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Edycja Complete zawiera:
grę Horizon Zero Dawnn
duży fabularny dodatek The Frozen Wilds
Ziemia nie należy już do nas W czasach, gdy maszyny biegają swobodnie a ludzkość nie jest już gatunkiem
dominującym, młoda łowczyni imieniem Aloy wyrusza na wyprawę w celu odkrycia swojego przeznaczenia.
Kolejna era ludzkości W bujnym postapokaliptycznym świecie, w którym natura przejęła władanie nad ruinami
zapomnianej cywilizacji, niedobitki ludzkości żyją w prymitywnych plemionach myśliwych-zbieraczy.
Panowanie nad planetą przejęły maszyny – budzące grozę mechaniczne stwory nieznanego pochodzenia.
Odrzucona, szukająca celu Wciel się w postać Aloy, młodej łowczyni, która chce odkryć swoje przeznaczenie
wśród ruin przeszłości. Po urodzeniu Aloy została odrzucona przez swoje plemię i musiała się nauczyć
zwinności, sprytu i zabójczej celności. Teraz poluje na maszyny, broni się przed wrogimi plemionami i musi
przeżyć w niebezpiecznej dziczy. Tajemnice dawnych ludzi Wyrusz na wyprawę po świecie pełnym dziwnych
artefaktów i ruin, aby odkryć tajemnice przeszłości. Jak maszynom udało się zdominować ten świat i co się stało
z cywilizacją, która istniała tu wcześniej? Odpowiedzi mogą zdecydować o losie Aloy - i całej ludzkości. Sama
przeciw wszystkim Zagraj w ciekawą i dającą wiele satysfakcji grę role-playing zawierającą bardzo
zróżnicowane starcia. Łącz prymitywne wyposażenie z zaawansowaną technologią, aby wytwarzać urządzenia,
które zmieniają drapieżniki w zwierzynę. Opracuj niepowtarzalne strategie, aby pokonać różne maszyny, i
zmuszaj pojmane egzemplarze do posłuszeństwa. Niesamowita technologia otwartego świata Odkryj tętniącą
życiem krainę pełną przepięknej przyrody. Podróżuj po niesamowitych tętniących życiem lasach,
monumentalnych górach i malowniczych ruinach dawnej cywilizacji. Cały ten świat ożywa dzięki systemowi
zmiennej pogody oraz cyklowi dnia i nocy.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Sony Interactive Entertainment

Data premiery

12.12.2017

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Guerrilla Games
Single Player
16+
PL

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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