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Wstęp
Nieoficjalny poradnik do gry Call of Duty 4: Modern Warfare zawiera szczegółowe rozwiązanie
kampanii dla jednego gracza, ilustrowane licznymi obrazkami. Oprócz tego znajduje się tu lista
wszystkich lokacji, w których można znaleźć materiały wywiadowcze, odblokowujące oszustwa w
programie.
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Materiały
wywiadowcze
W Call of Duty 4: Modern Warfare można znaleźć trzydzieści materiałów wywiadowczych, które w
grze reprezentowane są przez laptopy. Ich kolekcjonowanie jest niezbędne, jeśli zamierzasz
odblokować rozmaite bonusy i oszustwa dostępne w menu. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy
listę wszystkich lokacji, w których można znaleźć omawiane materiały.

Zbędna

załoga

Pierwszy laptop zlokalizowany jest w kajucie, z
której wychodzi pijany marynarz. Po wejściu do
pomieszczenia ze śpiącymi żołnierzami, spójrz
na stół znajdujący się po lewej stronie.

Kolejny laptop leży na podłodze w pierwszej z
trzech ładowni statku. Komputer zauważysz
bez trudu po zejściu z pomostu.
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Zaciemnienie

Pierwszy laptop zdobędziesz już na początku
zmagań na tym etapie. Leży on na stole, który
zlokalizowany jest w pierwszej chatce, jaką
napotkasz na swojej drodze.

Drugi komputer ukryty jest na piętrze
budynku, w którym więziony jest rosyjski
agent Nikołaj. Laptopa znajdziesz w ubikacji,
tuż obok muszli klozetowej.
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Charlie,

nie

surfuj

Po wtargnięciu do pierwszego budynku i zejściu
na dół po schodach, zlokalizuj mały pokój obok
sali z rozłożonymi na stołach środkami zagłady.
Laptop leży tuż obok telewizora.

W trakcie przemierzania opanowanego przez
bojowników
miasta,
zlokalizuj
budynek
pokazany na obrazku. W środku znajdują się
schody, które zaprowadzą Cię na piętro.
Laptop leży na jednym ze stołów.

Po wyeliminowaniu samochodu z terrorystą
obsługującym karabin maszynowy, przejdź
przez skrzyżowanie i zlokalizuj budynek
pokazany na obrazku. Wejdź po schodach na
piętro. Komputer zlokalizowany jest na jednym
ze stołów po lewej stronie.
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Bagno

Po zlikwidowaniu wrogów w budynku przy
pomocy karabinu maszynowego, wejdź do
pokoju na tym samym piętrze, który kilka
sekund wcześniej został otworzony przez
Amerykanów. W środku znajdziesz komputer
leżący na stoliku.

Po przejściu przez dziurę w siatce, znajdziesz
się na bazarze. Za jedną ze stert tekturowych
pudeł (w miejscu wskazanym na obrazku po
lewej), zlokalizowany jest drugi i ostatni na
tym etapie laptop.
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