


Inkulinati - od 31 stycznia w Xbox Game Pass
31 stycznia do Xbox Game Pass trafi niezwykle ciekawa gra - Inkulinati.

Inkulinati to strategia turowa polskiego studia Yaza Games. Wcielamy się w niej w średniowiecznego
iluminatora, który posyła do walki różnego rodzaju "potworki". Gra okraszona jest sporą dozą
humoru.

https://www.youtube.com/watch?v=Jb_hbTojKvw

Zostań mistrzem Żywego Atramentu, chwyć za pióro i twórz unikalne strategie, by
zdobyć tytuł najwspanialszego Inkulinati wszech czasów!

INSPIRACJĄ DLA INKULINATI SĄ ŚREDNIOWIECZNE MARGINALIA

Te niezwykłe dzieła sztuki czekały ponad 700 lat, aby ożyć na nowo w grze wideo i
pokazać, że średniowieczni ludzie także mieli swoje „memy” i śmiali się z takich samych
rzeczy, co my. Zobaczysz dzierżące miecze króliki, psich włóczników, trąbki w zadkach,
ślimaki zjadające rycerzy i nie tylko. Będzie tego dużo, dużo więcej…

WALCZ JAK INKULINATI

Inkulinati to legendarna grupa iluminatorów, toczących pojedynki na kartach
średniowiecznych manuskryptów. Walczą, rysując Bestie za pomocą Żywego Atramentu.
Dzięki tej magicznej substancji narysowane stworzenia ożywają i toczą niesamowite boje.
Przemieszczaj swoje Bestie na polu bitwy, wykonuj nimi lub na nich różne akcje, sprytnie
korzystaj z przeszkód i zbieraj Żywy Atrament, by rysować nowe Bestie, które zapewnią
ci przewagę nad przeciwnikiem.

WIELE ZABÓJCZYCH (I DZIWACZNYCH) BESTII DO ODBLOKOWANIA

Osły grające na trąbkach swoimi zadkami, kot-biskup rozprawiający się z heretykami
modlitwą, powolne, ale zabójcze ślimaki pożerające innych żywcem – i nie tylko. Będzie
tego dużo, dużo więcej... Wszystkie te Bestie mają swoje unikalne umiejętności i tylko
czekają na Twoje rozkazy!

SPECJALNE AKCJE INKULINATI, KTÓRE MOGĄ ODWRÓCIĆ LOSY BITWY

Nie myśl, że tylko Bestie mogą siać zamęt i zniszczenie. Rozgniataj armie wroga swoją
pięścią, rysuj przeszkody utrudniające działania przeciwnikom, przemieszczaj Bestie
ruchem palca lub doprowadź do wybuchu swoich podwładnych, by wywołać prawdziwy
chaos. Tylko pamiętaj – twój przeciwnik też tak potrafi…

DOSTOSUJ TAKTYKĘ DO KAŻDEJ BITWY

Każdy Inkulinati ma swoją armię składającą się z różnych Bestii o unikalnych
zdolnościach, atutach i – niestety – słabościach (albo: na szczęście - zależy po której
stronie walczysz!) Ale nie tylko skład armii ma wpływ na wynik potyczki. Każde pole
bitwy cechuje się innymi zagrożeniami, na które musisz uważać, a także okazjami, z
których możesz skorzystać. By zwyciężać, musisz grać rozważnie i dostosowywać swoją
strategię do okoliczności.



KAMPANIA DLA JEDNEGO GRACZA

Odkryj tajemnice Inkulinati i staw czoła takim przeciwnikom jak Śmierć, Dante Alighieri i
nie tylko. Ruszaj w świat i rozpocznij podróż! Zmierz się z najlepszymi mistrzami
Inkulinati, okiełznaj nieokiełznane Bestie, stwórz niepokonaną armię, wyrwij swojego
Mistrza z objęć Śmierci i wreszcie, najważniejsze – zakończ swoją przygodę największą
imprezą, jaką średniowiecze kiedykolwiek widziało! Do dzieła!

STWÓRZ I ROZWIJAJ WŁASNĄ POSTAĆ

Jak każdy początkujący Inkulinati, swą przygodę rozpoczniesz od stworzenia Tyciego
Inkulinati. Podczas podróży poznasz tajemne techniki rysowania nowych Bestii i
używania Akcji Inkulinati, co pozwoli Ci na skomponowanie odpowiedniego składu
Twojej armii. Możesz być chrobrym rycerzem, który nie zna strachu i posyła swoich
wiernych podkomendnych prosto na przeciwnika. A może wolisz wykazać się odrobiną
taktu? W takim razie możesz zostać zakonnicą, która mocą modlitwy krzyżuje plany
wrogów i uzdrawia własne sługi. Te i inne strategie czekają na odkrycie. Graj w swoim
własnym stylu!

BITWY, KTÓRE PRZEJDĄ DO HISTORII

Aby bitwy Inkulinati przeszły do historii, proceduralnie generowany tekst opisuje nad
polem bitwy dramatyczne (lub zabawne) wydarzenia najważniejszych pojedynków.

LOKALNE BITWY PVP

Inkulinati to powrót do Złotej Ery rozgrywek „hot-seat”, zwanych niekiedy “Gorącymi
pośladkami” (królików - przyp. aut.).
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