Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Far Cry 3 Classic Edition PL
wydawca : Ubisoft

Cena: 119.90 zł

Z dala od obszarów cywilizowanych leży pewna wyspa - miejsce bezprawia, w którym przemoc i cierpienie są na
porządku dziennym, a jedyna ucieczka prowadzi przez narkotyki lub użycie broni. To właśnie tam trafiasz zostajesz uwięziony w miejscu, w którym nikt nie odróżnia dobra od zła, w miejscu, w którym aby przeżyć,
musisz grać według najtwardszych zasad.
Far Cry® 3 Classic Edition po raz pierwszy w historii przenosi
wyspę Rook na konsole obecnej generacji. Odkryj krwawe tajemnice wyspy i walcz z przeciwnikami; improwizuj
i wykorzystuj otoczenie na swoją korzyść; wykaż się sprytem i przechytrz bezwzględnych, obłąkanych
mieszkańców wyspy, by uratować swoich przyjaciół. Będziesz potrzebować czegoś więcej niż szczęście, by ujść
stąd z życiem.
Cechy gry:
ULEPSZONA GRAFIKA I ROZGRYWKA Far Cry® 3 Classic Edition
zostało ulepszone, aby działać płynnie na współczesnych platformach i pozwolić fanom oraz nowym graczom
poznać kampanię dla jednego gracza Far Cry® 3 w niezwykłych detalach.
ODKRYJ PAMIĘTNĄ
FABUŁĘ I OBŁĄKANĄ OBSADĘ Spotkaj zróżnicowaną i realistyczną obsadę bohaterów, w tym jednego z
najbardziej znanych złoczyńców w historii serii Far Cry: Vaasa Montenegro. Zanurz się w głębokiej i bogatej
historii, w której moralność jest kwestionowana, a nadzieja została dawno porzucona.
KONTRATAKUJ
W STRZELANCE PEŁNEJ AKCJI Skorzystaj z arsenału broni i materiałów wybuchowych, aby dołączyć do
akcji i pokonać niczego nie spodziewających się wrogów z bliska, swoim nożem, albo z daleka, karabinem
snajperskim.
WYSPA PEŁNA NIEBEZPIECZEŃSTW I ODKRYĆ Odkryj otwarty wyspowy świat,
równie piękny co zróżnicowany - od łańcuchów górskich po bagna i plaże z białym piaskiem. Walcz na całej
wyspie, w miasteczkach, świątyniach, rzecznych portach i nie tylko.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Ubisoft

Data premiery

26.06.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Ubisoft

Single Player
18+

PL (napisy)

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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