Informacje o produkcie
Utworzono 21-01-2018

The Legend of Zelda: BOTW Limited Edition (SWITCH)

Cena : 499,00 zł
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji
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W edycji limitowanej znajduje się:
Gra na konsolę Nintendo Switch
Figurka legendarnego Master Swordu
Soundtrack CD

The Legend of Zelda: Breath of the Wild to kolejna odsłona popularnej serii przygodowych gier akcji,
zapoczątkowanej w 1986 roku na konsoli NES. Jest to pierwsza zupełnie nowa część przygód Linka na Nintendo
Switch. Za powstanie najnowszego tytułu tradycyjnie odpowiada firma Nintendo.
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Akcja produkcji rozgrywa się w zrujnowanym królestwie Hyrule. Gracze wcielają się oczywiście w głównego
bohatera serii, czyli Linka, który musi dowiedzieć się, co tu się właściwie stało. Jest to zalążek dużo większej i
emocjonującej przygody.

Mechanika
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Rozgrywka tradycyjnie miesza w sobie kilka gatunków. Mamy więc do czynienia z miksem
eksploracyjnej przygodówki, gry RPG akcji, survivalu i nie tylko. Udostępniony w The Legend of Zelda:
Breath of the Wild świat jest w pełni otwarty na eksplorację. Deweloperzy udostępnili graczom szereg
możliwości pozwalających dostać się w każdy zakamarek fantastycznej i pełnej niebezpieczeństw krainy. Przy
odrobinie samozaparcia i odpowiednim wyposażeniu, możemy wdrapać się na wysoką górę, z której następnie
udajemy się w kolejne miejsce. W praktyce nie jest to jednak takie łatwe, gdyż przed każdą wyprawą należy się
odpowiednio przygotować.
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The Legend of Zelda: Breath of the Wild na Nintendo Switch ma wiele wspólnego z popularnymi grami typu
survival, więc podczas eksploracji świata Link zdobywa składniki, z których następnie przyrządza
przy ognisku pożywienie i napoje. Te mają spory wpływ na umiejętności postaci, zwiększając np. jej
szybkość albo sprawiając, że bohater potrafi się lepiej skradać. Równie ważne jest także wyposażenie, gdyż np.
bez ciepłego odzienia wyprawa w mroźne góry może nie być zbyt dobrym pomysłem.
W trakcie przygody Link musi zmierzyć się nie tylko z samym światem, ale także z wieloma zagadkami oraz
niebezpiecznymi istotami zamieszkującymi Hyrule. Walka nie polega jednak na zwykłym machaniu
mieczem i wymaga dobierania odpowiednich strategii w trakcie potyczki, atakowania z
zaskoczenia czy też wykorzystywania elementów otoczenia (można np. zrzucić wielki głaz z pobliskiej
górki na głowy czających się nieopodal wrogów).

Kwestie techniczne
Oprawa graficzna The Legend of Zelda: Breath of the Wild prezentuje wszystko, co najlepsze. Gra została
stworzona w wesołym, kreskówkowym stylu, jednak główną atrakcją jest zróżnicowany i wielki świat. Podczas
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przygody zwiedzamy porośnięte trawą łąki, wspinamy się na zaśnieżone góry, wędrujemy przez pustkowia itd.
Wszystko to uzupełniają wysokiej jakości efekty świetlne oraz zmienne warunki pogodowe wpływające na
zabawę (wiatr może np. zmienić kierunek, w którym ogień pali wysuszoną trawę).
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Jak wiele innych produkcji firmy Nintendo, tak i The Legend of Zelda: Breath of the Wild na Nintendo Switch
współpracuje z figurkami amiibo. Dzięki zabawce Wolf Link rzeczona postać pojawia się w grze, wspomagając
nas podczas walki i podczas poszukiwania przedmiotów.

