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Grand theft auto 3 rampages map

Olá gente do COG Aqui segue esses três mapas, cada um com as localizações das fúrias em cada uma das ilhas de GTA III. Portland Stauton Island Shoreside Vale Existe um total de 20 rampage espalhadas pelo estado de Liberty City, 6 em Portland, 7 em Stauton e 7 emide Shores. Por cada rampage você recebe
$5000, e por cada fúria que completa depois dessa acrescenta mais 5000 $ á recompensa. Espero que os mapas sejam úteis pra vocês. Até a próxima. FONTES: www.cheathappens.com/features/gta3/gta3_rampages.asp da WikiGTA - Complete Grand Theft Auto Walkthrough Tweet Shoreside Vale - 69-100 Staunton
Island - 7-13 RAMPAGE No 1 Localização #1: Next Mean Street Taxis em Trenton. Localização na #2: Na beira da parte de trás de um hospital em Portland View. Gol: Matar 20 tríade. Arma dada: espingarda. Comentários: Nenhum. RAMPAGE No 2 Localização #1: Escadas no final do curso de beco de construção
chinesa em Chinatown. Localização #2: Um ponto a noroeste da loja SupaSave em Portland View. Gol: Mate 25 tríades. Arma Dada: Uzi. Notas: Considere ultrapassagens. RAMPAGE No 3 Localização #1: Entre garagens a leste do restaurante de Toni Cipriani em St. Mark. Localização #2: restaurante South Cipriani
em St Mark's, se você olhar para a esquerda indo para lá, você vai encontrar um beco longo. Olhe para trás para o ícone de fúria em um dos quintais. Propósito: Matar 20 máfias. Arma dada: AK47. Notas: Considere ultrapassagens. RAMPAGE No 4 Localização #1: St. Mark's, chegar aos trilhos do El-Train e ir para o
sul ao longo deles. Localização #2: St. Mark's, vá para o outro lado para os trilhos do El-Train, em direção a Portland View e Trenton. Objetivo: Destruir 10 veículos. Arma dada: granadas. Notas: Atrair a atenção dos policiais ajuda, especialmente se você vai atacar de cima. RAMPAGE No 5 Localização #1: Do outro
lado da rua Luigi place, ao redor dos fundos, na base da escadaria. Localização #2: Onde o Old School Hall e a Callahan Bridge se encontram em um parque de Chinatown. Gol: Mate 30 Diablos. Arma: M-16. Notas: Já que esses caras geralmente estão desarmados, não é uma má ideia atirar em cima de um carro.
RAMPAGE No 6 Localização #1: Do Old School Hall a Chinatown, cruze a rua indo para leste até o prédio escuro. Use a entrada para ir à área gramada e procurar um ícone. Localização #2: Por uma árvore atrás de uma parede ao sul da Central De Energia de Callahan Point. Objetivo: destruir 13 veículos. Arma Dada:
Lançador de Foguetes. Notas: Tente atrair a atenção da polícia e trazer seu veículo aqui para destruir. Share Share Para outros usos, consulte Rampage. Ícone de rampage grand theft auto iii. Rampages são desafios que podem ser encontrados em Liberty City Grand Theft Auto III. Eles representam sem dúvida os
testes mais difíceis do jogo, encarregados de jogadores matando um certo número de inimigos ou destruindo uma certa quantidade de veículos em 2 minutos. Os ícones de fúria são marcados com um conjunto de crânio branco com um anel azul. São 20 tumultos no total – 6 7 na Ilha Staunton e 7 em Shoreside Vale.
Cada tumulto tem dois locais de desova; Se o jogador não desarvar sua primeira desova, ele irá desovar em seu segundo local designado, e se o jogador não o fizer novamente, então desovar de volta em primeiro lugar. Como Unique Stunt Jumping, cada Rampage completada recompensa um aumento de US $
5.000. Por exemplo, o primeiro Rampage oferece $5000; outro oferece US $ 10.000, etc., até US $ 100.000 e um bônus de US $ 1.000.000 para a execução de todos os 20. Todos os 20 Rampages representam 1% da conclusão do jogo e, portanto, são necessários para 100% de conclusão do jogo. Rampages podem
começar a qualquer momento no jogo fora das missões, mas começar tarde demais causando sérios danos às gangues é hostil para Claude. Rampages em Portland Enquanto os Rampages de Portland não são muito difíceis, encher os Rampages relacionados à Tríade antes de completar as missões de Toni Cipriani
é altamente recomendado que eles não sejam hostis a Claude durante a Fúria. Da mesma forma, recomenda-se que os jogadores parem a Fúria relacionada com a máfia antes de completar Sayonara Salvatore. # Reivindicar primeiro local Segunda localização Estratégia 1 Matar 20 membros da Máfia em 2 minutos
usando AK-47. Entre duas garagens em Saint Mark,ao sul do Clube dos Cavalheiros de Salvatore. Beco um quarteirão ao sul do restaurante Ton. A coleta de saúde pode ser encontrada ao sul da primeira localização de Rampage, na borda de onde se precisa. Se Sayonara Salvatore já está exterminada, a máfia será
hostil e tentará atacar Claude. Outra desvantagem de tocá-lo depois de Sayonara Salvatore é que a Família Leone usa Shotgun. Tente trancá-los remotamente e matá-los antes que eles entrem ao alcance. Ao ficar perto do ícone da pick-up Rampage e estacionar o carro atrás deles, os jogadores podem impedir que a
máfia desova atrás deles. A máfia tem uma forte tendência a desovar direto para baixo da colina, então continue disparando para chamar sua atenção quando estiver remota. 2 Mate 20 membros da Tríade por 2 minutos usando espingarda. Uma rua lateral em Trenton perto de uma fábrica de comida de cachorro.
Borda atrás do hospital (dirija até a delegacia). Se as tríades já são hostis ao Claude, você pode alcançar o nível desejado. Torna-os neutros. Encontrar cobertura como um estacionamento de delegacia com uma parede baixa cercada, ou um hospital com duas captações de saúde, pode ajudar a parte inicial do The
Rampage ao começar em outro lugar. 3 Mate 25 membros da Tríade em 2 minutos usando Uzi. Chinatown, o mesmo lugar onde você pega um teste de missão de lança-chamas pelo fogo. Estacionamento Supa Save. Se as tríades já são hostis, entrem no veículo e façam tiroteios de drive-by para que eles facilitem
significativamente essa agitação. O Patriota à prova de balas, dado no final de O Homem Marcado, poderia torná-lo ainda mais fácil. Não precisa fazer drive-by's neste tumulto, mas ainda assim, torna muito mais fácil. 4 Assassinato 30 Diablo dentro de 2 minutos usando M-16. Beco da Luz Vermelha perto das escadas.
Logo atrás do Old School Hall (ao norte da Ponte Callahan). Se Uzi Rider já estiver completa, Diablos será hostil a Claude. Pode realmente ser muito útil porque eles rapidamente conglomerado em torno do jogador; Basta pular repetidamente para obter alguma distância, rapidamente virar-se, e niit-los todos para
baixo, indo totalmente automático com uma arma. 5 Destrua 10 veículos em 2 minutos usando granadas. El station hospital em Portland View (vá direto para os trilhos). Estação el no hospital/perto da Garagem do Joey em Trenton (vá à esquerda para os trilhos). Antes de começar o Rampage, estacione o veículo sob
os trilhos com o ícone Rampage. Depois de iniciais (a partir da primeira posição), solte as faixas e exploda seu veículo estacionário; Felizmente, destrói outros veículos quando são parados nas proximidades. Uma ambulância estacionada nas proximidades e dois carros da polícia compõem outros três veículos simples
- o resto, que tem um pouco de sorte, pode ser visto esperando carros fora do hospital perto do cruzamento. O aumento do Nível de Procurado naturalmente fará com que mais veículos policiais cheguem e se aproximem do jogador. Não se incomode em vir a St. Mark, porque leones não gostam de tirar seus veículos.
6 Destrua 13 veículos em 2 minutos usando um lançador de foguetes. Um beco no beco ao lado do edifício da fronteira Chinatown/Trenton, do outro lado da rua a leste do prédio da velha escola. Atrás do muro, um dos prédios a leste do café do Gorduroso Joe. Destrua todos os veículos nas proximidades. Ficar em um
estacionamento perto da ponte deve impedir que os pedestres cheguem a Claude, que está tentando lutar com ele. Como o Rampage anterior, um nível de procura mais alto faz com que mais veículos policiais alcancem, fazendo mais metas. Se alguém andando se aproxima, pode matar simplesmente disparando um
foguete atrás deles para que um pouco de dano da explosão os mate, mas não possa alcançar Claude. Ilha Staunton Como Portland e suas tríades, é altamente recomendável fazer Rampages relacionados à Yardie antes de completar Kingdom Come, caso contrário eles se tornam hostis no horizonte e tornam os
tumultos mais difíceis. # Reivindicar primeiro local Segunda localização Estratégia 1 Torch 16 Yakuza membros 2 minutos usando Coquetéis Molotov. Newport, na Newport - Fort Staunton Expressway. Você pode ver a casa no lado leste da estrada. O lugar naquela casa é a porta onde você pode encontrar o ícone.
Beco de esquina 8-Ball Autos's e Pay 'n' Spray, ao lado de um estacionamento multi-nível em Newport. Este é um dos rampages mais fáceis devido ao grande número de Yakuza que geram juntos e alguma quantidade de mortes necessária. A Yakuza não é hostil ao Claude. Certifique-se de trazer o veículo para não
pedestres realmente desovar perto do ícone Rampage, e tome cuidado para não incendiar Claude. A solução mais fácil é lançar coquetéis sob onde você até o ícone para tirar um pouco de Yakuza que provavelmente será muito perto e, em seguida, saltar para baixo da rua para queimar mais deles. Yardies próximos
são propensos a desovar e lidar com a Yakuza, livrar-se deles também, para que eles não causem problemas. 2 Destrua 8 veículos em 2 minutos usando espingarda. O ícone está localizado no canto sudoeste do Belleville Park. O ícone está localizado no canto nordeste do Belleville Park, do outro lado, onde você
pode encontrar a primeira localização. Estacione o veículo no meio do cruzamento para causar um engarrafamento e, em seguida, começar a puxar os motoristas para fora de seus veículos. Uma vez que vários veículos são esvaziados (e idealmente agrupados), começam a atirar neles para causar uma reação em
cadeia que deve fazer com que vários outros veículos próximos explodam. Se mais alguns veículos precisarem ser destruídos, aumente o nível de procurado até que os carros da polícia cheguem, o que fornecerá mais alguns alvos. Como em muitos Rampages, pode depender da felicidade; quantos veículos desovam
e se os motoristas decidem fugir se baleados ou ficam presos em um engarrafamento pode ser muito difícil. 3 Queime 25 membros da Yakuza por 2 minutos usando lança-chamas. Dirija por um beco em frente ao esconderijo de Donald Love (onde esperanto era Kingdom Come) e você pode entrar em um grande
estacionamento. O ícone de fúria está localizado no canto sudeste de uma das saídas. A agitação fica ao sul da igreja em Bedford Point. Como Rampage, que encarregou o jogador de matar a Yakuza com coquetéis Molotov, este Rampage também não é particularmente difícil quando a Yakuza gera em grandes
grupos juntos e não revida. Não subestime a formação do lança-chamas; ele se estende além do que a animação de fogo significa. Tenha cuidado se acidentalmente acertar um membro da Yakuza com sua arma, mais deles vão atacá-lo. 4 Explode 25 Jardas em 2 minutos usando granadas. O ícone está localizado
atrás da Estação de Bombeiros de Belleville Park, não muito longe da Ponte shoreside Elevator e tio BJ Deli &amp; Sobre mantimentos. Há um beco ao sul da área do campus. O ícone está localizado no lado direito deste beco. Com todos os Rampages relacionados à Yardie na Ilha Staunton, resolva-o após a
conclusão de Kingdom Come faz com que os jardas ataquem no horizonte, tornando-o muito mais difícil. Se tiver sorte, muitos pátios desovam juntos, fazendo alvos de granadas. Caso contrário, corra jardas, toque no botão de ataque para soltar a granada, e fuja. Atrair Yardies juntos é uma estratégia eficaz, assim
como a luta de jardas fora do esconderijo de Claude para acesso rápido à saúde (e talvez armadura), embora no final das contas possa ser um Rampage muito complicado, independentemente disso. 5 Pop 17 Yardie você precisa de 2 minutos usando rifle de precisão. Há algumas escadas em um lado do edifício AMco
na fronteira entre Torrington e Bedford Point. Vá para cima e vire à direita e verá o ícone. Vá para a calçada na entrada do cassino Kenji. Início você encontrará o ícone. Cortar yardies no chão é muito mais eficiente do que fazê-lo em telhados. Se jardas já são hostis a Claude (realizando Kingdom Come),
deliberadamente não vai se abalar pela primeira vez ele vai gerar no cassino. Depois de ativar o cassino, imediatamente pule da varanda e comece a ligá-los no chão enquanto fica perto do cassino, para não desovar jardas pelos lados ou atrás de Claude. Se mais Yardies estão desovando, mova-se para a estrada;
mais uma vez não desovar, pule repetidamente para trás na cobertura do cassino para não ficar adjacente. 6 Aniquilar 30 Jardas em 2 minutos usando um lançador de foguetes. Aproxime-se da Igreja Bedford Point na estrada e você encontrará um pequeno beco à esquerda da igreja. Entre no beco e vire agora e
encontre o ícone. O ícone está localizado nos arbustos atrás das escadas direitas do edifício, onde fica a entrada do grande estacionamento do Kingdom Come. Esta fúria não deve dar muito ao desafio devido à morte do Lançador de Foguetes. No entanto, se os jamaicanos são hostis a você, então é um momento
difícil porque eles têm uma tendência a correr muito perto do jogador. Quando um jogador tem um nível de procurado, yardies não são mais mais hostis do que eram antes. Se jardas ou policiais se aproximarem demais, disparar mísseis perto deles, não eles, então a explosão não prejudicará Claude também. Se isso
não funcionar, tente derrubá-los por um longo caminho. 7 Destrua 15 veículos em 2 minutos usando M-16. O ícone está localizado ao sul da área do campus mais ao sul. Canto nordeste do local. Antes de começar este Rampage, tente criar um engarrafamento estacionando seu veículo na estrada perto do ícone
Rampage. Após o início de Rampage, aproxime-se um pouco (o M-16 tem um forte recuo) e atire rapidamente em todos os veículos antes que eles possam ir embora. Se você tiver sorte, as explosões podem ser acorrentadas. Quando os níveis procurados aumentam, carros de polícia e criminosos fornecem metas
adicionais, mas como eles tendem a chegar lentamente, os jogadores devem retirar o maior número possível de veículos civis com antecedência. Shoreside Vale All Shoreside Vale Rampages deve ser concluído antes da missão final da Bolsa, caso contrário o cartel será equipado com Uzis e AK-47s em vez de
pistolas, permitindo-lhes matar Claude rapidamente. # Reivindicar primeiro local Segunda localização Estratégia 1 Squirt220 Membros do Cartel 2 minutos usando o carro. Em frente à entrada principal do terminal do aeroporto está um outdoor para Fatburger, um ícone localizado atrás deste outdoor. Se você pegar o
túnel para o aeroporto ou se você pegar a ponte para Staunton Island você vai acabar na mesma estrada. Fique naquela estrada até virar à direita e atingir a passagem de nível. Vá para a esquerda e continue subindo a colina até ver um grande prédio de fábrica à direita. Vire à esquerda na grama e você encontrará o
ícone atrás Hill. Usando um Patriota à prova de balas recompensado por completar a missão, o Homem Marcado é a escolha mais fácil. Se o jogador não tem um veículo, a melhor opção é atravessar o cartel em uma estrada larga que leva da ponte e dos túneis subterrâneos para Staunton, porque os inimigos do outro
lado da rua estão muito longe para o fogo de Claude. Se o jogador não é um Patriot à prova de balas e terminou com Exchange, é provável que eles terão que sequestrar um carro novo ou dois antes que o Rampage seja terminado. Recomenda-se usar um carro esportivo como o Stinger se isso acontecer. 2 Decapitar
20 Southside Hoods em 2 minutos usando M-16. Vire à esquerda do esconderijo e depois desça a colina. Então vire à esquerda e olhe para as montanhas. Você pode ver o outdoor de lula laranja, o ícone está por trás dele. Em uma das curvas S indo para a área do apartamento onde fica seu esconderijo, há alguns
outdoors. O ícone está atrás do suporte de gás. Deve ser muito fácil, mas os jogadores precisam estar cientes de seus arredores e certamente não ficar ladeados ou à espreita atrás. 3 Squirt20 Southside Hoods por 2 minutos usando uma espingarda. Vire à esquerda do esconderijo e depois desça a colina. Pare no
meio da montanha e pule sobre a borda para a esquerda. O ícone está abaixo da garagem. Quando você sair da ponte para a Ilha Staunton, você verá um outdoor de SUMÃO à direita. O ícone está por trás deste outdoor. É difícil de se abalar, já que a espingarda não tem uma velocidade de fogo eficaz e os jogadores
podem rapidamente ser invadidos. Do primeiro ponto de desova de Rampage, é melhor começar a atirar em todos os inimigos próximos para proteger o telhado da garagem, o que torna um bom ponto de vista para começar. Inimigos podem desovar e cair no telhado, no entanto. Caindo para a direita, os jogadores
podem usar uma parede baixa ao longo do pavimento para cobrir e atirar em Southside Hoods desconhecidos enquanto passam. Há uma recepção de saúde nas proximidades. 4 Destrua 7 veículos em 2 minutos de carro. Se você pegar o túnel para o aeroporto ou se você pegar a ponte para Staunton Island você vai
acabar na mesma estrada. Fique naquela estrada até virar à direita e atingir a passagem de nível. Olhe através da travessia e você encontrará a fábrica de Macarrão Punk em Pike Creek. O ícone está localizado atrás do portão levantado. Se você dirigir até a parte mais baixa da represa, a estrada dá a volta com
grandes pedregulhos dentro. Assim como você entra nesta área, há uma pedra no lado esquerdo da estrada. O ícone está por trás deste pedregulho. Há vários veículos estacionados no estacionamento do Aeroporto Francis Internation que podem ser rapidamente destruídos sem oposição. Caso contrário, tente tirar
vários motoristas de seus veículos em uma encruzilhada e, em seguida, destruir um drive-by, idealmente causando uma reação em cadeia que irá destruí-los a todos. Na verdade, não há necessidade de realizar um drive-by que as explosões contam, para que você possa causar um engarrafamento e esmagar os
veículos necessários em pedaços de caminhada em pedaços. 5 Destrua 15 veículos em 2 minutos usando um lançador de foguetes. Enquanto cruza como o lugar principal para #17, você encontrará Turtle Head Fishing co. Entre no portão e dirija para o outro lado do prédio. Lá você vai encontrar algumas escadas.
Sobe as escadas e encontrará um ícone no telhado. Se você vem da ponte da Ilha Staunton, continue passando pela entrada do aeroporto e subindo a colina. Antes que a estrada vir à direita, você encontrará badfellas esten. O ícone está por trás deste outdoor. Essa agitação depende apenas de quantos veículos
desovam; às vezes o jogador pode se tornar infeliz e não ter veículos suficientes para desovar. Antes de Rampage, os jogadores podem tentar estacionar o veículo na encruzilhada que o ponto de partida de Rampage esquece, então quando o jogador começa a fúria, o engarrafamento pode ter começado. 6 Remova
15 cabeças colombianas por 2 minutos usando rifle de precisão. Se você pegar o túnel para o aeroporto ou se você pegar a ponte para Staunton Island você vai acabar na mesma estrada. Fique naquela estrada até virar à direita e atingir a passagem de nível. Vire à esquerda no cruzamento e siga aquela estrada
quando ela finalmente virar à direita. Siga a estrada até ver o muro se abrindo à direita da estrada. Dirija por esta área e verá uma rampa bem na frente. Se você ficar em frente à rampa e virar à direita, você verá outra rampa. O ícone está na parte inferior desta rampa, atrás da caixa grande. Em suma, está localizado
no mesmo complexo onde ocorre a maior parte da missão. Se você subir a rampa onde o local principal estava e olhar para baixo você verá a garagem. O ícone está localizado no telhado daquela garagem, que faz parte do Pike Creek LCPD Compound. Este Rampage está muito condicionado ao quanto o cartel gera
a visão de Claude. Depois de pegar um Rampage do primeiro ponto de desova, vá até a rampa e comece a cortar do riff labial com vista para as ruas abaixo. Se não for mais um cartel, tente afastar Claude fisicamente do recife e volte rapidamente para forçar mais desova do cartel, ou, se a Troca ainda não estiver
terminada, pule na rua e tire a cabeça dos últimos do resto do cartel antes que o tempo acabe. Recomenda-se que você não chegue muito perto da rampa do penhasco porque faz com que os colombianos o vejam e eles correm muito perto do muro e da gangue lá. 7 Fry 20 membros do Cartel por 2 minutos usando
lança-chamas. No topo das curvas S indo para a área do apartamento onde fica seu esconderijo, você encontrará uma grande casa roxa que tem o landstalker estacionado em frente à sua garagem. O ícone está atrás da garagem. O ícone está localizado no canto da parede traseira à direita da garagem
Importação/Exportação. Antes de terminar a Bolsa, basta pegar a estrada e começar Com todos os cartéis no horizonte, e se houve alguma sorte, não deve ser muito difícil. Ao contrário da Yakuza, o Cartel não foge quando está na luz e continua a atirar em Claude até que eles morram. Se o jogador já se formou no
Exchange, pode ser um dos Rampages mais difíceis do jogo com cobertura limitada levando Claude a morrer muito antes que os jogadores possam matar 20 membros do Cartel; ou obter nível de procurado para redefinir sua hostilidade para o resto neutro de The Rampage, ou ir atrás da mansão perto da primeira
posição de desova de Rampage, cabeça para hedge e desligar a sobrecarga da câmera. O jogador pode definir a luz do cartel através da cobertura, mas o método depende em grande parte de quanto o cartel vai gerar do outro lado da cobertura antes que o tempo acabe. Dicas gerais certifiquem-se de ter saúde plena
e armadura antes de iniciar o Rampage. Coletar 50 pacotes ocultos abrirá armadura em cada esconderijo perto de cada ponto de salvamento. Antes disso, a Body Armor pode ser comprada da Long-Nation ou encontrada em certos lugares escondidos ao redor da cidade. Usar uma prostituta pode aumentar a saúde
máxima de 100 para 125. Muitas vezes é melhor salvar o jogo antes do ataque e, em seguida, reiniciar o jogo se um falhar, em vez de procurar por Rampage em outro local. Enquanto cada fúria, as armas ainda devem ser recarregadas; Note que as revistas não podem mais ser reencheadas rapidamente porque as
armas não podem ser desligadas e traseiras. Não há um botão de recarga dedicado, então os jogadores podem optar por desperdiçar o resto de sua revista filmando onde quer que seja durante a calmaria dos inimigos, a fim de forçar a recarga. Muitos dos tumultos dependem de quantos gols geram e onde - às vezes
não há metas suficientes para gerar posições desejáveis. Se equipado com armas que não permitem claude correr, saltar é mais rápido do que correr. Ter desejado o nível durante a fúria parece redefinir a hostilidade da gangue ao neutro [citação/controle necessário] - até mesmo o cartel colombiano, que de outra



forma sempre seria hostil a Claude. Pode ser incrivelmente útil para jogar rampages após a história do jogo. Se for necessário destruir veículos com uma determinada arma, explosões em cadeia (um carro explodindo fazendo com que outro carro exploda) contam. Durante a destruição de carros, aproveite o aumento
da atenção da polícia e destrua seus veículos de desova, o que torna a cessação do tumulto muito mais fácil. Na versão para PC, pode-se encher o Rampage da Shoreside Vale #4 sem um drive-by (usando a Uzi para destruir veículos). Recompensas por um Rampage: US$ 5.000 mais a taxa financeira anterior da
Rampage para todos os Rampages: Video Walkthrough External Links Connection Content está disponível em CC-BY-SA, a menos que seja declarado de outra forma. Observou.
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