


"Dishonored" i "City of Gangster" za darmo

Od 2 do 9 lutego ze sklepu Epic Games Store będzie można pobrać za darmo dwie gry "Dishonored:
Death of the Outsider" i "City of Gangster".

"Dishonored: Death of the Outsider" to skradanka, która stanowi samodzielny dodatek będący
kontynuacją Dishonored 2. Death of the Outsider otrzymał pozytywne przyjęcie od krytyków i
stosunkowo wysokie noty użytkowników.

 

Wielokrotnie nagradzani twórcy z Arkane® Studios przedstawiają Dishonored®: Death
of the Outsider, następną samodzielną przygodę w odnoszącej sukcesy serii
Dishonored®. Odegraj rolę obdarzonej wyczesanymi supermocami zabójczyni, Billie
Lurk, i wraz ze swoim dawnym mentorem, Daudem, podejmij się najwspanialszej
skrytobójczej misji wszech czasów.
Death of the Outsider rozbudowuje charakterystyczne dla Dishonored® 2 rozwiązania w
zakresie grafiki i rozgrywki, oferując wszystko to, czego można oczekiwać od tej serii:
brutalne systemy walki, niepowtarzalne projekty poziomów i wciągającą fabułę,
kształtowaną na bieżąco przez Twoje decyzje. Pełne życia postacie i porywająca akcja
Death of the Outsider stanowią idealne wprowadzenie do Dishonored, a jednocześnie
solidnie rozbudowują rozgrywkę i świat, co szczególnie ucieszy weteranów serii.

FABUŁA:

Wciel się w Billie Lurk (vel Meagan Foster), niegdyś jedną z najgroźniejszych najemnych
morderczyń w Dunwall. Po ponownym połączeniu sił ze swoim dawnym mentorem,
legendarnym zabójcą Daudem, podejmiesz najambitniejsze z wyzwań: zabicie Odmieńca,
półboskiej istoty, którą Billie i Daud postrzegają jako kluczowy element wielu
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najczarniejszych epizodów w historii Cesarstwa. Podczas swej podróży w głąb
najpodlejszych zakamarków Karnaki, gdzie odkrywać będziesz sekrety Odmieńca i jego
przeszłości, zmierzysz się z zabójczymi przeciwnikami, przedwieczną potęgą i niełatwymi
decyzjami, które wywrą permanentne piętno na otaczającym Cię świecie.

KLUCZOWE CECHY:

Supermoce zabójczyni doskonałej
Pozostań w cieniu lub zmierz się z wrogami w pełnym świetle – decyzja należy do Ciebie.
Twój niepowtarzalny zestaw superzdolności, gadżetów i uzbrojenia pozwoli Ci podejść do
każdej sytuacji po Twojemu. Używaj swoich umiejętności i talentów, by niezauważenie
przemykać obok zagrożenia lub brutalnie eliminować tych, którzy staną na Twej drodze.
Największe z zabójstw
Zabicie Odmieńca nie będzie prostą sprawą. Wymaga to zagłębienia się w szemrany
półświatek Karnaki, gdzie odkryjesz zaginione sekrety miasta. Na drodze do celu
zinfiltrujesz nielegalną krwawą arenę i kult czarnej magii, a w emocjonującym napadzie
na bank zdobędziesz pradawny artefakt, który będzie jedynie wstępem do najśmielszej
spośród twoich misji.
Wymagający wrogowie
W pościgu za Odmieńcem zmierzysz się z nową gamą przeciwników. Za pomocą broni,
gadżetów i zdolności pokonaj zabójczych wrogów, takich jak nieśmiertelni oświeceni,
nieugięte siostry Zakonu Wyroczni czy nowi mechaniczni żołnierze. Dodatkowe
wyzwania zapewnią kontrakty na opcjonalne, poboczne wobec misji cele.
Przejdź ponownie po swojemu
Wyzwól dodatkowy potencjał kreatywnego chaosu, powtarzając rozgrywkę z użyciem
części kluczowych mocy z Dishonored 2 w trybie oryginalnej gry plus (OG+).

"City of Gangster" to dosłownie symulator szefa mafii.

W tej biznesowej grze o zarządzaniu rozpoczniesz swoją kryminalną działalność od zera,
a z czasem przekształcisz ją w sprawną maszynkę do zarabiania pieniędzy. Buduj tajne
bary serwujące alkohol i nielegalne destylarnie, wymuszaj przysługi, ścigaj dłużników i
przekupuj gliniarzy.
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