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Nazwa Just Cause 4 Złota Edycja
wydawca : Cenega

Cena: 359.90 zł

Złota Edycja zawiera:
24-godzinny wcześniejszy dostęp
Grę Just Cause 4
Przepustkę
sezonową
Dodatki cyfrowe: the Black Hand Stealth Micro Jet i the Black Hand Prototype Weaponized
Wingsuit
Dodatek ze złotymi broniami: The Golden Gear Pack, zawierający strzelający rykoszetowo
Golden Gear Shotgun
Akcja Just Cause 4 toczy się w fikcyjnym, południowoamerykańskim państwie Solis
i wynosi niewiarygodną destrukcję oraz niepowtarzalny model fizyczny, z których znana jest seria, na zupełnie
nowy poziom. Wprowadzone zostaną też tornada i inne ekstremalne zjawiska pogodowe. W Just Cause 4 pojawią
się cztery różnorodne biomy: las deszczowy, łąki, góry i pustynia. Każdy biom zawiera własne, w pełni
symulowane warunki pogodowe, a w trakcie przemieszczania się po tym ciekawym, zróżnicowanym świecie,
gracze mogą liczyć na niepowtarzalne wrażenia.
Rico Rodriguez powraca w Just Cause 4 i zabiera ze sobą
kultowy spadochron, wingsuit i oczywiście kotwiczkę - teraz rozszerzone o nowe funkcjonalności i w pełni
modyfikowalne. Tym samym gracz otrzymuje najpotężniejsze i najbardziej kreatywne narzędzia w historii serii.
„Wzięliśmy wszystkie elementy, które gracze uwielbiali w naszych poprzednich grach, i dodaliśmy zupełnie
nowe opcje, a także ulepszyliśmy model fizyczny i fundamentalną rozgrywkę. Tym samym jest to najbardziej
ambitny projekt z serii Just Cause w historii” powiedział Francesco Antolini, reżyser gry w Avalanche Studios.
„Wprowadzenie ekstremalnych warunków pogodowych zupełnie zmienia zasady gry - czegoś takiego w grach
wideo jeszcze nie było. Stworzyliśmy realistyczne tornada, zamiecie śnieżne, burze piaskowe i ulewy, które
naprawdę wpływają na rozgrywkę. To wszystko jest możliwe dzięki naszemu zupełnie nowemu silnikowi Apex.”
Nowy silnik Apex jest fundamentem całego Just Cause 4. Gwarantuje on najbardziej interaktywne i ekstremalne
symulacje pogodowe, jakie pojawiły się dotąd w grze wideo. Wprowadza też niewiarygodną grafikę, niezrównany
model fizyczny i praktycznie nieskończone możliwości kreatywne.
Cechy charakterystyczne gry:
Rozgrom wrogów
Szybuj jak ptak w swoim wingsuicie nurkuj, wykonuj ewolucje powietrzne i ląduj
bez ograniczeń!
Walcz w ekstremalnych warunkach pogodowych, w tym podczas tornad i tropikalnych
burz i wynieś akcję, z której słynie seria Just Cause, na nowy poziom.
Wykorzystaj ekstremalne
zjawiska pogodowe na swoją korzyść dzięki niespotykanemu wcześniej silnikowi fizycznemu.
Najważniejsza misja Rico
Poprowadź buntowników i pokonaj Czarną Rękę, prywatną organizację
militarną uzbrojoną w najnowsze zdobycze technologii.
Zmierz się z Gabrielem Moralesem,
najgroźniejszym i najbardziej nieprzewidywalnym z twoich dotychczasowych przeciwników.
Odkryj
prawdę o przeszłości ojca Rico i ekstremalnych warunkach pogodowych na Solis
Wielki świat gry w
Ameryce Południowej
Eksploruj odległy, południowoamerykański kraj Solís, ogarnięty konfliktem,
pełen tajemnic i niebezpieczeństw.
Baw się na 100 kilometrach kwadratowych egzotycznych terenów
– od lasu deszczowego, poprzez pustynię i zaśnieżone szczyty.
Odkrywaj wspaniałe miejsca Solís –
od tętniących życiem miast po prowincj
Kreatywna demolka w najlepszym wydaniu
Modyfikuj swoją kotwiczkę o nowe możliwości, które pozwolą ci wykonywać własne ewolucje, robić demolkę i
dostosować swój styl gry.
Eksperymentuj z wieloma nowymi pojazdami, w tym odrzutowcami
wojskowymi, helikopterami, supersamochodami i pojazdami budowlanymi
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

04.12.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Avalanche Studios
Single Player
18+

ENG

Konsola Xbox One
Blu-Ray
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