Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Monster Hunter World PL + Bonusy
wydawca : Cenega

Cena: 149.90 zł

Zamów w przedsprzedaży aby otrzymać 2 DLC!
PANCERZ GENEZY ZWIĘKSZA OBRONĘ ORAZ
WZMACNIA UMIEJĘTNOŚCI ZBIERANIA PRZEDMIOTÓW
AMULET SPRZYJAJĄCEGO WIATRU
WZMOCNIENIE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĘKSZAJĄCYCH SIŁĘ ATAKU I ZMNIEJSZAJĄCYCH
OBRAŻENIA
Z przyjemnością informujemy, że mocno wyczekiwana i gorąco przyjęta przez fanów
serii jak i nowych graczy, gra Monster Hunter World pojawi się wkrótce w wydaniu na komputery osobiste.
Firma Capcom ogłosiła, że pudełkowe wydanie gry na PC będzie dostępne od 3 września. Gra ukaże się w
polskiej (napisy) i angielskiej wersji językowej.
Pudełkowa wersja gry Monster Hunter World zostanie
wydana na płytach DVD, dzięki czemu gracze nie będą musieli pobierać dużej liczby danych z Internetu. Dodatki
do gry, które dotychczasowo były dedykowane konsolowej wersji Monster Hunter World będą dostępne dla
posiadaczy wersji na komputery osobiste za darmo w późniejszym terminie.
Gra Monster Hunter World
ukazała się na początku tego roku na konsole, zyskała tytuł najlepiej sprzedającej się gry w całej historii firmy
Capcom, dzięki ponad 8 milionom kopii sprzedanych na całym świecie. W Monster Hunter World na PC gracze
ponownie wcielą się w łowców i zapolują na przeogromne bestie, czyhające w rozległych ekosystemach, zarówno
w trybie solo kooperacyjnym, do czterech graczy maksymalnie.
W Monster Hunter: World czeka nas podróż
śladami pradawnych smoków, które raz na dekadę podejmują się migracji przez wielkie morze, a miejscem ich
przeznaczenia jest ląd zwany Nowym Światem. Otrzymując zadania od Komisji Badawczej, gracze wyruszą na
wielką wyprawę przez wielki i tajemniczy ląd, by zgłębić jego sekrety i panujące tam zjawiska. Gdy myśliwi
wypełniają powierzone im misje, wzrok Komisji Badawczej skupiony jest na Zorah Magdaros – kolosalnym
starszym smoku, wyrastającym nad ziemią niczym wulkan.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

03.09.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa
Format

Capcom

Single / Multiplayer
16+

PL (napisy)
DVD
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