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Wprowadzenie
Poradnik do gry LEGO Iniemamocni opisuje kolejną grę ze znanej serii LEGO, która cieszy się dużym
uznaniem wśród młodszych i starszych graczy. Jako, że w grze zawartych jest sporo elementów
logicznych, poradnik zawiera pełny opis przejścia 12 poziomów wątku fabularnego. Aby umożliwić co
dociekliwszych ukończenie gry w 100%, znajdziesz tu rozdział poświęcony sekretom, do których należą:
czerwone i złote klocki, minizestawy, postaci oraz pojazdy. Jeśli lubisz wyzwania, na pewno
zadowolisz się także listą dostępnych osiągnięć / trofeów, wraz z opisem ich uzyskania.
LEGO Iniemamocni to gra stworzona z okazji premiery drugiej części filmu, którego fabułę opowiada:
Iniemamocni 2. W grze wcielisz się w znanych z filmu bohaterów, przy czym fabuła skupia się tak na
pierwszej jak i drugiej części. Model rozgrywki jest identyczny jak w pozostałych seriach gier LEGO przy
czym skupiono się na odwzorowaniu sekretnych mocy bohaterów i ich wykorzystaniu w celu ukończenia
kolejnych poziomów jak i odnalezienia sekretów. Do dyspozycji gracza śladem ostatnich części gier
udostępniono otwarty świat gry z dodatkowymi wyzwaniami.
Patric "YxU" Homa (www.gry-online.pl)

Porady dla początkujących
Jeśli nie jesteś zaznajomiony dobrze z serią LEGO, znajdziesz poniżej kilka informacji, które powinieneś
znać na początku:
1. Gra zawiera tryb kooperacyjny, w tym rozgrywki na dzielonym ekranie - w dowolnym
momencie gry druga osoba może dołączyć do ciebie, by wspólnie wykonywać zadania, korzystając
np. z dodatkowego pada (tak na konsolach, jak i na komputerze).
2. W grze nie występuje śmierć - jeśli gracz straci punkty życia, po chwili zostaje przywrócony do
życia kosztem części zebranych klocków - monet.
3. Monety - podczas rozgrywki zbierasz klocki - monety z pokonanych wrogów i rozbijanych
elementów. Ich zastosowanie to możliwość zakupienia w sklepie gry nowych postaci i elementów,
które pozwalają na zdobycie 100% ukończenia gry oraz zwiększają radość z rozgrywki. Nie musisz
przejmować się zbieraniem ich na każdym kroku, bowiem w końcowych etapach gry otrzymasz
bonusy mnożnika, które pozwolą na gromadzenie ich w ogromnym tempie.
4. Zbieranie sekretów - nie próbuj zebrać wszystkich sekretów przy jednym przejściu gry. Najlepiej
rozpocząć grę od ukończenia trybu fabularnego, po czym przejść do przeszukiwania miasta i
kończenia zadań pobocznych. Pozostałe sekrety występujące w zadaniach fabularnych wymagają
od ciebie posiadania licznych postaci posiadających specjalne moce, które pozwolą zebrać
wszystkie znajdźki.
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Informacje wstępne

Mapa Municibergu
W poniższych rozdziałach znajdziesz mapy do gry LEGO Iniemamocni, zawierające dane dotyczące
wyzwań i sekretów, ich umiejscowienie oraz wskazówki, jak odnaleźć i zebrać najtrudniejsze z nich, w tym
szczególnie złote klocki, których zebranie nierzadko jest łamigłówką. Miej na uwadze, że niektóre
wyzwania mają swoje punkty w jednej dzielnicy, a kilka innych wyzwań posiada elementy rozmieszczone
po całej mapie Municibergu.
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Zewnętrzny Municiberg
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Powyższa mapa prezentuje dzielnicę Zewnętrzny Municiberg w LEGO Iniemamocni z zaznaczonymi
lokalizacjami super-klocków, super konstrukcji, złotych klocków oraz wyścigów. Na mapie zaznaczono
ponadto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kolorem zielonym: studnie powiązane z wyzwaniem Drugie dno,
Kolorem czerwonym: obiekty do zniszczenia z wyzwania Ekipa sprzątająca,
Kolorem białym: plakaty z wyzwania Zwolennik superbohaterów,
Kolorem niebieskim: podwodne figurki z wyzwania Pranie w oceanie,
Kolorem żółtym: konstrukcje do naprawy w ramach wyzwania Mechanik na część etatu,
Kolorem czarnym: figurki Zniewalacza ekranów z wyzwania Zniewalacz zniewolony.
Kolorem fioletowym oznaczono trudne do zebrania złote klocki i odniesienia do nich w poniższym
tekście:

Złoty klocek #1

Klocek w basenie
Jeden ze złotych klocków w Zewnętrznym Municibergu znajdziesz w basenie przy domu Edny Mode.
Basen otoczony jest laserami - najłatwiej przedostaniesz się przez nie z pomocą Violi (na lasery zadziała
tak tarcza jak i niewidzialność).
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