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Wprowadzenie
W poradniku do Modern Warfare 3 znajdziecie ilustrowany opis przejścia wszystkich zadań w
kampanii ze szczegółowym uwzględnieniem trudniejszych momentów. W solucji są również
zaznaczone lokalizacje wszystkich 46 materiałów wywiadowczych, które można znaleźć podczas
zabawy. Dla ułatwienia wszystkie „znajdźki” zostały dodatkowo opisane w dziale Materiały
wywiadowcze. Oprócz tego poradnik zawiera szczegółowe opisy przejścia wszystkich operacji
specjalnych na najwyższym poziomie trudności, które są wzbogacone filmami.
W tekście kolor pomarańczowy odnosi się do obrazka znajdującego się nad danym akapitem,
natomiast na zielono zaznaczono lokalizację materiałów wywiadowczych.
Michał „Wolfen” Basta (www.gry–online.pl)
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Opis przejścia gry
I :

B l a c k

T u e s d a y

Zacznij iść wzdłuż ulicy i chowając się za osłonami eliminuj wrogów na skrzyżowaniu.

Kiedy się do niego zbliżysz na skrzyżowanie wjedzie pojazd opancerzony. Ukryj się i szybko zastrzel
strzelca obsługującego karabin maszynowy na jego szczycie.
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Następnie dołącz do swoich wojsk na poprzecznej ulicy i zacznij razem z nimi atakować rosyjskie
pozycje. Kiedy na niebie pojawi się śmigłowiec szybko wbiegnij do budynku z prawej.

Po znalezieniu się w środku idź wzdłuż korytarza, a potem wejdź na górę po schodach.
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Na szczycie czeka cię potyczka z kilkoma wrogami. Wyeliminuj ich szybko zza osłony, a potem
skieruj się w stronę śmigłowca wbitego w budynek. Idź górą i przejdź przez drzwi znajdujące
się z prawej strony.

Po wejściu do pomieszczenia spójrz w prawo. Na ziemi znajdziesz materiał wywiadowczy #1.
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Wyjdź z pokoju i kontynuuj marsz przed siebie eliminując wszystkich wrogów po drodze. Następnie
wyjdź na zewnątrz i rozpraw się ze strażnikami przy śmietnikach. Wejdź po schodach na górę i idź
przed siebie. Na końcu trafisz do pomieszczenia z przeciwnikami w dole. Zastrzel ich, zejdź
na półpiętro i rozpraw się ze wszystkimi, którzy zaczną wbiegać przez drzwi.

Kiedy wszyscy padną trupem zejdź na dół i podejdź do biurka stojącego na prawo od schodów. Na
jego blacie znajdziesz materiał wywiadowczy #2.
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