Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Frostpunk Edycja Wiktoriańska PL
wydawca : Cenega

Cena: 99.90 zł

Nakład premierowy gry ukaże się w specjalnym limitowanym wydaniu – Edycji wiktoriańskiej. W skład Edycji
wiktoriańskiej wchodzą:
Wysokiej jakości pudełko z klapką, prezentujące grafiki z gry
Pudełko DVD
zawierające płytę z grą
Karta z kodem aktywacyjnym Steam
„New London – The Art of Frostpunk” –
56-cio stronicowy artbook w twardej oprawie, zawierający ogromny zbiór konceptów, szkiców i rysunków
powstałych na potrzeby produkcji gry
Mieszkańcy skutego lodem świata opracowują technologię parową,
która ma pozwolić im przetrwać na obezwładniającym mrozie. Zadaniem zarządcy miasta jest dbanie zarówno o
ludzi, jak i całą miejską infrastrukturę. Jego umiejętności taktyczne i moralność są niejednokrotnie wystawiane
na próbę, a to, co uchodzi za podwaliny zorganizowanego społeczeństwa, nieraz staje pod znakiem zapytania.
Optymalizacja i zarządzanie zasobami często ścierają się tu z empatią i podejmowaniem przemyślanych decyzji.
Choć zarządzanie miastem i społeczeństwem zajmuje graczowi większość czasu, w pewnym momencie
konieczne stanie się odkrywanie świata zewnętrznego, co pozwoli poznać jego historię i zrozumieć obecną
sytuację. Jakie decyzje podejmiesz, żeby rozwinąć społeczeństwo? Co zrobisz, kiedy będziesz na skraju
wytrzymałości? I… …kim się wówczas staniesz? MIASTO MUSI PRZETRWAĆ Frostpunk to gra
survivalowa, w której ciepło oznacza dla miasta przetrwanie, a każda decyzja ma swoją cenę. NIE POZWÓL
NADZIEI ZGASNĄĆ Przetrwanie jest w dużej mierze zależne od nadziei i woli życia. Zdolność rozniecania ich
w sercach ludzi przesądzi o twoim sukcesie. USTANAWIAJ PRAWA Społeczeństwo to grupa ludzi
postępujących zgodnie z tymi samymi regułami i wyznających podobne poglądy. Ustanawianie praw i
zwyczajów będzie kluczowe dla ukształtowania społeczeństwa. ROZWAŻAJ WSZYSTKIE ZA I PRZECIW
Czy zezwolisz na zatrudnianie nieletnich? Jak będziesz traktować chorych i rannych? Frostpunk sprawdza
taktyczne umiejętności gracza, wystawiając na próbę jego moralność. ODKRYWAJ ŚWIAT Świat skrywa nie
tylko fragmenty przeszłości, lecz również potencjalne sposoby na zapewnienie ludziom przyszłości.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

24.04.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa
Format

11 bit studios
Single Player
16+

PL (napisy)
DVD
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