Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Kozacy 3 Złota Edycja PL
wydawca : cdp

Cena: 109.90 zł

NOWE WYDANIE ZAWIERA PODSTAWOWĄ WERSJĘ GRY ORAZ NASTĘPUJĄCE DODATKI:
WZNIEŚ SIĘ KU CHWALE Kampania pruska Wciel się w role Fryderyka II Wielkiego i poprowadź pruską
armię ku największym zwycięstwom w historii XVIII-wiecznej Europy. Kampania szwedzka Przyczyń się do
zdobycia przez Szwecję pozycji militarnej potęgi pod dowództwem Gustawa Adolfa, genialnego władcy i
stratega.
STRAŻNICY SZKOCKICH WZGÓRZ
Poprowadź lud szkocki w czasie ich największych
triumfów w XVII I XVIII wieku.
DNI ŚWIETNOŚCI
Kampania polska
Poprowadż do boju dumnych
husarzy w Bitwie pod Kłuszynem czy podczas Odsieczy Wiedeńskiej.
DROGA KU WIELKOŚCI
Weź
udział w kampanii z czasów Imperium Otomańskiego i przemierz ze swoimi wojskami Europę.
Wciel się w
rolę wodza Ambrioso Spinoli w kampanii hiszpańskiej i bierz udział w oblężeniach najpotężniejszych twierdz.
ZŁOTY WIEK
Poznaj nowy tryb multiplayer i weź udział w Historycznych Bitwach oraz Kampanii
Holenderskiej. CECHY GRY:
Imponująca skala - Do 10 tysięcy jednostek na polu bitwy; 12 grywalnych
nacji, w tym Polska; ponad 120 rodzajów jednostek; ponad 220 odwzorowanych historycznych budynków;
bitwy lądowe i morskie;
12 historycznych kampanii dla pojedynczego gracza
Tryb wieloosobowy
- Zapierające dech w piersiach bitwy dla maksymalnie 7 graczy. Możliwość tworzenia zespołów lub grania
przeciwko AI. Elastyczne dopasowywanie losowych map z doborem pożądanego krajobrazu
Klasyczna
rozgrywka - Strategia czasu rzeczywistego, z modelem wytwarzania surowców oraz drzewkiem rozwoju. Bitwy
morskie oraz realistyczna fizyka pozwolą graczowi na ogromną liczbę posunięć taktycznych. Historyczna gra
strategiczna o wielkich bitwach XVII i XVIII wieku powraca. Współczesny remaster jednej z najlepszych gier
strategicznych 2001 roku. To prawdziwy klasyk gatunku RTS, w którym gracze mają do dyspozycji specjalne
budowle, produkcję surowców, szeroki asortyment jednostek, oraz dużą gamę broni palnej. Wpływ na krajobraz i
realistyczna fizyka zapewnią nieograniczoną liczbę możliwości taktycznych.
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Tryb gry
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Format

GSC Game World
Single / Multiplayer
12+
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DVD
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