Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Vikings: Wolves of Midgard PL - Edycja
Specjalna
wydawca : cdp

Cena: 69.90 zł

Vikings: Wolves of Midgard - Limitowana Edycja Specjalna zawiera:
grę Vikings: Wolves of Midgard
dwustronny plakat (format A2)
cyfrowy soundtrack
cyfrowy artbook.
Legendy głoszą, że gdy nastanie
najmroźniejsza z zim giganci z Dalekich Krańców zwani Jotunami, wreszcie zemszczą się na bogach Asgardu,
dając początek Ragnarokowi, wojnie niosącej kres wszystkiemu. By tak się jednak stało Jotunowie muszą pod
swym sztandarem zjednoczyć gromady Lodowych i Ognistych olbrzymów. W tym dziele na drodze stanął im
żyjący na uboczu klan Wikingów zwany Ulfungiem, czyli Klanem Wilka. Stało się jasnym, że zarówno los
bogów jak i całego Midgardu, znalazł się w rękach jednego zaledwie śmiertelnika. Wkrocz na Wybrzeże
Midgardu, świata opartego na mitologii i historii Wikingów, lecz dodatkowo wzbogaconego o elementy fantasy.
Staw czoła nieustraszonym gigantom, przerażającym upiorom oraz mrocznym stworom, które kryją się w
ciemnościach, a jednocześnie nie daj się pochłonąć przez wielki chłód, który ma przynieść kres wszelkiemu
istnieniu, na zawsze. Okiełznaj potężne bronie, miecze i tarcze, dwuręczne młoty, obusieczne topory oraz lekkie
łuki, by odblokować potężne Moce Bojowe. Krew przelaną w bojach składaj w ofierze bogom, by posiąść lub
wzmocnić niszczycielskie Moce Magiczne oraz by otrzymywać tajemnicze Dary. Świat się kończy… a Twym
przeznaczeniem jest powstrzymanie nieuniknionego zniszczenia, który przyniesie światu ludzi i bogów
Ragnarok. Cechy gry:
Odwiedź krainy znane z nordyckiej mitologii, ziemski Midgard, skuty lodem
Niflheim oraz płonący żywym ogniem Balheim, wcielając się w nieustraszonego Wikinga lub bezlitosną
Wojowniczkę. Nie daj się obezwładnić przejmującemu chłodowi i chroń się przed innymi objawami gniewu
natury… i przetrwaj.
Składaj bogom w ofierze krew pokonanych wrogów, by zdobyć ich przychylność pod
postacią Darów, które pozwolą Ci zawładnąć potężnymi Mocami.
Powściągaj swoje emocje lub daj im
upust aktywując Tryb Gniewu, który pozwoli Ci zdobyć przytłaczającą przewagę na przeciwnikami.
Szkól
się we władaniu każdą z dostępnych broni – mieczami, łukami czy magicznymi kosturami. Tylko mistrzostwo
pozwoli Ci odkryć ich prawdziwą potęgę.
Posiądź moce bliskie boskim dzięki potężnym artefaktom takim
jak Talizman Lokiego albo Talizman Thora. Sprawdź swoje umiejętności podejmując Wyzwania Bogów,
których ukończenie będzie sowicie nagrodzone.
Nie podróżuj w samotności. Korzystając z sieciowego trybu
kooperacji zabierz przyjaciela w podróż po Wybrzeżu Midgardu. Wybierz jeden z czterech dostępnych
poziomów trudności, by ten idealnie pasował do Twoich umiejętności i talentów. Dobrze się zastanów nim
podejmiesz wyzwanie niewybaczającego błędów Trybu Hardcore’owego.
Odbuduj swoją osadę i spraw by
Twój klan stanął na czele wszystkich Wikingów Midgardu.
Zbieraj zaginione fragmenty mitycznych broni i
elementów pancerza, by zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo w starciu z najpotężniejszymi stworami, które
staną na Twojej drodze.
Stań się jeszcze potężniejszym w następnym życiu podejmując próbę Nowej Gry+ i
wynieś swojego Wikinga lub Wojowniczkę do kresu ich możliwości.
Wykorzystaj prawa fizyki – spychaj
wrogów z klifów i wykorzystuje zniszczalne elementy otoczenia, by zadawać jeszcze większe obrażenia swoim
adwersarzom.
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Wartość

Wydawca

cdp

Data premiery

24.03.2017

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Games Farm
Single / Multiplayer
18+

PL (napisy) - Po aktualizacji
Konsola Xbox One
Blu-Ray
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