


Shadow Tactics – Aiko's Choice i Kerbal
Space Program

Od 5 do 12 stycznia ze sklepu Epic Games Store można będzie pobrać dwie gry: "Shadow Tactics –
Aiko's Choice" i "Kerbal Space Program".

"Shadow Tactics – Aiko's Choice", to samodzielny dodatek do bardzo udanego "klona" gier
"Commandos" i "Desperados" - gry "Shadow Tactics". Natomiast w "Kerbal Space Program"
przejmujemy kierownictwo nad programem kosmicznym dla obcej rasy znanej jako Kerbale. Mamy
dostęp do całego asortymentu części, z których możemy zbudować w pełni funkcjonalny statek
kosmiczny, który lata (lub nie) w oparciu o realistyczną aerodynamikę i fizykę orbitalną.

 

Shadow Tactics – Aiko's Choice

Nowy, samodzielny dodatek do popularnej gry taktycznej z elementami skradania
Shadow Tactics, której fabuła osadzona jest w Japonii okresu Edo. Wcielasz się w rolę
młodej kunoichi Aiko oraz jej śmiertelnie groźnych towarzyszy, próbując stawić czoła
przeszłości.

Przegląd gry

Aiko's Choice to nowe, samodzielne rozszerzenie do popularnej gry taktycznej z
elementami skradania, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, której fabuła osadzona
jest w Japonii okresu Edo.
Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice skupia się na jednej z bohaterek
występującej w głównej grze, a mianowicie młodej kunoichi Aiko. Jest ona specjalistką od
kamuflażu i zwodzenia wrogów jako gejsza.
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Chociaż Aiko wierzyła, że zostawiła swe dawne życie za sobą, jej dawny sensei,
przebiegła mistrzyni szpiegostwa Lady Chiyo, wyłania się z cieni, by rzucić dziewczynie
wyzwanie. Aiko zbiera swych śmiertelnie groźnych towarzyszy i wyrusza w podróż, chcąc
stawić czoła duchom przeszłości…

Rozszerzenie zawiera trzy pełne, osadzone w całkowicie nowych lokalizacjach misje
główne, a także trzy krótkie misje przerywnikowe.

Styl rozgrywki przypomina ten znany z głównej wersji gry – przejmujesz kontrolę nad
grupą zabójczych specjalistów, którzy przekradają się w cieniu, unikając dziesiątek
wrogów. Wybierz sposób, w jaki zinfiltrujesz skryte w gęstym lesie bazy wroga lub
tętniące życiem miasteczka z okresu Edo. Rozstawiaj pułapki, otruj przeciwników albo
postaraj się ich zmylić. Możesz też całkowicie unikać z nimi kontaktu. Starannie rozważaj
kolejne kroki i obmyślaj sprytne taktyki, które pomogą Ci pokonać wroga oraz wykonać
każdą z wymagających misji.

Zastrzeżenie:

Granie w Aiko's Choice nie wymaga posiadania Shadow Tactics: Blades of the Shogun.
Chociaż do gry w to samodzielne rozszerzenie nie potrzebujesz głównej wersji Shadow
Tactics, zalecamy przejść chociaż kilka jej pierwszych misji, aby zrozumieć mechanikę
gry oraz poznać jej fabułę i postacie.

Cechy

– Wróć do przepięknego świata Shadow Tactics osadzonego w Japonii wczesnego okresu
Edo.
– Dołącz do ulubionych postaci, by wyruszyć w kolejną przygodę związaną z fabułą
głównej wersji gry, Shadow Tactics: Blades of the Shogun.
– Doświadcz nieznanej dotąd historii młodej kunoichi Aiko, która musi zmierzyć się z
okrutnym wrogiem z przeszłości.
– Poznaj trzy pełne, osadzone w całkowicie nowych lokalizacjach misje główne, a także
trzy krótkie misje przerywnikowe.

Rozszerzenie obejmuje wszystkie cechy głównej gry

– Graj, kontrolując grupę całkowicie odmiennych postaci o zróżnicowanych
umiejętnościach.
– Synchronizuj działania członków grupy z użyciem funkcji Shadow Mode, by atakować
wszystkich wrogów jednocześnie.
– Wybieraj rodzaj ataku: możesz zadać śmiertelny cios z ukrycia lub darować wrogom
życie.
– Odkryj dziesiątki sposobów na zmylenie przeciwnika lub przemknięcie się
niezauważonym.
– Wybierz jeden z trzech poziomów trudności i dopasuj rozgrywkę do swoich
umiejętności.

Ogromnie cieszy nas powrót do Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Mamy nadzieję, że zdołaliśmy przelać w to samodzielne rozszerzenie całą naszą radość.
Wyrusz z nami w kolejną podróż do Japonii wczesnego okresu Edo.



 

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program zawiera trzy tryby rozgrywki. W trybie naukowym przeprowadzaj
kosmiczne eksperymenty, aby odblokować nową technologię i poszerzyć wiedzę o
Kerbalkind. W trybie karier nadzoruj każdy aspekt programu kosmicznego, w tym
budowę, strategię, finansowanie, modernizacje i wiele więcej. W trybie Sandbox możesz
swobodnie zbudować dowolny statek kosmiczny, jaki tylko przyjdzie Ci do głowy, ze
wszystkimi częściami i technologią w grze.

Najważniejsze elementy

– Przejmij pełną kontrolę nad konfiguracją swojego statku, aby wykonywać
skomplikowane manewry lotnicze.
– Zarządzaj członkami załogi Kerbal, zatrudniając ich, szkoląc i wysyłając w kosmos, aby
stali się bohaterami.
– Odkryj cały układ gwiezdny z niepowtarzalnymi księżycami i planetami, eksplorując
szczegółowy teren w ogromnej skali.
– Wyślij swoją załogę Kerbal na zewnątrz statku do działań „pozapojazdowych”.
– Dokuj statki kosmiczne, aby skonstruować stacje kosmiczne, potężne statki i bazy
naziemne na nowych planetach.
– Posługuj się satelitami, aby skanować teren i znajdować biomy oraz inne anomalie.
– Przygotuj sieci komunikacyjne do porozumiewania się między Twoim statkiem
kosmicznym a Kerbal Space Center.
– Badaj i rozwijaj nowe technologie, aby wydobyć cenne informacje i zasoby z całego
układu słonecznego i wiele więcej!
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