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Nazwa Hitman 2 (2018) Edycja Kolekcjonerska PL
wydawca : Cenega

Cena: 399.90 zł

Edycja kolekcjonerska zawiera:
Ekskluzywną replikę futerału Agenta 47
Steelbook z grafiką z gry
Zawieszkę Agenta 47 w kształcie naboju
Gumową kaczkę Agenta 47
Monetę Agenta 47
Złotą edycję gry, zawierającą prócz samej produkcji zestaw cyfrowych dodatków:
Przepustkę do
dwóch pierwszych rozszerzeń (rozszerzenia pojawią się po premierze gry)
Możliwość zagrania w
pełną grę od 9 listopada, 4 dni przed premierą
Skórzaną walizkę z włoskiej skóry dla Agenta 47
Pistolet ICA 12 Blackballer
Wybuchającą gumową kaczkę
Garnitur Midnight
Black
Zamów przed premierą grę HITMAN 2, by od razu zagrać w HITMAN Sniper Assassin.
HITMAN Sniper Assassin zabiera graczy do górskiej rezydencji, na luksusowe przyjęcie dla zepsutych
bogaczy. Twoim zadaniem będzie złapanie za snajperkę i zlikwidowanie trzech celów wraz z ich ochroniarzami.
Zrób to w taki sposób, by reszta gości nie zauważyła twoich akcji i zdobądź najwięcej punktów w dwóch
trybach: trybie solo z udziałem Agenta 47 albo w kooperacyjnej grze wieloosobowej przez internet jako Knight i
Stone. Grę cechują satysfakcjonująca symulacja strzelania z broni snajperskiej i różnorodność w likwidowaniu
oponentów – strzałami możesz ich m.in. przywabiać w pułapki lub zepchnąć z mostu. Zastrzel ich tak, by nikt
nie odkrył, że zginęli z rąk trzecich.
Podróżuj po całym globie i namierzaj swoje cele w egzotycznych
piaskownicach. Od przesiąkniętych słońcem ulic po ciemne i groźne lasy deszczowe, nigdzie nie jest bezpiecznie,
gdy najbardziej zabójczy asasyn świata, Agent 47, rozpoczyna polowanie. Przygotuj się na przeżycie historii
rodem ze szpiegowskiego thrillera – twoją misją będzie eliminacja nieuchwytnego Klienta Cieni i rozwikłanie
jego ugrupowania. Kiedy poznasz prawdziwą tożsamość celu i prawdę o przeszłości 47, nic nie będzie takie samo.
Świat twoją bronią – tylko w HITMAN 2 możesz użyć wszystkich elementów otoczenia do zaplanowania
i wykonania perfekcyjnego zabójstwa – skradaj się i sabotuj, wszystko w twoich rękach może stać się zabójczą
bronią.
Świat asasynów – HITMAN 2 posiada nie tylko zupełnie nową kampanię, lecz także świeże
zadania, w tym wysoko płatne Nieuchwytne Cele, a także więcej dodawanej na bieżąco darmowej zawartości,
która pokaże ci nowe drogi do przetestowania swojej morderczej wyobraźni.
Najlepszy Hitman do tej pory
– HITMAN 2 będzie zawierać wszystkie usprawnienia, jakie do tej pory pojawiły się w serii. Ulepszony system
progresji gracza i poprawki w HUD/UI pomogą stać się najbardziej morderczym zabójcą w dziejach.
Nowa droga zabijania – zupełnie nowy sposób na granie z przyjaciółmi: zagraj w kooperacji w Sniper Assassin
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

13.11.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Io-Interactive
Single Player
18+

PL (napisy)

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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