Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Red Dead Redemption II 2 Edycja
Specjalna PL + Bonusy
wydawca : Cenega

Cena: 329.90 zł

Edycja Specjalna gry Red Dead Redemption 2 zawierać będzie:
Misja z napadem na bank i kryjówka
gangu w trybie fabularnym: Otrzymaj ekskluzywny dostęp do misji, podczas której Arthur wraz z dwójką
towarzyszy włamuje się do banku w położonym na południu miasteczku Rhodes. Tymczasem gang Del Lobos
zawłaszczył sobie hacjendę – pozbądź się bandytów i zgarnij zebrane przez nich łupy.
Kary jabłkowity koń
pełnej krwi angielskiej: Ten wyścigowy koń pełnej krwi o przepięknym karym, jabłkowitym umaszczeniu
będzie niedościgniony dzięki swojej wyjątkowej szybkości i przyspieszeniu. Oprócz tego otrzymasz ekskluzywne
siodło z Nuevo Paraiso, które ręcznie wykonano ze skóry koloru ciemnej czekolady i wykończono srebrnymi
detalami. Koń i siodło dostępne są w trybie fabularnym Red Dead Redemption 2.
Talizman i ozdoba
wzmacniające umiejętności: Te specjalne przedmioty do trybu fabularnego wspomogą Arthura po założeniu.
Talizman ze szponu orła przy bucie zwiększy jego świadomość otoczenia, a łuska iguany w sakwie zmniejszy
otrzymywane obrażenia podczas jazdy konno.
Ulepszenia statystyk w grze, premie gotówkowe i zniżki: Ta
kolekcja ekskluzywnych ulepszeń, premii i zniżek w trybie fabularnym pomoże Arthurowi przetrwać na
pustkowiach i lepiej zatroszczyć się o swój gang i obóz. Ulepszenie rdzeni atrybutów wpłynie na rdzeń
wytrzymałości, zdrowia i Zabójczej precyzji. Podczas napadów z gangiem van der Lindego oraz sprzedaży
upolowanych zwierząt zarobisz więcej pieniędzy. Otrzymasz też zniżki na wszystkie ulepszenia obozu gangu van
der Lindego i nie tylko.
Strój rewolwerowca z Nuevo Paraiso: Ten ekskluzywny strój dla Arthura do trybu
fabularnego czerpie inspirację z ubiorów noszonych przez vaqueros i banditos za południową granicą. Zawiera
czarny kowbojski kapelusz z szerokim rondem, indygowy płaszcz, znoszone dżinsowe czapsy oraz skórzane
rękawice i buty.
Bezpłatny dostęp do dodatkowego uzbrojenia: Szeroki wachlarz broni niezbędnej do
przetrwania na Dzikim Zachodzie. Sięgnij po trzy modele uzbrojenia oferowane przez rusznikarzy w trybie
fabularnym: mocny pistolet Volcanic, niszczycielską strzelbę tłokową i uniwersalny lekki sztucer Lancaster.
Ekskluzywna mapa świata
Zamawiając Red Dead Redemption 2 przed premierą otrzymasz następujące
dwa dodatki do trybu fabularnego:
Koń bojowy: urodziwy ardeński koń bojowy o stalowosiwym
umaszczeniu nie zawiedzie swojego jeźdźca nawet w największym ogniu bitwy. Jest odważniejszy i
wytrzymalszy od zwykłych wierzchowców, więc nie spanikuje pod ostrzałem.
Niezbędnik bandyty:
zawiera kluczowe zasoby potrzebne do przeżycia w trudnych warunkach Dzikiego Zachodu, takie jak przedmioty
regenerujące zdrowie i Zabójczą precyzję, i wiele więcej.
Red Dead Redemption 2 twórców Grand Theft
Auto V i Red Dead Redemption to nadzwyczajna opowieść o życiu w bezlitosnym sercu Ameryki. Ogromny i
klimatyczny świat gry stanowi też fundament dla nowych doświadczeń w rozgrywce sieciowej. Więcej
szczegółów wkrótce...
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Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery
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Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Rockstar Games
Single / Multiplayer
18+

PL (napisy)

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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