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Gra Yakuza 6: The Song of Life - Essence of Art Edition w edycji limitowanej zawierać będzie artbook w
twardej oprawie z ponad 20 grafikami przygotowanymi przez fanów Yakuzy. Wydanie to będzie dostępne w
cenie edycji standardowej do wyczerpania zapasów.
Po trzyletnim pobycie w więzieniu, starszy i zmęczony
życiem Kiryu dowiaduje się, że jego przybrana córka, Haruka, zniknęła z sierocińca. Ślad prowadzi go w dobrze
znaną okolicę - do Kamurocho - gdzie Kiryu odkrywa, że Haruka zapadła w śpiączkę. Co więcej, okazuje się, że
dziewczyna ma dziecko, którym teraz będzie musiał zająć się Kazuma. Opiekując się maluchem, Kiryu wyrusza
do nadmorskiego miasteczka Onomichi w okolicach Hiroszimy, aby odkryć tajemnicę Haruki, jej syna i
złowrogiej hiroszimskiej yakuzy.
Od nieporównywalnego realizmu nowej lokacji - Onomichi, przepięknego
sennego miasteczka portowego w prefekturze Hiroszima, po najnowszą wersję Kamurocho, największej
dzielnicy czerwonych latarni w Tokio, Yakuza 6 zabierze graczy w niesamowitą podróż, łącząc ponurą
kryminalną historię z wybuchową walką.
Silnik „Dragon Engine” - odkryj świat Yakuzy jak nigdy dotąd.
Yakuza 6 to pierwszy tytuł z serii na konsole obecnej generacji, przygotowany od początku z myślą o PS4.
Półświatek przestępczy Japonii został odwzorowany niezwykle szczegółowo, z realistycznymi animacjami,
nowym modelem fizycznym, interaktywnymi wystawami sklepowymi, płynnymi przejściami pomiędzy
lokacjami i nie tylko.
Odkryj odrodzone Kamurocho i przepiękne krajobrazy Onomichi - hipnotyzujące
światła, wyrachowani mieszkańcy i hedonistyczne rozrywki Kamurocho wyglądają teraz lepiej niż
kiedykolwiek. Odświeżone mini-gry, takie jak karaoke, mini-bejsbol, rzutki, hostessy i automaty z grami SEGA
zostały przebudowane tak, aby gwarantowały maksymalną przyjemność. Nowe elementy, takie jak siłownia
RIZAP, kawiarnia Cat Café czy kreator klanów idealnie zrelaksują graczy po całej nocy rozbijania głów!
Znajdzie się też czas na oderwanie się od zgiełku miasta i zabawę w turystę, w przepięknym Onomichi. W tym
spokojnym nadbrzeżnym miasteczku też można znaleźć sporo atrakcji - randki w barze, polowanie na ryby z
harpunem (strzelanka na szynach... z rybami) i nie tylko!
Rozpraw się z przeciwnikami - Kiryu w wersji z
Yakuzy 6 to stuprocentowy kozak - zaprawiony w bojach weteran, specjalizujący się w sztuce walk ulicznych.
Choć tym razem dysponuje tylko jednym stylem walki, kiedy uderza - wali niczym ciężarówka. Niszczycielskie
serie i gruchoczące kości ciosy „Heat Actions” powracają, co więcej smok z Dojimy może teraz wypełnić
wskaźnik i uruchomić tryb „Extreme Heat”. Po aktywacji, Kiryu robi się niebieski i uwalnia potężne serie
ciosów pięściami lub dowolnym przedmiotem, który trzyma w rękach.
W pełni zdubbingowane japońskie
dialogi - po raz pierwszy w historii serii każda linia dialogowa posiada japoński dubbing. Zobacz jak
dramatyczna fabuła i absurdalny humor, z których znana jest seria, prezentują się na ekranie i poczuj się niczym
oglądając japoński film.
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