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Cena: 99.90 zł

Mafia: Edycja ostateczna to zbudowany na nowo, kompleksowy remake oryginalnej Mafii, uzupełniony o
zaktualizowany skrypt wypełniony nowymi dialogami, rozbudowanymi wątkami fabularnymi i dodatkowymi
przerywnikami filmowymi. Pojawią się zupełnie nowe sekwencje i funkcje rozgrywki. Mafia powstanie na tym
samym świetnym silniku gry, który napędzał najlepsze w swojej klasie przerywniki filmowe z Mafii III. W grze
czekają również inne ulepszenia. To Mafia, którą pamiętasz – tylko o wiele bardziej rozbudowana.
Mafia:
Edycja ostateczna Pierwsza część gangsterskiej sagi – Lost Heaven, stan Illinois, lata 30. XX wieku. W tej
zaprojektowanej całkowicie od podstaw na nowym silniku grze, ze zaktualizowanym scenariuszem, nowymi
przerywnikami filmowymi, dodatkowymi sekwencjami i innymi elementami wzbogacającymi rozgrywkę,
będziesz piął się w górę hierarchii w szeregach włoskiej mafii w latach ery prohibicji w Stanach Zjednoczonych.
Po nieumyślnej sprzeczce z mafią, taksówkarz Tommy Angelo zostaje wciągnięty w ten przesiąknięty zbrodnią,
przestępczy świat. Początkowo bardzo niepewny co do swej przyszłości obok rodziny Salierich, Tommy wkrótce
odkrywa, że niektóre profity mają zbyt dużą wartość, by tak łatwo z nich zrezygnować. Przebudowany klasyk:
wiernie odwzorowana Mafia – teraz na nowym silniku gry, z rozbudowaną historią, unowocześnionymi
elementami rozgrywki, ponownie nagraną ścieżką dźwiękową z udziałem orkiestry i wiele innych. To Mafia,
którą pamiętasz – tylko o wiele bardziej rozbudowana.
Bądź częścią gangsterskiego dramatu. Wciel się w
gangstera w latach ery prohibicji i awansuj w mafijnych szeregach – a to wszystko w filmowej oprawie, z nowymi
elementami fabularnymi, takimi jak odświeżony scenariusz, zupełnie nowe przerywniki filmowe oraz na nowo
nagrane dialogi aktorów.
Lost Heaven, stan Illinois: Przeprojektowana panorama miasta z lat 30. XX wieku –
bogata w międzywojenną architekturę, samochody i kulturę, którą się widzi, słyszy i z którą można wejść w
interakcję.
Posiadając Mafię: Edycję ostateczną odblokujesz strój i taksówkę Tommy’ego w Edycjach
ostatecznych Mafii II i Mafii III.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

25.09.2020

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Hangar 13

Single Player
18+
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