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ARK SURVIVAL EVOLVED
cena

113 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,19667,ark_survival_evolved.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

ARK: Survival Evolved to osadzony w otwartym świecie sandboksowy symulator przetrwania, w którym głównymi rywalami graczy są dinozaury. Tytuł
jest debiutancką produkcją studia Wildcard, założonego przez byłego pracownika Microsoft Game Studios Jesse'ego Rapczaka i stworzony został z
myślą o pecetach oraz konsolach ósmej generacji.
Mechanika rozgrywki wzorowana jest na kultowych sandboksach MMO pokroju DayZ z tą różnicą, że rolę wszechobecnych zombie przejęły tu ogromne
prehistoryczne gady. Nasza postać trafia bezbronna i naga na bliżej nieznaną wyspę, a jej zadaniem jest przetrwać możliwie jak najdłużej w tym
nieprzyjaznym środowisku. Aby przeżyć, musimy polować i gromadzić surowce, z których następnie wytworzymy niezbędną do dalszej egzystencji
broń, ubrania oraz rozmaite narzędzia. W grze nie zabrakło także systemu rozwoju postaci, która w trakcie pobytu na wyspie uczy się nowych
umiejętności, niezmiernie przydatnych do przetrwania. Niektóre z nich pozwalają nawet ujarzmiać dinozaury, a następnie czynić z nich osobiste
wierzchowce.
Jak w większości tego typu produkcji, naszą oazą jest wybudowana własnoręcznie kryjówka, która zapewnia nam schronienie przed co bardziej
niebezpiecznymi dinozaurami - tych pojawia się w grze około 100 gatunków: od niewielkich latających pterodaktyli do prawdziwych gigantów pokroju
diplodocusa, brontozaura czy t-rexa. Nie są one jednak jedynym utrapieniem, gdyż równie bezwzględnymi przeciwnikami mogą okazać się inni gracze,
ostrzący sobie zęby na zgromadzone przez nas zapasy. Rozgrywka nastawiona jest oczywiście na zabawę w sieci i zgodnie z prawidłami gatunku
pozwala na zawiązywanie sojuszy oraz współpracę z innymi pokojowo nastawionymi graczami. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby grać offline,
musimy jednak liczyć się wówczas z faktem, że nie wszystkim niebezpieczeństwom będziemy w stanie stawić czoła. Na mapach porozmieszczane są
specjalne punkty przywołań, które po spełnieniu warunków sprowadzają na świat gigantyczną, mityczną kreaturę. Jej zabicie daje fantastyczne
nagrody, ale aby odnieść sukces, należy współpracować w większej grupie.
Akcja gry ukazana jest w typowej perspektywie pierwszoosobowej, jednak tym, co wyróżnia ARK: Survival Evolved spośród licznych niezależnych
sandboksów MMO, jest wysokiej jakości oprawa graficzna, uzyskana dzięki zaawansowanej technologii Unreal Engine 4.

