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Nazwa Assassin's Creed III 3 + Liberation
Remastered
wydawca : Ubisoft

Cena: 129.90 zł

Rozpal płomień rewolucji wcielając się w postać mistrza Asasynów żyjącego w pięknej i brutalnej Ameryce
XVIII wieku. Gra Assassin’s Creed III została zremasterowana w wersjach na PlayStation®4, Xbox One oraz
komputery PC. Obsługuje teraz rozdzielczość 4k i funkcję HDR na konsolach PS4 Pro, Xbox One X i
komputerach PC, a na PS4 i Xbox One oferuje wyświetlanie obrazu w full HD (1080p), większą rozdzielczość
tekstur, nowy system renderowania oświetlenia oraz szereg innych graficznych usprawnień. Oprócz tego, na
prośbę graczy wprowadzono też poprawki w mechanice rozgrywki, reorganizując i usprawniając cały szereg
różnych funkcji. Jest rok 1775. Amerykańskie kolonie są o krok od wzniecenia buntu. Wcielasz się w postać
Connora, asasyna, który poprzysiągł strzec wolności swego ludu oraz narodu. Aby sprostać temu wyzwaniu,
musisz polować na wrogów rozsianych w niesamowicie rozległym i otwartym świecie. Będziesz wykorzystywać
swoje śmiercionośne umiejętności, wykonując skrytą misję, która poprowadzi cię od zatłoczonych miejskich ulic,
aż po skąpane we krwi pola bitew. Spotkasz legendarnych bohaterów amerykańskiej historii i wspólnie z nimi
zaplanujesz, jak pozbyć się tych, którzy zagrażają samej wolności. W grze Assassin’s Creed® III Remastered
wcielasz się w postać Connora, wojownika, którego matką była rdzenna Amerykanka, a ojcem Brytyjczyk. Gdy
wielkimi krokami zbliża się krwawa rewolucja, twojemu plemieniu zaczyna zagrażać potężna organizacja, której
celem jest zdławienie amerykańskiego ruchu rewolucyjnego i objęcie kontroli nad wszystkimi trzynastoma
koloniami. Rozwścieczony zniszczeniem twojej wioski, postanawiasz poświęcić się obronie wolności i
rozpoczynasz trwającą wiele lat misję, która pozwoli ci zrealizować ten cel. Assassin’s Creed® III Remastered
zawiera też grę Assassin’s Creed Liberation Remastered, która opowiada o niezapomnianej podróży, jaka
zawiodła Aveline od zatłoczonych ulic Nowego Orleanu, aż po tętniące magią voodoo bagna i starożytne ruiny
Majów. Oprócz tego gra obejmuje też wszystkie dodatki DLC znane z oryginału, czyli „Misje Benedicta
Arnolda”, „Ukryte tajemnice” oraz „Tyranię króla Waszyngtona”.
Najważniejsze funkcje:
Najpiękniejsza
wersja gry - Zagraj w Assassin’s Creed III w szacie graficznej poprawionej z myślą o urządzeniach nowej
generacji:
Zwiększona rozdzielczość pozwala grać w 4K i HDR na PS4 Pro, Xbox One X i
komputerach PC, a także w full HD (1080p) na PS4 i Xbox One
Zwiększona rozdzielczość tekstur
Nowe modele postaci
Nowy system renderowania oświetlenia: renderowanie oparte na
fizyce świata gry
Gęstsze tłumy, poprawione otoczenie oraz efekty graficzne
Walcz
o wolność w trakcie Rewolucji Amerykańskiej - Spójrz na świat Assassin’s Creed z punktu widzenia Rewolucji
Amerykańskiej. Zagraj jako Connor, wojownik, którego matką była rdzenna Amerykanka, a ojcem Brytyjczyk, i
stań na straży wolności całego narodu.
Rozległy i zróżnicowany otwarty świat Dzieje Connora pozwolą ci
odwiedzić niezwykłe miejsca:
Boston
Nowy Jork
Amerykańskie Pogranicze
Wziąć udział w misjach morskich
Assassin’s Creed® III Remastered zawiera:
Assassin’s Creed Liberation Remastered: Także w rozdzielczości 4K na konsolach Xbox One X i PS4 Pro oraz w
rozdzielczości 1080p na konsolach Xbox One i PS4 z poprawionym oświetleniem, środowiskiem i efektami
wizualnymi. Wszystkie dodatki dla trybu jednoosobowego:
Misje Benedicta Arnolda: Cykl czterech
wspomnień opowiadających o tym jak Asasyn Connor próbował zdemaskować spisek, dzięki któremu Benedict
Arnold zamierzał przekazać West Point pod kontrolę brytyjskiej armii.
Ukryte tajemnice: Trzy misje
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zapewniające dodatkową godzinę rozgrywki, w trakcie której wyruszysz w morze i odwiedzisz zapomniane ruiny
Majów. Za każdą ukończoną misje otrzymasz nową broń! Na graczy czekają też dwie skórki dla trybu
jednoosobowego, w tym oryginalny mundur kapitana Aquili oraz tradycyjny strój kolonialnego Asasyna.
Tyrania Króla Waszyngtona: Trzyczęściowa opowieść przedstawiająca alternatywny scenariusz, w którym
Jerzy Waszyngton, odurzony nieograniczoną władzą popada w obłęd i z prezydenta staje się despotycznym
królem. W tym alternatywnym świecie Connor pozostaje Ratonhnhakétonem. Ponieważ nigdy nie stanie się
Asasynem, musi przejść nowe próby, by zdobyć umiejętności, które pozwolą mu obalić obłąkanego Waszyngtona
i raz na zawsze zapewnić wolność swej ojczyźnie.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Ubisoft

Data premiery

29.03.2019

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Ubisoft

Single Player
18+

PL (napisy)

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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