Informacje o produkcie
Utworzono 21-02-2018

Max Payne 3 Edycja Kolekcjonerska (X360) PO POLSKU

Cena : 99,00 zł

ni
o.
pl

Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Polub nasz profil na Facebook aby być na bieżąco z promocjami i dostawami :
http://facebook.com/GRAJTANIOpl/

gre „Max Payne 3”, a oprócz niej:
Figurkę Maxa, która została wykonana przy współpracy studia Rockstar z firmą TriForce
Zestaw plakatów inspirowanych grą
Brelok do kluczy w kształcie łuski
Zestaw klasycznych skórek dla trybu multiplayer, pochodzących z poprzednich odsłon serii – „
Max Payne” oraz „Max Payne 2„. Będą to: Max Payne z drugiej odsłony serii, Mona Saxoraz
Vladimir Lem.
Zestaw broni dla trybu multiplayer – Diorderly Conduct. W skład zestawu wchodzą:
Hammerhead Auto Shotgun, G9 Grenade Launcher oraz Koktajl Mołotowa.
Soundtrack z „Max Payne 3„
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W pudełku znajdziemy

w

Język polski - napisy w grze dostępne wyłącznie po ściągnięciu aktualizacji z XBOX LIVE.

w

w

Max Payne 3 to kolejna odsłona serii, którą zapoczątkowało studio Remedy (znane także z Alan Wake). Tym razem grę przygotował jeden z
oddziałów firmy Rockstar, czyli twórców takich marek jak Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, czy Bully. Producent starał się zachować
charakterystyczny klimat pierwowzoru, a jednocześnie rozwinąć uniwersum Maksa Payne’a.
Trzecie przygody tytułowego byłego policjanta rozgrywają się w kilka lat po wydarzeniach z poprzednich gier. Max, gliniarz po przejściach, spędza
wolny czas na włóczeniu się po barach i unikaniu kłopotów. Niestety, tego bohatera problemy znajdują same. Na skutek pewnych nowojorskich
perypetii, Payne wyrusza do brazylijskiego miasta Sao Paulo, aby przyjąć posadę ochroniarza wyjątkowo bogatej rodziny. Okazuje się, że ta
pozornie niezobowiązująca posadka będzie wymagała od Maksa skorzystania ze wszystkich jego umiejętności.
Fabuła Max Payne 3 została podana za pomocą dynamicznych scenek, które nawiązują jednak do komiksowych wstawek z pierwszej i drugiej
części serii. Nowa przygoda to także mieszanka aktualnych zdarzeń z Sao Paulo oraz wspomnień Maksa z Nowego Jorku. Dzięki temu Rockstar był
w stanie dać fanom namiastkę klimatu z gier studia Remedy, a jednocześnie pokazać nowe środowisko: południowoamerykańskie miasto
opanowane przez korupcję i przestępczość. W tym starciu Max zmaga się z brutalnymi gangami i organizacjami paramilitarnymi.
Na potrzeby trzecich przygód Payne’a firma Rockstar podrasowała swoje technologie RAGE i Euphoria, aby stworzyć wierny obraz tego jak
wyglądają strzelaniny. Postacie uczestniczące w walce, w tym sam Max, reagują dynamicznie i realistycznie na to, co się dzieje. Jest to o tyle
ważne, że podstawową mechaniką rozgrywki pozostaje tryb bullet-time – niezwykłe spowolnienie czasu, które daje graczowi przewagę w
trudnych sytuacjach. Zabawa wzbogaciła się też o system chowania się za zasłonami i parę innych ciekawych rozwiązań.
Max Payne 3 to nie tylko kampania dla pojedynczego gracza, ale także rozbudowane tryby multiplayer. Jedna z opcji w rozgrywce wieloosobowej
pozwala stworzyć kilkuosobowy gang i czerpać wymierne korzyści z grania ze znajomymi. Gra Rockstara nie jest może rewolucją graficzną, ale
robi olbrzymie wrażenie dzięki dokładnym animacjom i dbałości o detale. Warto dodać, że postaci Maksa głosu i wyglądu użyczył James McCaffrey.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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