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Just Cause 3 Gold Edition Złota Edycja
cena

88 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18442,just_cause_3_gold_edition_zlota_edycja.html

Adres

ul.Powstańców Śląskich 106D/200 01-466 Warszawa

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

224096600
224361966

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek w godz. 9-17
sobota w godz. 10-15

Adres e-mail

Oferta sklepu : sklep@robson.pl
Pytania techniczne : robson@robson.pl
Serwis : serwis@robson.pl
Zamówienia : zamowienia@robson.pl
Wymiana gier : wymiana@robson.pl

Just Cause 3 Złota Edycja zawiera:
●
●
●
●
●
●

Grę Just Cause 3
Rozszerzenie Powietrze, Ziemia i Morze
Pakiet uzbrojonych pojazdów
Pakiet wybuchowej broni
Reaper Missile Mech
Kousavá Rifle

Just Cause 3 stanowi, jak sam tytuł wskazuje, trzecią odsłonę serii gier akcji z widokiem TPP osadzonych w otwartych, sandboksowych światach. Jest to
zarazem pierwsza część cyklu, która powstała z myślą o konsolach ósmej generacji.
Tak jak poprzednio, mamy do czynienia z dziełem szwedzkiego zespołu Avalanche Studios. Kolejny raz wcielamy się w Rico Rodrigueza, obecnie już
byłego, tajnego agenta pracującego dla specjalnej komórki CIA, znanej jako Agencja. Tym razem bohater trafia w rejon Morza Śródziemnego, do
republiki Medici, która cierpi pod brutalnymi rządami generała Di Ravello. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do upadku dyktatora.
Na eksplorację czeka wyspa o powierzchni ponad 400 mil kwadratowych, oferująca szereg zróżnicowanych lokacji i bardzo dużą swobodę
przemieszczania się ? możemy badać zarówno dno otaczającego ją morza, jak i wierzchołki wznoszących się nad nią gór. Do podróżowania
wykorzystujemy zarówno bogatą paletę pojazdów (od samochodów i motocykli, przez łodzie, po samoloty i śmigłowce), jak i gadżetów agenta,
wliczając w to np. charakterystyczny Wingsuit do szybowania oraz specjalny hak. Jak zwykle, świat jest wypełniony niezobowiązującymi pobocznymi
aktywnościami i poukrywanymi ?znajdźkami?.
Tak jak dotychczas, rozgrywka koncentruje się na dynamicznej i efektownej akcji. Rico nie należy do agentów, którzy cenią sobie dyskrecję ? ścieżkę
bohatera znaczą stosy trupów, eksplozje i zniszczone obiekty. Protagonista obraca w perzynę dorobek dyktatora, rozpętując piekło w ośrodkach jego
władzy - bazach wojskowych, przystaniach, więzieniach czy komendach policji. W sianiu destrukcji pomaga mu bogaty arsenał, obejmujący zarówno
broń ręczną (strzelby, wyrzutnie rakiet etc.), jak i działa przeciwpancerne, naloty powietrzne itp.

