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Witaj w Hongkongu - pełnym życia i neonowego światła, egzotycznym mieście stanowiącym 
schronienie dla triad - jednych z najpotężniejszych i najbardziej niebezpiecznych organizacji 
przestępczych na świecie. W tym otwartym świecie wcielasz się w Weia Shena, tajniaka 
usiłującego zniszczyć triady od wewnątrz. Musisz dowieść swojej wartości, brutalnie 
wspinając się po szczeblach przestępczej kariery. Rozdarty między lojalnością wobec odznaki 
a przestępczym kodeksem honorowym, będziesz ryzykować wszystkim, a granice między 
prawdą, lojalnością i sprawiedliwością ulegną trwałemu zatarciu.

Akta DPHK: Wei Shen
Imię i nazwisko: WEI SHEN
Stopień: Detektyw, Departament Policji San 
Francisco
Status: Oddelegowany do Departamentu Policji 
w Hongkongu 
Wiek: 28 
W wieku 10 lat przeprowadził się wraz z matką (Margaret Shen) i siostrą (Mimi Shen) 
z Hongkongu do San Francisco. Uczęszczał do Publicznej Szkoły Średniej nr 121, którą 
ukończył z wyróżnieniem w roku 2002. We wrześniu 2002 r. został przyjęty na Uniwersytet 
Stanowy w San Francisco, specjalizował się w naukach politycznych.
Opuścił uniwersytet z własnej woli w roku 2004, w poszukiwaniu innych ścieżek kariery.
1 czerwca 2006 r. złożył aplikację do Departamentu Policji w San Francisco.
W 2007 ukończył akademię policyjną jako jeden z najlepszych na roku. 

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
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NOWA GRA
Rozpocznij nową grę.

KONTYNUUJ GRĘ
Kontynuuj grę od ostatniego zapisu.

WCZYTAJ
Przejdź do menu wczytywania zapisów gry.

ZAWARTOŚĆ DO POBRANIA
Przejdź do rynku usług Xbox LIVE.

OPCJE
Przejdź do menu opcji, umożliwiającego zmianę lub wgląd w następujące ustawienia:
- Dźwięk.
- Obraz.
- Rozgrywka i sterowanie.
- Układ kontrolera.

WYJDŹ Z GRY
Opuść grę.

Xbox LIVE® umożliwia dostęp do większej liczby gier, lepszej rozrywki i zabawy. Więcej 
informacji można znaleźć pod adresem www.xbox.com/live.

POŁĄCZENIE
Aby korzystać z usługi Xbox LIVE, należy podłączyć konsolę Xbox 360 do sieci obsługującej 
szybkie połączenie internetowe i zarejestrować się w tej usłudze. Więcej informacji na temat 
połączenia i dostępności usługi Xbox LIVE w danym regionie można znaleźć na stronie 
internetowej pod adresem www.xbox.com/live/countries.

USTAWIENIA FILTRA RODZINNEGO
Łatwe i elastyczne narzędzie pozwala rodzicom i opiekunom decydować na podstawie oceny 
zawartości, do jakich gier mają dostęp młodsi gracze. Rodzice mogą ograniczyć dostęp do 
zawartości przeznaczonej dla dorosłych. Zadecyduj, z kim i w jaki sposób kontaktują się przez 
Internet członkowie rodziny za pośrednictwem usługi Xbox LIVE, i ogranicz czas spędzany na 
graniu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.xbox.com/familysettings.

GŁÓWNE MENU

Xbox LIVE
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> Przycisk START< Przycisk BACK

x Prawy spust] Lewy spust

` P. przycisk przedniy L. przycisk przedni

j Przycisk l. drążka

k Lewy drążek

l Pad kierunkowy

Przycisk przewodnika konsoli Xbox

Przycisk Y

Przycisk B

Przycisk A

Przycisk X

i Prawy drążek

h Przycisk p. drążka

STEROWANIE

STEROWANIE POSTACIĄ
Ruch k Lewy drążek

Sprint Ruch + A (przytrzymaj)

Skok Ruch + A (wciśnij)

Obrót kamery / Celowanie i Prawy drążek

Chwyt / Podniesienie postaci z ziemi B (przytrzymaj)

Przeładowanie / Podniesienie / Wyjęcie broni z Prawy przycisk przedni

Wyjęcie / Schowanie broni Pad kierunkowy „w dół” (wciśnij)

Wyrzucenie broni Pad kierunkowy „w dół” (przytrzymaj)

Wycelowanie broni w Lewy spust

Strzał z broni x Prawy spust

Chowanie się za osłoną y Lewy przycisk przedni

Lekki cios X (wciśnij)

Mocny cios X (przytrzymaj)

Kontra / Interakcja, użycie przedmiotu lub pojazdu Y

Alternatywny tryb broni (latarka/granatnik) h Przycisk prawego drążka (wciśnij)
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STEROWANIE (CIĄG DALSZY)

PROWADZENIE POJAZDÓW
Gaz x Prawy spust

Kierowanie k Lewy drążek

Hamulec / Wsteczny w Lewy spust

Obracanie kamery h Prawy drążek (obracaj)

Hamulec awaryjny B

Strzał z Prawy przycisk przedni

Wycelowanie broni y Lewy przycisk przedni

Taranowanie X

Klakson / Syrena h Przycisk prawego drążka (wciśnij)

Porwanie samochodu A (przytrzymaj i wciśnij przy zielonej strzałce)

Wychylenie się w tył na motocyklu k Lewy drążek (pchnij w dół)

Pochylenie się w przód na motocyklu k Lewy drążek (pchnij w górę)

Wsiadanie / Wysiadanie Y

Inne
Otwarcie PDA Pad kierunkowy w górę

Mapa Przycisk <

Zmiana stacji radiowej Pad kierunkowy w lewo/prawo

Pauza Przycisk >

Wzięcie taksówki Y (przytrzymaj)
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EKRAN GRY
1. MINIMAPA
Widoczne są na niej pobliskie ulice i zaułki, 
jak również PUNKTY oznaczające okoliczne 
ZADANIA, WYDARZENIA i PRZYSŁUGI oraz 
sklepy i usługi, z których możesz skorzystać. 
CELE oznaczone są różnymi kolorami:

– Zielony – misje fabularne
– Niebieski – sprawy
– Pomarańczowy – wyścigi uliczne
– Żółty – przysługi

MINIMAPA służy również jako urządzenie GPS wskazujące drogę do wybranego celu.

2. ZNACZNIK NASTĘPNEGO CELU
Wskazuje odległość i kierunek do następnego wybranego celu.

3. WSKAŹNIK ZDROWIA
Pasek znajdujący się po lewej stronie MINIMAPY, wskazuje 
poziom ZDROWIA postaci.

4. PASEK ADRENALINY
PASEK ADRENALINY znajduje się po prawej stronie MINIMAPY. 
Można go wypełnić, zastraszając przeciwników brutalnymi i 
precyzyjnymi atakami. Po wypełnieniu go przez pewien czas
dostępne są ulepszenia bojowe.

5. WALKA Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ
Podczas walki z użyciem broni palnej w prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest 
wskaźnik obecnie używanej broni, liczba nabojów w magazynku i łączna liczba nabojów.

2

3

4

1 5
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PD REPUTACJI
PUNKTY REPUTACJI otrzymuje się po wyświadczeniu PRZYSŁUGI lub zrobieniu czegoś 
imponującego. Większa REPUTACJA oznacza większy szacunek u sprzedawców, dzięki czemu 
uzyskasz dostęp do produktów lepszej jakości, większych rabatów w sklepach, potężnych 
i luksusowych pojazdów, designerskich strojów oraz większych WZMOCNIEŃ. REPUTACJA 
odblokowuje umiejętności walki aktywowane po wypełnieniu PASKA ADRENALINY.

PD TRIADY
PUNKTY TRIADY możesz uzyskać, unieszkodliwiając wrogów. Najwięcej punktów zyskasz, 
kontrując ataki i wykorzystując elementy otoczenia do WYKAŃCZANIA przeciwników.
Dzięki nim odblokowuje się nowe ciosy i umiejętności walki.

PD POLICJI
PUNKTY POLICJI uzyskuje się, rozwiązując SPRAWY oraz powodując jak najmniejsze 
zniszczenia i straty wśród mieszkańców miasta i policjantów. Łączna liczba zmniejsza się, 
jeśli skrzywdzisz cywila, zniszczysz coś lub zabijesz policjanta. Za PUNKTY POLICJI można 
odblokować nowe atuty i korzyści.

KORZYŚCI Z REPUTACJI
Poziom reputacji odzwierciedla szacunek, którym cieszysz się pośród mieszkańców 
Hongkongu. Swoją pozycję i renomę możesz poprawić wyświadczaniem przysług, udziałem 
w wydarzeniach i wyścigach, a także interakcjami z ludnością. 
Każdy nowy poziom reputacji przynosi nowe korzyści. Są to między innymi ulepszenia paska 
adrenaliny, które czynią go jeszcze potężniejszym - przy naładowanym pasku będziesz mieć 
zwiększoną wytrzymałość, a twoje ataki będą zadawać większe obrażenia i nie będzie można 
ich blokować. Do korzyści z reputacji zalicza się także większy wybór towarów. Dostępne 
stają się nowe, lepsze samochody i ubrania; produkty dostępne w sklepach będą zapewniać 
silniejsze wzmocnienia, a sami sprzedawcy będą oferować rabaty. Lepsze samochody 
umożliwiają udział w elitarnych wyścigach samochodowych.
PORADA: na zwiększenie reputacji najlepsze jest wyświadczanie przysług.

ULEPSZENIA TRIADY
Ulepszenia triady udostępniają nowe techniki ataku i obrony. Odblokowuje się je, zwiększając 
poziom triady przez zdobywanie PD triady w misjach. Możesz zwiększyć liczbę zdobytych 
punktów triady, zastraszając przeciwników podczas walki oraz stosując zróżnicowane ataki, 
kombinacje i techniki specjalne. W Sieci Społeczności możesz ponownie przechodzić misje, 
żeby zwiększyć swój wynik. 

DOŚWIADCZENIE (PD)

ULEPSZENIA DLA GRACZA
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WALKA
CIOSY
Zadawaj słabe i mocne ciosy, wciskając lub przytrzymując przycisk X. Słabe ciosy można 
łączyć w zabójcze kombinacje. Mocne ciosy wywołują potężne ataki, którymi można przełamać 
obronę przeciwnika i ogłuszyć go lub powalić.

CHWYTY
Przyciskiem B możesz chwycić przeciwnika i wejść w TRYB CHWYTU, a następnie ciągnąć 
swoją ofiarę za sobą. Możesz także zadać jej wiele ciosów, przygwoździć do ziemi, użyć jako 
żywej tarczy lub WYKOŃCZYĆ ją, wykorzystując elementy otoczenia.

OBRONA
Zaawansowane techniki OBRONY takie jak KONTRY czy ODWRÓCENIA wywołuje się przez 
wciśnięcie przycisku Y w odpowiedniej chwili. Możesz atakować wielu przeciwników, 
wychylając drążek nie w stronę celu, na którym się koncentrujesz.

STRZELANIE
Strzelasz, wciskając prawy spust ^ lub prawy przycisk przedni, jeśli chcesz strzelać, jadąc 
pojazdem. Możesz także PRZESKOCZYĆ (A) nad osłoną, jednocześnie celując i strzelając do 
wielu przeciwników. W czasie przeskoku czas jest spowalniany, dzięki czemu łatwiej będzie ci 
celować.

NAMIERZANE CELU
Kiedy korzystasz z broni palnej lub miotanej, przytrzymaj lewy spust ] (bądź lewy przycisk 
przedni, jeśli jedziesz pojazdem), aby wycelować. Kiedy nie używasz broni, lewy spust ] służy 
do koncentracji na jednym przeciwniku.

ULEPSZENIA POLICYJNE
Do ulepszeń policyjnych zaliczają się nowe atuty lub korzyści wspomagające strzelanie, takie 
jak zmniejszone zainteresowanie policji przy porwaniach samochodów czy kompensator 
odrzutu zwiększający celność broni. Ulepszenia policyjne odblokowuje się, zwiększając 
poziom w policji przez zdobywanie PD policji w misjach, sprawach i nalotach policyjnych. 
Możesz zwiększyć liczbę zdobytych punktów policji, minimalizując zniszczenia oraz straty 
w ludności cywilnej. W Sieci Społeczności możesz ponownie przechodzić MISJE, żeby 
zwiększyć swój wynik.
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PARKOUR
Za pomocą PARKOURU możesz szybko poruszać się po mieście.
Z większości technik parkourowych (przeskakiwanie i prześlizgiwanie się po obiektach) można 
korzystać na ulicach; dzięki nim możesz też dostać się w wyżej położone miejsca. 
Przytrzymaj A, aby biec. Naciśnij A przed samą przeszkodą, aby wykonać PŁYNNY SKOK, 
którym ominiesz ją szybciej.

SAMOCHODY
Kiedy zbliżysz się samochodem do innego pojazdu, możesz przytrzymać A, by wykonać 
PORWANIE SAMOCHODU, przeskakując z jednego pojazdu do drugiego. W chwili, gdy 
biała strzałka wskazująca docelowy pojazd zmieni kolor na zielony, wciśnij przycisk A, aby 
przeskoczyć i przejąć kontrolę nad drugim samochodem.

MOTOCYKLE
Po zatłoczonych ulicach i wąskich zaułkach Hongkongu łatwiej i szybciej jest poruszać się 
motocyklami. Jeśli masz broń, możesz z niej strzelić za pomocą z.

ŁODZIE
Transport wodny ma dla mieszkańców Hongkongu ogromne znaczenie. Na rzekach, 
brzegach i w zatokach można spotkać sampany, a pontony, motorówki i jachty znajdują się 
w nabrzeżnych przystaniach.

TAKSÓWKI
Jeśli masz wystarczającą ilość pieniędzy, do wybranych miejsc na MAPIE możesz dojechać 
taksówką. Aby skorzystać z taksówki, podejdź do niej i przytrzymaj Y, a następnie wybierz 
punkt docelowy na ekranie MAPY. 

PORUSZANIE SIĘ

26



EKSPLORACJA OTOCZENIA
UBRANIA 
Za zdobyte PIENIĄDZE możesz kupować nowe ubrania w sklepach odzieżowych rozsianych po 
Hongkongu. Znajdziesz tam między innymi modne t-shirty, eleganckie garnitury, jak również 
przeróżne dodatki w rodzaju butów, zegarków i nakryć głowy.
Noszenie dobranych kompletów odzieży oraz niektórych dodatków wiąże się ze specjalnymi 
premiami i korzyściami. Ubranie możesz zmienić w garderobie w MIESZKANIU.

POJAZDY
Zarobione PIENIĄDZE mogą posłużyć do zakupu nowych środków transportu. Pojazdy są 
przechowywane na parkingach  rozsianych po mieście.
Pojazdy określonych klas (A, B lub C) odblokowują wyścigi uliczne. Można je kupić od dilerów 
samochodowych.

NEFRYTOWE STATUETKI
W różnych punktach miasta ukryte są NEFRYTOWE STATUETKI. Znajdź je i zanieś do dojo, 
a odblokujesz kolejne techniki dostępne w walce.

KAPLICZKI ZDROWIA
Po mieście rozsiane są czerwone KAPLICZKI ZDROWIA. Za każde pięć kapliczek, w których 
się pomodlisz, maksymalny poziom ZDROWIA postaci na stałe wzrośnie o 10%. Dodatkowe 
zdrowie jest widoczne w postaci niebieskiego paska na WSKAŹNIKU ZDROWIA.

SKRYTKI
SKRYTKI zawierają pieniądze, przydatne rzeczy, nowe przedmioty i ubrania.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Jedzenie przywraca zdrowie i może dawać chwilowe WZMOCNIENIA.

MASAŻE
Masaże wyostrzają zmysły i dają tymczasowe premie do PASKA ADRENALINY.

ROZMOWY
W mieście zdarza się rozmawiać z rozmaitymi osobami. Czasami są to proste rozmowy ze 
sprzedawcami, od których kupujesz jedzenie, ubrania czy inne przedmioty. W pewnych 
momentach rozmowy na ekranie może pojawić się ikona. Jeśli szybko zareagujesz, rozmowa 
pójdzie po twojej myśli. Mechanizm ZAGADYWANIA jest podobny do systemu kontr w WALCE 
WRĘCZ. Właściwa reakcja może zaowocować dostępem do zamkniętych obszarów lub 
dodatkowymi informacjami.
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WYPOSAŻENIE MIESZKANIA
Za zdobyte PIENIĄDZE możesz kupować przedmioty do ulepszania MIESZKANIA. Umieść w 
nim meble, luksusowe przedmioty, ozdoby, a nawet zwierzątko.
Nie wszystkie te rzeczy pochodzą z legalnych źródeł, część z nich to kradziony towar 
sprzedawany przez przestępców. Dostęp do takich przedmiotów wymaga wysokiego 
POZIOMU REPUTACJI.

WZMOCNIENIA I ZDROWIE
WZMOCNIENIA zwiększają zdrowie i wspomagają jego odzyskiwanie. Działają coraz silniej 
wraz ze wzrostem POZIOMU REPUTACJI.

PDA dostępne jest po naciśnięciu m.

W PDA dostępne są:

1. Kontakty
2. SMS
3. Raporty
4. Sieć Społeczności
5. Kamera
6. 
EKRAN MAPY
MAPA dostępna jest po naciśnięciu <. 
Znajdziesz na niej swoją obecną pozycję,
cele oraz ikony różnych godnych uwagi 
miejsc. Ustal własny cel, wskazując
kursorem odpowiednie miejsce
i naciskając A.

EKSPLORACJA OTOCZENIA (CIĄG DALSZY)

MAPA I PDA

WZMOCNIENIE DZIAŁANIE
Herbata ziołowa Działa wzmacniająco, zmniejszając otrzymywane obrażenia.

Masaż Wyostrza zmysły, przez co pasek adrenaliny wypełnia się szybciej.

Energetyk Daje zastrzyk energii, który zwiększa siłę ciosów.

Żywność Przywraca zdrowie i umożliwia regenerację zdrowia w walce.
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SIEĆ SPOŁECZNOŚCI
W SIECI SPOŁECZNOŚCI możesz przeglądać 
zdobyte nagrody, najlepsze czasy w każdym 
wyścigu, rekordy w misjach oraz rejestr 
wszystkich wyzwań dla i od znajomych.

REJESTR
Rekordy i dokonania w kategoriach jazdy, walki i czasu.

STATYSTYKI NAGRÓD
ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE nagrody za konkretne dokonania.

STATYSTYKI GIER
Rekordy w wyzwaniach, takich jak np. najdłuższa jazda na jednym kole, najdalszy skok 
samochodem itd.

MISJE
Wyniki każdej ukończonej misji. Na tej karcie można też ponownie uruchomić misję.

WYŚCIGI
Czas ukończenia każdego wyścigu ulicznego. Na tej karcie dostępna jest też opcja ponownego 
rozegrania wyścigów.

LEGENDA
Cel (zielony) Nalot policyjny

Gracz Spotkanie/randka (różowy)

Misja (zielony) Parking

Trop/sprawa (niebieski) Sklep odzieżowy

Przysługa Apteka

Wyścig uliczny Salon samochodowy

Kryjówka (szary) Szulernia

Mieszkanie Karaoke

Tajna kryjówka (niebieski) Walki kogutów

Szkoła sztuk walki Salon masażu
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SIEĆ SPOŁECZNOŚCI

MENU PAUZY

WYSYŁANIE I OTRZYMYWANIE WYZWAŃ
Musisz być połączony z siecią, żeby odbierać i rzucać wyzwania. Na ekranie Sieci Społeczności 
znajdziesz informacje o aktualnym stanie swojego połączenia. Jeśli chcesz rzucić znajomemu 
wyzwanie, otwórz sekcję REJESTR, przejrzyj swoje wyniki i naciśnij X, a pojawi się okienko 
z listą znajomych. Jeśli masz wynik lepszy od któregoś z nich, możesz rzucić tej osobie 
wyzwanie.

Jeśli chcesz przyjąć wyzwanie rzucone przez znajomego, w czasie gry otwórz PDA
i przejdź do SIECI SPOŁECZNOŚCI, aby przeczytać wiadomość.

LISTA ZNAJOMYCH
ZNAJOMI są widoczni na LIŚCIE ZNAJOMYCH. Możesz ich znajdować i dodawać do listy
przez Xbox LIVE.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.sleepingdogs.net

MENU PAUZY jest dostępne po naciśnięciu >.

WZNÓW
Kontynuacja gry.

MAPA
Ekran MAPY.

ULEPSZENIA
Ekran ULEPSZEŃ, na którym możesz przeglądać odblokowane oraz wciąż niedostępne 
ulepszenia.

SIEĆ SPOŁECZNOŚCI
W SIECI SPOŁECZNOŚCI możesz sprawdzić swoje aktualne wyniki. W RANKINGACH 
sieciowych zapoznasz się ze zdobytymi nagrodami, najlepszymi czasami w każdym 
wyścigu, najlepszymi wynikami w każdej misji oraz rejestrem wszystkich wyzwań dla i 
od znajomych.

PORADA: więcej informacji znajdziesz na stronie www.sleepingdogs.net.

ZACZNIJ OD PUNKTU KONTROLNEGO
Powrót do ostatniego punktu kontrolnego aktywowanego w czasie misji.

ANULUJ MISJĘ
Odwołanie trwającej MISJI i powrót do poruszania się po otwartym świecie.
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ZAPISZ/WCZYTAJ
Opcje zapisu i wczytywania.

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW
Zapis poprzednich CELÓW MISJI oraz PODPOWIEDZI w kolejności otrzymania.

STATYSTYKI
Możesz tu przejrzeć swoje STATYSTYKI GRY, takie jak znalezione przedmioty 
kolekcjonerskie czy kupione pojazdy i ubrania.

OPCJE
Dostosowanie ustawień dźwięku, obrazu, rozgrywki i sterowania. 

WYJDŹ DO GŁÓWNEGO MENU
Powrót do głównego menu.

Sleeping Dogs ©Square Enix Limited 2012. All rights reserved. Developed by UNITED FRONT GAMES. 
SLEEPING DOGS, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the 
Square Enix Group of Companies. Sleeping Dogs is presented by Square Enix in association with BVT Games 
Fund IV Dynamic GmbH & Co.KG and BVT Games Fund V Dynamic GmbH & Co.KG. Dolby and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, 
© 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved. Sleeping Dogs uses Havok™. ©Copyright 1999-2012 Havok.com, 
Inc. (and its Licensors). All Rights Reserved. Uses Bink Video. Copyright ©1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. 
All other trademarks are the property of their respective owners.
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