HRAJEME FORTNITE

HRAJEME FORTNITE

ODHALENÍ LOKACÍ MAPY

LOOT LAKE

Když se pořádně podíváte na mapu ostrova, uvidíte na ní SPOUSTU
pojmenovaných lokací. Každá oblast má svá dobrá a špatná místa. Tento
užitečný průvodce vám pomůže vybrat si správnou přistávací zónu pro
zlepšení vaší herní strategie!

RISKY REELS

Skočte do boje svým přistáním
poté, co střemhlav přiletíte
do centra oblasti Loot Lake!
Otevřená oblast, která nenechává
moc místa pro úkryt, ale zase
to vynahrazuje opravdu spousta
kořisti, která se zde dá najít.

LAZY LINKS

JUNK JUNCTION

SEVER

Toto vrakoviště je plné
rozbitých aut. Už jen samotný
název hodně vypovídá o tom,
jak to tu vypadá. Není zde moc
možností pro vzácnou kořist,
ale můžete zde nalézt dostatek
kovu a nábojů, než se vydáte
do vnitrozemí.

Toto děsivě opuštěné místo je
perfektní, pokud chcete nasbírat
nějaký ten kov, jelikož tam jsou
kvanta aut. Také se zdá, že je po
okraj plné různého swagu. A aby
to nebylo vše, říká se, že je to tu
plné zlatých truhel.

Ve východní části mapy uvidíte
dřevěnou myslivnu umístěnou
uprostřed lesního tábořiště.
Díky tomu jde o skvělé místo
pro sběr dřeva. Je zde dostatek
základní kořisti a dost hub pro
vylepšení vašeho štítu.

RISKY REELS

LAZY LINKS

HAUNTED HILLS

LONELY LODGE

Co bývala kdysi obyčejná
restaurace, se změnilo na
místo, kde se uctívá smažené
jídlo. Uvnitř labyrintu v chrámu
je spousta úžasné kořisti. Dejte
si však pozor, abyste se z něj
vůbec dostali ven!

HAUNTED HILLS
Bojíte-li se, leťte rozhodně
jinam! Jde totiž o hřbitov.
Pokud máte pro strach
uděláno, najdete zde u krypt
a v mauzoleích hodně kořisti
– například už o něco lepší
zbraně a spoustu nábojů.

Hluboko v lesích se nachází
pevnost, kterou ještě brání
bludiště, kde se dá nalézt
spousta nábojů a zbraní. Tato
oblast je posetá štítovými
houbami a karavany, ze kterých
můžete vytěžit kov.

TOMATO TEMPLE

Už vás nebaví jen střílet a stavět?
Tak zamiřte k Lazy Links a rovnou
si můžete dát partičku golfu! Tato
oblast sice nemá moc kořisti, ale
má 18 jamek – snad zůstanete
naživu tak dlouho, abyste trefili
aspoň jednu!

JUNK JUNCTION

WAILING WOODS

PLEASANT PARK
TOMATO TEMPLE

PLEASANT PARK
WAILING WOODS

Pokud přistanete na tomto
místě, lehce zde najdete nějaké
obyčejné věci. Nenajdete zde
mnoho truhel nebo nějaké
výhodné pozice, takže vyrabujte
všechny domy a rychle zamiřte
někam, kde to trochu víc žije.

SNOBBY SHORES

LOOT LAKE

LONELY LODGE

SNOBBY SHORES

Na západním pobřeží mapy
leží uzavřená komunita Snobby
Shores. Tato oblast je plná
středně vzácné kořisti včetně
slušnějších zbraní. Jenže také
bývá jednou z prvních, kudy
se prožene bouře.
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