod względem mechaniki gra podobna jest do swojej 
poprzedniczki, a oprawa graficzna oraz dźwiękowa stoją na wysokim poziomie. Far Cry: 
Primal jest pełnoprawnym sandboksem, udostępniającym dziesiątki godzin rozgrywki. 

Poradnik do gry Far Cry: Primal to: 

• szczegółowy opis przejścia wszystkich zadań głównych oraz pobocznych, 

• szereg porad opisujących podstawowe mechaniki gry, 

• dokładna lokalizacja wszystkich przedmiotów kolekcjonerskich, 

• opis sposobu prowadzenia walki, 

• lista umiejętności oraz uzbrojenia, wraz ze sposobami ich odblokowania, 

• porady pozwalające na szybkie rozbudowanie wioski Łindźa, 

• szereg wskazówek ułatwiających rozgrywkę. 

Norbert "Norek" Jędrychowski (www.gry-online.pl) 
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