Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
wydawca : Cenega

Cena: 169.90 zł

UWAGA! W pudełku nie ma płyty, gra wymaga pobrania w całości z Internetu. Wasz ulubiony torbacz Crash
Bandicoot powraca! Wygląda, biega i tańczy lepiej niż kiedykolwiek wcześniej w Crash Bandicoot N. Sane
Trilogy. Nowa kolekcja pozwala graczom śmigać, skakać i robić zamieszanie w każdy możliwy sposób podczas
epickich wyzwań i przygód z trzech gier, od których wszystko się zaczęło: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2:
Cortex Strikes Back oraz Crash Bandicoot 3: Warped. Fani mogą znów zagłębić się w świat swojej ukochanej
serii z lat 90. – wzbogaconej o oszałamiającą grafikę dzięki całkowicie zremasterowanej wersji – i na nowo
przeżyć niezapomniane chwile w rytmie szaleńczego UMPA-WUMPA! FABUŁY ORYGINALNYCH GIER:
Crash Bandicoot – Dr Neo Cortex zamierza przejąć władzę nad światem i chce się w tym celu posłużyć
zwierzętami poddanymi inżynierii genetycznej. Aby tego dokonać, porywa jak najwięcej stworzeń i tak się
składa, że jest wśród nich sympatia Crasha Bandicoota. Wciel się w Crasha i biegaj, skacz i kręć młynki na 30
pełnych akcji poziomach na trzech różnych australijskich wyspach. Tylko ty możesz mu pomóc uratować
zwierzęta, jego dziewczynę i pokrzyżować plany Dr. Cortexa. Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back – Zły Dr
Neo Cortex powraca… i chce uratować świat? I prosi o pomoc swojego arcywroga, Crasha Bandicoota? Czy to
tylko przebiegły plan, żeby zwabić bohatera w szpony nowego nikczemnego eksperymentu? Czy Crashowi uda
się znów wygrać, czy też stanie się częścią bezmyślnej trzody Cortexa? Większe otoczenie 3D do swobodnej
eksploracji, nowe animacje i cały zastęp barwnych postaci – patrz i podziwiaj, jak dzielny Crash śmiga na
łyżwach, dosiada niedźwiedzia polarnego i lata z plecakiem odrzutowym w stanie nieważkości w Crash
Bandicoot 2: Cortex Strikes Back – tym razem to nie żarty! Crash Bandicoot Warped – Zgadza się… Crash
powraca… I jest gotowy na przygodę z podróżą w czasie w roli głównej! Rzuć się w wir akcji w całkiem nowym
stylu – nurkuj, mknij na motocyklu, dosiadaj małego tyranozaura i swobodnie odkrywaj świat, latając
samolotem! Graj jako Coco! Pędź na grzbiecie tygrysa wzdłuż Wielkiego Muru Chińskiego, szalej na skuterze
wodnym i daj się ponieść – dosłownie – innym niespodziankom! Pokaż, co potrafisz, za pomocą
superdoładowanego uderzenia, superślizgu, podwójnego skoku, śmiercionośnego obrotu tornado i bazooki
naprowadzanej laserowo. Wśród przeciwników znajdą się nowy boss, Uka Uka, N. Tropy, groźny Dingodile i
oczywiście tacy ulubieńcy jak N. Gin i Tiny. Więcej akcji. Więcej zabawy. Więcej zagadek i ukrytych
poziomów. A wydawało się, że lepiej już być nie może! CECHY GRY:
BANDICOOT POWRACA –
Tytułowy jamraj, ikona lat 90., ma się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej za sprawą pierwszego remastera
trylogii Crash Bandicoot, Crash Bandicoot: Cortex StrikesBack i Crash Bandicoot 3: Warped.
GRAJ JAKO
COCO – Po raz pierwszy w każdej części trylogii będzie można zagrać Coco, błyskotliwą i pełną werwy siostrą
Crasha, i przełączać się między nią a jej bratem. Oboje bohaterowie posiadają obłędne zestawy ataków
specjalnych – jedno i drugie we własnym niepowtarzalnym stylu!
TERAZ W ROZGRZEWAJĄCEJ
ZMYSŁY NOWEJ WERSJI GRAFICZNEJ – CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY to zupełnie nowe
oświetlenie, animacje i odtworzone przerywniki filmowe. Dzięki nowym animacjom, efektom wizualnym i
szczegółom otoczenia gracze będą się kręcić, skakać i latać z plecakiem odrzutowym po wyspie Wumpa tak
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bujnej i tętniącej życiem, że futro stanie im dęba z wrażenia!
UCZTA DLA OCZU I USZU – Nowa kolekcja
zawiera całkowicie odświeżoną ścieżkę dźwiękową ze wszystkimi partiami didgeridoo, ksylofonu i
porywającego basu, jakie jesteście w stanie znieść!
ZNANA FABUŁA, NOWE ROZWIĄZANIA
TECHNICZNE – Pełna obsługa analogowego drążka i ujednolicone systemy zapisywania gry i punktów
kontrolnych sprawią, że łatwiej będzie wejść w świat tych klasycznych gier, a udoskonalone poziomy
dodatkowe, próby czasowe i rankingi online sprawdzą umiejętności najbardziej zagorzałych maniaków Crasha!
NOWE PRZERYWNIKI FILMOWE – Wszystkie uwielbiane przez fanów przerywniki filmowe z całej trylogii
doczekały się pieczołowitej rekonstrukcji. W filmiku wprowadzającym do oryginalnej opowieści o Crashu
Bandicoocie dwaj złoczyńcy, Dr Neo Cortex i Dr Nitrus Brio, usiłują przemienić Crasha w nikczemnego
mutanta, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem!
GŁOSY, SŁYSZĘ GŁOSY! – Fani gier Crash Bandicoot
rozpoznają pewnie głosy znanych aktorów i aktorek, takich jak Jess Harnell, Lex Lang czy Debi Derryberry,
których nowo nagrane kwestie pojawią się w Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.
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Wartość
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Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa
Format

Vicarious Visions
Single Player
7+

ENG

DVD
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