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Far Cry 5
cena

169 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18633,far_cry_5.html

Adres

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

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

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

224096600
224361966

W swojej najnowszej odsłonie nagradzana seria Far Cry przeniesie cię do Ameryki.
Witaj w Hope County w Montanie. Ten sielankowy obszar jest domem ludzi kochających wolność – i fanatycznej sekty wieszczącej koniec świata znanej
jako Projekt u Bram Edenu. Sekciarzom przewodzi charyzmatyczny prorok Jospeh Seed wraz ze swoim lojalnym rodzeństwem – zwiastunami. Brama
Edenu przenika po cichu w każdy aspekt codziennego życia w tym niegdyś spokojnym miasteczku. Twoje przybycie staje się impulsem dla sekty do
agresywnego przejęcia kontroli nad regionem, więc musisz się przeciwstawić i rozpalić ogień oporu, aby wyzwolić uciemiężoną ludność.
Bez ograniczeń przemierzaj rzeki, tereny i przestrzeń powietrzną Hope County, mając do dyspozycji największy wybór modyfikowalnych broni i
pojazdów w historii gier z serii Far Cry. Jesteś główną postacią historii osadzonej w ekscytującym świecie, który nie nadstawia drugiego policzka.
Odkryte przez ciebie miejsca i sojusznicy ukształtują twoją przygodę w sposób, jakiego na pewno się nie spodziewasz.
Roznieć ogień oporu przeciwko fanatycznej sekcie
Na nieprzyjaznych ziemiach, bez pomocy z zewnątrz, musisz odnaleźć siłę w miejscowej społeczności, aby poprowadzić bunt przeciwko sekcie
przejmującej kontrolę nad Hope County w Montanie.
●

●
●
●

odkryj wiele zapadających w pamięć postaci, w tym Mary May, właścicielkę lokalnego saloonu, Nicka Rye'a, dobrego męża i ojca oraz miłośnika
samolotów, a także pastora Jerome'a, kaznodzieję, którego owce się zbłąkały
zwerbuj najemne spluwy i korzystaj z umiejętności specjalnych (najwyżej 3 naraz), aby osiągnąć przewagę w starciu z Projektem u Bram Edenu
wydawaj polecenia specjalnie szkolonym najemnym kłom – zwierzętom, które mogą wspierać dowolny styl gry
sprzymierz się z najemnym znajomym, aby pokonać sektę w grze dwuosobowej obejmującej pełną kampanię

Podążaj własną ścieżką
Wolność udania się w każdą stronę – ty decydujesz, kiedy, dokąd i jak.
●
●
●

od momentu pojawienia się w Hope County możesz mierzyć się z wyzwaniami świata gry w dowolnej kolejności
po raz pierwszy w Far Cry to ty jesteś główną postacią tej historii – wybierz swojego awatara i zmodyfikuj swoją postać
baw się wbudowanym edytorem, który pozwoli ci doświadczyć gry w zwariowany i wyjątkowy sposób – walcząc razem ze znajomymi lub przeciwko
nim

Rozwijający się świat
Zmierz się z Jospehem Seedem i jego fanatycznymi zwolennikami w dynamicznym otwartym świecie, który zmienia się pod wpływem twoich wyborów.

●

●
●

wskaźnik oporu w istotny sposób zmienia świat w miarę twoich postępów w grze. Każde podejmowane przez ciebie działanie posuwa twoją historię
naprzód
przeszkodź sekcie w przygotowaniach do dnia ostatecznego i doprowadź do widowiskowej konfrontacji ze zwiastunami w otwartym świecie
Twoje wybory mają wpływ na świat. Wśród chaosu rodzą się nowe możliwości rozgrywki

Dynamiczne zabawki
●

●
●

przemierzaj obszary gry, prowadząc kultowe amerykańskie pojazdy: od podrasowanych samochodów, przez ciężarówki i pojazdy terenowe, do
traktorów
przejmij samolot i stocz epicką walkę powietrzną z oddziałami sekty lub dokonaj nalotu bombowego
odkryj bogactwa naturalne dziczy w Montanie, polując, wędkując i przeszukując każdy zakamarek

