





















 

El Primo to Rzadki Awanturnik, który atakuje 
pięściami, zadając poważne obrażenia 
wrogom. ATAK - PIĘŚCI FURII - El Primo 
wysyła w stronę przeciwników serię czterech 
ciosów na krótkim dystansie. Bohater musi 
znajdować się bardzo blisko swojego celu, aby 
zadać mu jakiekolwiek obrażenia. SUPERATAK 
- SPADAJĄCY ŁOKIEĆ - El Primo skacze na 
krótką odległość, zadając przy tym obrażenia i 
odrzucając przeciwników. Zadawane obrażenia 
są raczej niewielkie. Ataku tego warto używać 
głównie do przebijania się do wrogich 
Zadymiarzy. Będąc w powietrzu, El Primo jest 
całkowicie odporny na wszelkie obrażenia ze 
strony przeciwników. GWIEZDNA MOC - EL 
FUEGO - Kiedy El Primo używa swojego 
superataku, podpala przeciwników. 

Wskazówki 
• Pamiętaj, że El Primo może zadawać duże 

obrażenia, ale jego ataki mają bardzo krótki 
zasięg. 

• Jego superatak pozwala mu poruszać się 
stosunkowo szybko, dzięki czemu świetnie 
sprawdzi się w ucieczce bądź ściganiu 
przeciwników. 

• Świetnie radzi sobie w drużynie. Dzięki swoim 
atakom może oczyścić drogę swojej drużynie, 
pozwalając jej zdobyć prowadzenie.

ZADANIE 
Przejdź mostem na drugą stronę Dunaju, po drodze 
pozdrów ode mnie kamienne lwy, które stoją przy 
wjeździe. Zobacz na zdjęcie dołączone do 
wiadomości. To Most Łańcuchowy, a właściwie to 
co z niego zostało już po wojnie. Spróbuj zrobić taki 
sam kadr współcześnie.

jestem el primoooooo :D I wysyłam CI ostatnie 
zadanie. idź zgodnie z mapą do mosty 
Łańcuchowego.

CIEKAWOSTKI O MOŚCIE 
Most Łańcuchowy jest najsławniejszym mostem w Budapeszcie. To też 
pierwsza budowla, która połączyła Budę i Peszt. Pomysł stałego połączenia 
dwóch części Budapesztu pojawił się już w XVIII wieku. Głównym problem 
dla ówczesnych architektów była głębokość oraz szerokość Dunaju. 
Większość inżynierów uważała za niemożliwe wybudowanie mostu w 
samym centrum miasta. Dopiero w XIX wieku podjęto się próby 
wybudowania mostu. Budowa zaczęła się w 1839, a zakończyła 10 lat 
później. Ceremonia otwarcia nie przebiegła zgodnie z planem. Miano 
wówczas założyć na most łańcuch, który znajdował się na pływającym 
rusztowaniu. Przebywali tam także zaproszeni goście. Nieoczekiwanie 
jedna z lin, którą podciągano łańcuch zerwała się i uderzyła w platformę. 
Goście zamiast cieszyć się widokiem pierwszego mostu w Budapeszcie, 
wpadli do wody. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. 
Wycofujący się żołnierze niemieccy wysadzili Most Łańcuchowy 18 stycznia 
1945 roku. Tuż po zakończeniu wojny władze miasta podjęły 
natychmiastowe działania w celu odbudowy prestiżowego mostu. Ponowne 
otwarcie nastąpiło w 1949 roku, czyli dokładnie w setną rocznicę 
wybudowania mostu.



















