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Nazwa Shadow Harvest: Phantom Ops
wydawca : Cenega

Cena: 9.90 zł

Cechą charakterystyczną tej edycji jest pozostawienie premierowego wydania gry i dodanie łatwo
zdejmowalnego rękawa. Dzięki temu płaca państwo cenę serii, a otrzymują premierową grę. Premierowa
Okazja. Premiera w cenie serii! Shadow Harvest: Phantom Ops rozgrywa się w roku 2025, kiedy świat jest
wstrząsany licznymi konfliktami, których celem jest przejęcie kontroli nad kurczącymi się zasobami naturalnymi.
Chciwi dyktatorzy z krajów trzeciego świata pożądają jak najnowocześniejszych systemów uzbrojenia, a
profesja handlarza bronią stała się zyskowna jak nigdy dotąd.
Gracze będą mogli doświadczyć szczegółowo
odwzorowanego otoczenia w Somalii, Kubie i Dubaju. Główni bohaterowie to Myra Lee i Aron Alvez, agenci
tajnej jednostki interwencyjnej USA zwanej ISA. Oboje są doskonałymi wojownikami z niespotykanymi
umiejętnościami walki. Zadaniem tych doskonale przeszkolonych agentów jest ochrona obecnego porządku
świata, przy jednoczesnym zachowaniu istnienia organizacji w tajemnicy. Są nieznanymi bohaterami i
żołnierzami, którzy wykonują swoje zadania za liniami wroga. Mimo, że ich obecność nie jest dostrzegana,
zawsze jest odczuwalna - zwłaszcza przez wrogów. To oni walczą w wojnie o najwyższą stawkę, o której cywile
nigdy się nie dowiedzą.
Graj jako Aron Alvez (ekspert od materiałów wybuchowych i walki wręcz) lub
Myra Lee (zwiadowca i ekspert od tajnych operacji), używając swojego zestawu umiejętności w jak najlepszy
sposób. Różne sytuacje wymagają różnych środków i w wielu przypadkach od gracza zależeć będzie decyzja o
siłowym rozwiązaniu problemu lub skradaniu się za plecami przeciwnika.
Otwarty design poziomów z
wieloma dodatkowymi zadaniami umożliwią graczom wybór swojej własnej ścieżki i strategii.
Realistyczną
grafikę w grze zapewnią efekty ambient occlusion i 3D light scattering, dokładne dynamiczne cieniowanie,
efekty fizyczne (dzięki nVidia PhysX), bardzo realistyczne odwzorowanie ludzkiej skóry i wiele więcej.
Ekscytująca mechanika gry: system aktywnych osłon, zaawansowane AI, duża różnorodność broni i klas
przeciwnika, realistyczna symulacja działania ludzkich zmysłów, zachowanie wrogów adekwatne do zmian w
otoczeniu, różnorodne gadżety pomocne w skradaniu się za plecami przeciwnika oraz wiele więcej.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega Poland

Data premiery

7 lipca 2011

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Black Lion Studios
Single Player
16+

ENG

Pentium 4 3.2 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 256 MB (GeFo
1xDVD
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