Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Railway Empire
wydawca : cdp

Cena: 259.90 zł

Stany Zjednoczone, rok 1830: Nowy Świat dopiero się rozwija, ale przemysł kwitnie i ruszył wyścig o budowę
najpotężniejszego imperium kolejowego w Ameryce Północnej. W Railway Empire stworzysz złożoną i szeroko
zakrojoną sieć połączeń kolejowych, kupisz ponad 40 szczegółowo wymodelowanych pociągów i zbudujesz lub
kupisz stacje kolejowe, warsztaty serwisowe, fabryki i atrakcje turystyczne, by zapewnić twojej sieci przewagę
nad konkurencją. Będziesz musiał nie tylko zatrudniać, ale także zarządzać swoimi pracownikami jeśli chcesz,
aby twoje pociągi docierały do celu na czas. Do tego rozwiniesz ponad 300 rozwiązań technologicznych, od
ulepszeniach mechanicznych samych lokomotyw po zaawansowane wyposażenie budynków i pociągów,
pochodzących z 5 okresów technologicznej innowacji. Niestety samym budowaniem kolei i rozwijaniem
technologii nie dotrzesz na szczyt. Twoja konkurencja nigdy nie śpi i aby utrzymać swój biznes na właściwych
torach będziesz musiał sięgnąć po zagrania poniżej pasa. Atakowanie lub sabotaż infrastruktury przeciwnika i
szpiegostwo przemysłowe to tylko niektóre z nich. Najważniejsze cechy gry:
Wykorzystaj możliwości
bogacenia się w Stanach Zjednoczonych w szeroko zakrojonej kampanii, w której pracujesz krok po kroku, by
połączyć oba wybrzeża tego wielkiego kontynentu
Stwórz rozbudowaną sieć połączeń kolejowych i
optymalizuj transport pasażerów i towarów
Pokonaj wyzwania i osiągnij cele w zróżnicowanych scenariuszach
lub stwórz swoją idealną sieć kolejową w trybie budowy bez żadnych ograniczeń finansowych
Zdobądź
ponad 40 wiernie odwzorowanych historycznych lokomotyw i ponad 30 różnych wagonów i uważaj na ich silne i
słabe strony
Zainwestuj w ponad 300 nowych technologii w 5 różnych erach, by zwiększyć potencjał twojej
sieci kolejowej
Konkuruj z trzema innymi firmami, a czasami nawet sabotuj ich działania za pomocą bandytów
i szpiegów
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Wymagania sprzętowe
Format

Gaming Minds Studios
Single Player
3+
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Konsola Xbox One
Blu-Ray
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