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Days Gone
cena

158 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,19709,days_gone.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

Wkrocz do brutalnego postapokaliptycznego świata i walcz o przetrwanie.

Wciel się w rolę byłego członka gangu motocyklowego, Deacona St. Johna. Przemierzaj świat spustoszony przez globalną pandemię, która zamienia
ludzi w istoty zwane „freakerami.

Próbując odnaleźć sens w nowym życiu, Deacon postanawia opuścić względnie bezpieczne obozowiska ocalałych i spróbować szczęścia na
zrujnowanych drogach Wybrzeża Północno-Zachodniego w USA.

Surowe, dynamiczne środowisko
Days Gone zabierze graczy do ogromnego, otwartego świata z sześcioma różnymi regionami – od dziczy wypełnionej freakerami, do ostatnich azylów
ludzkiej cywilizacji. Wszystkie części tego świata łączą się w żywy ekosystem, a nieprzewidywalne warunki pogodowe mają ogromny wpływ na
rozgrywkę. Co więcej, Days Gone korzysta z pełnego, 24-godzinnego cyklu dnia i nocy, który zmienia nie tylko wygląd otoczenia, ale i samo podejście
do gry.

Zrujnowane drogi
W świecie, gdzie większość dróg jest zrujnowanych lub kompletnie nieprzejezdnych, motocykl Deacona to jego klucz do przetrwania. Pojazdy w Days
Gone nie są tak łatwo dostępne, jak w innych grach - Deacon ma tylko jeden motocykl, dlatego gracze muszą o niego dbać. Jazda niebezpiecznymi
szlakami i drogami przecinającymi kraj wymaga wysokich umiejętności, dlatego dobre opanowanie swojej maszyny jest konieczne do przetrwania. Na
szczęście podczas gry można zwiększać funkcjonalność swojego motocyklu, ulepszając go w przeróżnych obozach rozsianych po całym świecie. Nigdy
nie zapominaj o swojej maszynie – bez niej ucieczka przed niebezpieczeństwem staje się niesłychanie trudna.

Freakerzy
Pandemia (gr. pan = 'wszyscy' + gr. demos = 'lud') epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze , różnych kontynentach w
tym samym czasie. Choć część ludzkości (w tym Deacon) zdołała uchronić się przed efektami pandemicznego wirusa, całe miliardy straciły życie, a
miliony zamieniły się w stworzenia zwane „freakerami” Freakerzy to żywe, niezwykle szybko ewoluujące istoty, które czasami łączą się w wielkie,
przerażające hordy. Ich niszczycielska siła jest niemal nie do zatrzymania.

Zagrożenie ze strony ludzi
Największym zagrożeniem w tym postapokaliptycznym świecie nie są jednak freakerzy, a inni ocalali. W Days Gone istnieje sześć wrogich ludzkich
frakcji. Każda z nich stawia przed graczem unikalne wyzwania, ale łączy je jeden cel – chcą zabić Deacona i odebrać mu wszystko, co posiada. Do
ludzkich frakcji zaliczają się:
●
●
●

Drifters i Marauders, czyli grupy, które żerują na słabych i bezbronnych
Dobrze uzbrojona milicja, która zabije każdego, kto wejdzie jej w drogę
Rippers, czyli członkowie szaleńczego kultu Rest In Peace, który oddaje cześć freakerom i poddaje torturom każdego, kto nie zgodzi się do nich
przyłączyć

