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Wprowadzenie

Poradnik Watch_Dogs - Główne i poboczne misje zawiera bardzo szczegółowy opis przejścia
wszystkich podstawowych oraz opcjonalnych zadań dostępnych w grze. W omówieniu każdej z
misji znalazły się przede wszystkim informacje i wskazówki na temat eksploracji kolejnych obszarów oraz
eliminowania lub omijania wrogo nastawionych postaci. W poradniku duży nacisk położono też na
ukazanie możliwych sposobów hakowania elementów otoczenia, co niejednokrotnie pozwala na
przejście przez daną lokację bez konieczności atakowania innych osób lub na odblokowanie sobie dostępu
do zupełnie nowej ścieżki do miejsca zaliczenia aktualnego celu misji. Opisy przejścia poszczególnych
misji wzbogacone zostały ponadto licznymi obrazkami i mapami przydatnymi w sprawnej nawigacji po
świecie gry. Watch_Dogs to superprodukcja Ubisoftu, w której przenosimy do Chicago i grając jako haker
Aiden Pearce staramy się zidentyfikować i dopaść osoby odpowiedzialne za śmierć siostrzenicy głównego
bohatera. Aiden może liczyć na wsparcie ze strony zaprzyjaźnionych hakerów z grupy DedSec, za wrogów
mając z kolei osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu ctOS inwigilującego mieszkańców Chicago na
masową skalę.
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Poradnik Watch_Dogs - Główne i poboczne misje zawiera:
•

Bardzo szczegółowy opis przejścia 39 misji głównego wątku fabularnego gry;

•

Omówienie dwóch dostępnych zakończeń gry;

•

Bardzo szczegółowy opis przejścia 18 pobocznych misji o nazwie Zlecenia konwojowe (Criminal
Convoys);

•

Dokładne omówienie założeń pobocznych misji o nazwie Wykryte przestępstwa (Crimes
Detected);

•

Bardzo szczegółowy opis przejścia wszystkich pobocznych misji o nazwie Przechwycenie
(Interception) z kategorii Zlecenia macherów (Fixer Contracts);

•

Bardzo szczegółowy opis przejścia wszystkich pobocznych misji o nazwie Przynęta (Decoy) z
kategorii Zlecenia macherów (Fixer Contracts);

•

Bardzo szczegółowy opis przejścia wszystkich pobocznych misji o nazwie Transporter z kategorii
Zlecenia macherów (Fixer Contracts);

•

Bardzo szczegółowy opis przejścia wszystkich pobocznych misji o nazwie Ucieczka (Getaway) z
kategorii Zlecenia macherów (Fixer Contracts);

•

Bardzo szczegółowy opis przejścia 15 pobocznych misji o nazwie Kryjówki gangu (Gang
Hideouts);

•

Liczne obrazki i mapy pomocne w nawigacji po głównych obszarach miasta oraz po osobnych
lokacjach, w których rozgrywane są kolejne misje.

Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl)
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Główne misje - Mapa
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1.1 - Miejsce rozpoczęcia pierwszej misji aktu I.

1.1a - Akt I, misja 1: Garaż z samochodem.

1.1b - Akt I, misja 1: Kryjówka-motel.

1.1c - Akt I, misja 1: Miejsce zaliczenia pobocznej misji Wykryte przestępstwo.

1.2 - Miejsce rozpoczęcia drugiej misji aktu I.

1.2a - Akt I, misja 2: Sklep z bronią odwiedzany po misji 2.

1.3 - Miejsce rozpoczęcia trzeciej misji aktu I.

1.4 - Miejsce rozpoczęcia czwartej misji aktu I.

1.4a - Akt I, misja 4: Garaż z samochodem.

1.4b - Akt I, misja 4: Miejsce zakończenia poszukiwań przez policję.

1.4c - Akt I, misja 4: Alejka, w której należy zaparkować pod koniec misji.

1.5 - Miejsce rozpoczęcia piątej misji aktu I.

1.5a - Akt I, misja 5: Wejście do strefy załadunkowej.

1.6 - Miejsce rozpoczęcia szóstej misji aktu I.

1.6a - Akt I, misja 6: Cmentarz odwiedzany po zaliczeniu misji 6.

1.7 - Miejsce rozpoczęcia siódmej misji aktu I.

1.7a - Akt I, misja 7: Kryjówka przywódcy macherów.
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