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Zawartość Edycji Kolekcjonerskiej
Standardowa edycja gry
Oficjalna ścieżka dźwiękowa
Tkanina z grafiką w formacie A1
Wysokiej jakości figurka protagonisty
Pudełko kolekcjonerskie
BIOMUTANT® to bajkowe Kung-Fu RPG w otwartym, post-apokaliptycznym świecie. Tytuł wyróżnia
unikatowy system walki pozwalający na łączenie sztuk walki wręcz, strzelaniny i akcji zmutowanych
umiejętności.
Cechy gry:
NOWE PODEJŚCIE WALKI Z PERSPEKTYWY TRZECIEJ OSOBY
System walki przy użyciu sztuk walki pozwala na maksymalną swobodę ruchu i zwinność, mieszając strzelaninę,
walkę wręcz i moce z twoich mutacji. Zdobywanie nowych stylów walki Wushu poprzez progresję i uczenie się
od mistrzów, których spotkasz, stale poszerza twój wybór i sprawia, że walka nigdy się nie znudzi.
ROZWIJAJ SWOJĄ GRĘ Będziesz mógł ponownie zakodować swoją strukturę genetyczną, aby zmienić swój
wygląd i sposób gry. To oczywiście wpłynie na twoje atrybuty i dodatkowo, wystawienie się na skażenie
biologiczne w świecie gry doprowadzi do fizycznych mutacji, takich jak wyrośnięcie szczypcy i kolczaste ogony,
podczas gdy ekspozycja na radioaktywność w bunkrach ze starego świata wpłynie na twój umysł i odblokuje
psi-mutacje, w tym telekinezę, lewitację i inne.
NASTĘPNY POZIOM RZEMIOSŁA Uwolnij swoją
kreatywność przy tworzeniu broni. Wymieszaj i dopasuj części, aby stworzyć swoją własną unikalną broń
jednoręczną lub dwuręczną do cięcia, miażdżenia i przebijania. Rewolwery, karabiny i strzelby oraz modyfikacje
od śrub korkowych i zasilanych bateryjnie modułów pił łańcuchowych po skażone biologicznie fiolki dadzą
przewagę twojemu arsenałowi bojowemu. Możesz nawet spotkać postacie, które przygotują dla ciebie fajne
rzeczy, takie jak skrzydła bioniczne, plecak odrzutowy, a nawet pozwolą ci zmodyfikować twój Automaton!
PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYGODĘ Masz pełną swobodę w wyposażaniu swojej postaci. Nie tylko wtedy, gdy
chodzi o wybór broni, ale także jaki rodzaj sprzętu nosisz. Wyposaż maskę przeciwgazową i zbiornik z tlenem do
odkrywania martwych stref, termoodporne ubrania do przewietrzania obszarów krionicznych lub sprzęt ochronny
do zabierania skażonych biologicznie stworzeń - wybór należy do ciebie.
PRZETRWAJ W TĘTNIĄCYM
ŻYCIEM OTWARTYM ŚWIECIE Stworzysz swoją własną przygodę podczas podróży, podczas której poznasz
otwarty świat i to, co leży pod jego powierzchnią. Zwiedzisz go pieszo, w mechu, w balonie i na wiele innych
sposobów. Przemierzaj umierające pustkowia, tunele i sieci bunkrów podziemnego świata, wspinaj się po górach
lub odkryj archipelag. Jest wiele rzeczy do odnalezienia, tajemnic do odkrycia, stworzeń do konfrontacji i
dziwnych postaci do spotkania w tym żywym i kolorowym świecie.
NIEZWYKŁA HISTORIA Z
NIEZWYKŁYM ZAKOŃCZENIEM Twoje działania odgrywają główną rolę w rozwoju historii, w której plaga
rujnuje świat, a drzewo życia wykrwawia się na śmierć. Plemiona stoją podzielone w oczekiwaniu na kogoś
wystarczająco silnego, aby je zjednoczyć lub sprowadzić na wszystkich zagładę... Mimo, że jesteś prowadzony
przez narratora, który opowiada o każdym kroku twojej podróży, to właśnie twoje działania i wybory zadecydują
o tym, jak zakończy się ta historia.
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