Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Valkyria Chronicles 4 + Bonus
wydawca : Cenega

Cena: 209.90 zł

Zamawiając u nas przed premierą otrzymasz naklejkę psa Ragnoraka
Fabuła gry Valkyria Chronicles 4
została osadzona w alternatywnej rzeczywistości, w realiach inspirowanych okresem drugiej wojny światowej.
Dowódca Claude Wallace wraz z przyjaciółmi z dzieciństwa wyruszają walczyć o wolność w desperackiej
wojnie, torując drogę do zwycięstwa przez fale imperialnych żołnierzy oraz mrożące krew w żyłach, śnieżne
zamiecie.
Cechy gry Valkyria Chronicles 4:
Wojenne realia. Okresem czasowym gra inspiruje się
drugą wojną światową, ale w porównaniu do pierwszej części serii, koncentruje się na nowej grupie bohaterów.
Gracze będą mieli możliwość wcielenia się w postacie dowódcy Claude’a Wallace’a, inżyniera i specjalisty od
ciężkiego uzbrojenia – Riley’a Walley’a, bezwzględnego snajpera Kai Schulen i wielu innych. Razem doświadczą
bolesnej rzeczywistości, ale czy więzi i przyjaźń Oddziału E wystarczą, aby przetrwać?
Odnowiony
system turowy “BLiTZ” Battle system – łączący strategię turową, role-playing game oraz strzelankę z
perspektywy trzeciej osoby. Ulepszony system wprowadza do gry: nową ekscytującą klasę postaci – Grenadiera,
wiele ofensywnych i defensywnych opcji i rozszerzeń pancerników, możliwość wykonania przez jednostkę akcji
„Last Stand” przed śmiercią, i wiele innych. Plus, największe dotychczas mapy obszarów, na których będą
odbywać się starcia z zagrażającym Imperium.
Estetyka oprawy graficznej. Charakterystyczny dla serii,
inspirowany ręcznie rysowaną grafiką styl powrócił i został odnowiony dla konsol najnowszej generacji.
Czerpiący z kompozycji akwarelowych, łączy wizualne elementy rzeczywistości i wyobraźni, tworząc jeden
ekspresyjny świat pełen kolorowych emocji.
Powrót legendarnego kompozytora - wybitny Hitoshi
Sakimoto, kompozytor oryginalnej ścieżki dźwiękowej serii Valkyria Chronicles powraca, by zapewnić
imponującą partyturę orkiestrową dla gry Valkyria Chronicles 4
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

25.09.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

SEGA

Single Player
16+

ENG

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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