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GRY WIDEO - ROZRYWKA DLA KAŻDEGO

Czasy, kiedy gry wideo kojarzyły się ze
światem dzieci i nastolatków, odchodzą nieuchronnie w
zapomnienie. Dziś sięgają po nie zarówno ludzie młodzi,
w średnim wieku, jak i dojrzali. Wystarczy zapoznać się z
badaniami takich organizacji jak Pew Research Center,
ESA czy ISFE, by się o tym przekonać. Jednocześnie
medium to pozostaje szalenie popularne wśród
najmłodszych odbiorców, stanowiąc dla nich nową
przestrzeń czy agendę socjalizacyjną. W efekcie poprzez
udział w grach cyfrowych młodzi ludzie mogą nabywać
kompetencje cyfrowe, rozwijać umiejętności pracy
zespołowej,
komunikacyjne
czy
rozwiązywania
problemów oraz budować relacje z innymi ludźmi,
zazwyczaj rówieśnikami. Świadomie wykorzystywane gry
wideo mogą być użytecznym narzędziem dydaktycznym,
a wspólne granie z dzieckiem przestrzenią do pogłębiania
relacji, a także przełamywania międzypokoleniowego
dystansu.

Raport Teens, Video Games and Civics, dostępny:
http://www.pewinternet.org/2008/09/16/teens-video-games-and-civics/ [30.10.2017].
Raport 2017 Essential Facts About the Computer and Video Game Industry, dostępny:
http://www.theesa.com/article/2017-essential-facts-computer-video-game-industry/
[30.10.2017].
Raport Videogames in Europe: 2012 Consumer Study, dostępny:
http://www.isfe.eu/videogames-europe-2012-consumer-study [30.10.2017].

Jednak okazuje się, że zmiany w demografii
graczy i własne doświadczenia uczestnictwa w kulturze
gier wideo wśród osób starszych są niewystarczające.
Wciąż wielu rodziców nie jest w stanie wykorzystać
pełnego potencjału omawianego medium.
Grającym dorosłym brakuje niekiedy krytycznego
dystansu do własnej growej pasji. Często nie potrafią
oni wyjść poza czysto konsumpcyjne podejście do tego
medium. Z kolei stroniący od gier rodzice wciąż
deprecjonują rolę gier wideo we współczesnym świecie,
a także w życiu własnych dzieci. Potwierdzają to moje
dotychczasowe badania, z których wynika, że w takich
rodzinach dzieci bardzo mocno angażują się w świat
wirtualnej zabawy, przy jednoczesnej ignorancji ze
strony rodziców. To naraża je na niebezpieczeństwo
socjalizacji pod własnym nadzorem. Zarówno grający
rodzice, jak i ci unikający gier cyfrowych, powinni
kierować się w swoich decyzjach rzetelną wiedzą i
dobrem swoich dzieci. Niestety, tym pierwszym zdarza
się przenosić własne doświadczenia na sytuację
pociech, a tym drugim zbyt łatwo przychodzi
nieuzasadniona krytyka gier wideo. Jednocześnie to
medium przechodzi proces ciągłych i istotnych zmian,
co wymusza częstą aktualizację posiadanej wiedzy i
kompetencji.
Artykuł Relacja dziecko–rodzic w perspektywie gry komputerowej. Wyniki badania nad
obecnością gier wideo w rodzinie, w: „Kultura i Edukacja” nr 1(111)/2016.

CZYM JEST PEGI?
Mediasfera stanowi ważny
wymiar naszego życia, także
naszych
dzieci,
którym
trzeba pomagać w doborze
odpowiednich treści.
Poradnik
ten
zawiera
podstawowe, ale niezwykle ważne, informacje dotyczące
bezpiecznego korzystania z gier cyfrowych. W świecie
osób dorosłych – zarówno grających, jak i unikających
tego medium – gdzie czas jest wyjątkowo cennym
zasobem, warto zapoznać się z najistotniejszymi
zagadnieniami, takimi jak system PEGI, zasady weryfikacji
zawartości gier czy polecane tytuły dla odbiorców w
różnym wieku. Wiedza ta stanowi punkt wyjścia do
wypracowania pozytywnych strategii dostępu do gier
wideo w rodzinie. Osoby zainteresowane szerokim
ujęciem tej problematyki zapraszam do zapoznania się z
zasobami bloga zGRAnarodzina.edu.pl, ze stroną
zapytajogry.pl oraz książki pt. Gry wideo w środowisku
rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje, która zadebiutuje
już niebawem w wersji papierowej i cyfrowej (na stronie
www.grywrodzinie.pl)
Damian Gałuszka

PEGI (Pan European Games Information) to system
klasyfikacji gier wskazujący na minimalny wiek odbiorcy
oraz rodzaj treści występujących w grze. Został on
opracowany przez producentów gier i konsol przy udziale
organizacji pozarządowych, naukowców oraz ekspertów
z różnych dziedzin wiedzy.
Głównym założeniem systemu PEGI jest
ochrona osób małoletnich przed dostępem do treści
nieadekwatnych dla ich wieku oraz udzielanie rodzicom
pomocy w podejmowaniu właściwych decyzji o zakupie
gier.
System PEGI jest stosowany w następujących
krajach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Danii, Estonii,
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Islandii, Izraelu, Litwie, Luk-semburgu, Łotwie, Malcie,
Norwegii, Polsce, Portugalii, Republice Czech, Republice
Słowacji, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej
Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech. W wielu z nich zastąpił lokalne systemy klasyfikacji mediów.
PEGI ma charakter samoregulacji. Oznacza
to, że jego stosowanie jest dobrowolne. Mimo braku
regulacji nakazujących korzystanie z oznaczeń PEGI
producenci gier wideo chętnie to robią. System PEGI jest
bowiem przejawem etyki branżowej, troski twórców gier
o to, by użytkownicy mieli zapewnioną informację o
zawartości gry.

JAK DZIAŁA SYSTEM PEGI?
System PEGI składa się z dwóch
uzupełniających się elementów:
klasyfikacji wiekowej i opisu treści.
KLASYFIKACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK

KLASYFIKACJA ZE WZGLĘDU NA TREŚĆ
Drugim elementem systemu PEGI jest
klasyfikacja ze względu na treści zawarte w
oprogramowaniu.
Stosowany
jest
tutaj
ikoniczny sposób opisu treści występujących w
grze. System PEGI wyróżnia 8 następujących
oznaczeń:

Przedziały wiekowe stosowane w PEGI to 3, 7,
12, 16, 18 widoczne na opakowaniu gry w
postaci ikon:

Obecność któregokolwiek z powyższych symboli na opakowaniu gry wskazuje na to, iż gra zawiera
tego rodzaju treści, np.: elementy przemocy, nagość lub sceny, które mogą przestraszyć młodsze
dzieci. Przy zakupie gry zawsze należy zwracać uwagę na oznaczenia zarówno wieku, jak i treści.

GDZIE ZNALEŹĆ OZNACZENIA PEGI?
Oznaczenia klasyfikacji
wiekowej
znajdują się zawsze w lewym
dolnym
rogu na froncie opakowania
zawierającego grę.

Oznaczenia dotyczące
treści
zawartych w grze
(jeśli występują)
znajdują się z tyłu
opakowania
obok powtórzonego
oznaczenia wiekowego

Logo PEGI ONLINE umieszczane jest na
grach umożliwiających prowadzenie
rozgrywki sieciowej. Oznaczenie to
informuje, że działania innych graczy
mogą wpływać na przebieg rozgrywki i
generować treści nieodpowiednie dla
wskazanej w klasyfikacji grupy
wiekowej.
Przegląd gier dla poszczególnych grup wiekowych

Gry dla dorosłych stanowią 7% wszystkich dostępnych na
rynku tytułów, a przeznaczone dla graczy w wieku powyżej
16 lat 12%
Aż 81% wszystkich sklasyfikowanych gier, czyli niemal
22 000 tytułów stanowią produkcje przeznaczone dla dzieci
i młodzieży.
Z całą pewnością rodzice poszukujący gier dla swoich
podopiecznych mają w czym wybierać. W celu ułatwienia
im tego wyboru przygotowaliśmy niniejszy poradnik, w
którym znaleźć można przykładowe gry w poszczególnych
kategoriach wiekowych.

IARC
to
koalicja
organizacji
powołanych do klasyfikacji gier w różnych
regionach świata. Połączyły one siły, aby
wypracować uniwersalne rozwiązania dla
globalnego rynku gier wideo, w tym także gier
mobilnych, aplikacji i gier dystrybuowanych
cyfrowo.
Ogromną zaletą IARC jest to, iż kwestionariusz
łączy wszystkie kryteria uwzględniane w
poszczególnych
systemach
klasyfikacji.
Wydawca,
wypełniając
jeden
dokument,
uzyskuje rating ESRB dla USA i Kanady, USK
dla Niemiec, PEGI dla pozostałych krajów
europejskich oraz oznaczenia typowe dla innych
systemów obecnych w koalicji. Konsument zaś
zawsze otrzymuje oznaczenia klasyfikacji
właściwe dla danego kraju. Oznaczenia IARC
znajdziemy w sklepach: Windows Store,
Nintendo Shop oraz Google Play.
Więcej informacji na temat globalnych rozwiązań
dotyczących klasyfikacji gier:
https://www.globalratings.com/how-iarcworks.aspx

Just Dance 2018

Forza Motorsport 7

Just Dance 2018 obudzi tancerza w każdym! Dołącz do
społeczności ponad 118 milionów graczy na całym
świecie i pochwal się swoimi najlepszymi ruchami.
Ciesz się nową zawartością 300 piosenek uaktualnianą
przez cały rok dzięki Just Dance Unlimited. A jeśli
masz ochotę poćwiczyć, zmień punktację na liczenie
kalorii, które spalasz. Możesz stworzyć plan treningowy
z twoimi ulubionymi utworami! W nowym trybie dla
dzieci znaleźć można 8 nowych choreografii
zaprojektowanych z pomocą ekspertów. Dzięki
systemowi punktacji i specjalnym bohaterom, dzieci
będą mogły bezpiecznie i samodzielnie bawić się z grą
dostając pozytywne, wspierające komentarze.

Poczuj dreszcz niebezpieczeństwa i dostrzeż piękno
ścigania się. Ciesz się wspaniałą grafiką przy
prędkości 60 kl./s i prawdziwej rozdzielczości 4K w
HDR. Zbierz w swojej kolekcji ponad 700
samochodów Forzavista™, w tym największy wybór
Ferrari, Porsche i Lamborghini. Opanuj jazdę w
ponad 30 słynnych lokacjach, w których warunki
pogodowe zmieniają się dynamicznie za każdym
razem, gdy się ścigasz. Spersonalizuj swój wygląd,
korzystając z olbrzymiej kolekcji wyposażenia dla
kierowców. Setki opcji obejmujących dekady historii
wyścigów i popkultury.

NBA 2K18

Wiedza to Potęga

Kolejna, odsłona gry z serii NBA 2K, która od lat
cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
fanów
koszykówki
i
uznaniem
wśród
recenzentów. Gwiazdą okładki tegorocznego
wydania jest Kyrie Irving - rozgrywający drużyny
Cleveland Cavaliers. Gra NBA 2K18 jak co roku
została też wydana w wersji Legend Edition, a
na jej okładce znalazł się Shaquille O'Neal legenda koszykówki.

Zdobądź sławę w emocjonującej grze
quizowej z rosnącej kolekcji PlayLink, tylko na
PlayStation 4. Zapomnij o kontrolerze – po
prostu chwyć tablet lub smartfon, wybierz
jedną z ośmiu postaci i pstryknij sobie fotkę, a
następnie wejdź do Piramidy Wiedzy, gdzie
wraz z maksymalnie piątką znajomych
będziesz
odpowiadać
na
przeróżne,
powiązane
tematycznie
pytania
w
zwariowanym wyścigu na szczyt.

Everybody’s Golf

The Playroom VR

Masz ochotę na rundkę ulubionej gry golfowej?
Wejdź na zielone pole i poznaj unikatowe
połączenie golfowej mechaniki z ciekawym stylem
wizualnym, z których znana jest ta popularna seria.
W naszym klubie znajdziesz wiele nowych opcji, w
tym szansę stworzenia i spersonalizowania
własnego golfisty. Zalicz szereg celów i rozwijaj
umiejętności swojego zawodnika!
A może masz ochotę pojeździć po polu golfowym?
Wskakuj do wózka i odkrywaj pola we własnym
tempie, wchodź w interakcje z innymi graczami
sieciowymi, zagraj w mini-gierki, odblokuj nowe
zadania, turnieje i nagrody.

Zestaw 6 ekscytujących gier dla posiadaczy gogli
wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR dostępny
bezpłatnie w usłudze PlayStation Network. Wspólnie
można zagrać w gry w trybie rywalizacji i współpracy.
Epickie starcia w "Potworze na wolności", szalone
wygibasy w "Kocie i myszy", przerażająca przygoda w
"Nawiedzonym domu", ekstra platformowa zabawa dla
dwóch graczy w "Na ratunek robotom" czy wycieczka
na dziki zachód w "Poszukiwanym!" W każdej z tych
mini-gier trzeba też uważać na urocze Boty VR! Jeden
gracz zakłada gogle VR, a nawet czterech może
dołączyć do akcji, korzystając z ekranu telewizora i
kontrolerów bezprzewodowych DUALSHOCK®4.

FIFA 18

Gran Turismo Sport

EA SPORTS™ FIFA 18 zaciera granicę między
światem wirtualnym a prawdziwym i ożywia
zawodników, zespoły i atmosferę tego wspaniałego
sportu. Poruszaj się po boisku z wykorzystaniem
technologii Real Players Motion, aby tworzyć pełne
dramatyzmu chwile na najbardziej realistycznych
arenach piłkarskich świata. Wyrusz w podróż po
całym świecie z gwiazdorską obsadą w trybie Droga
do sławy: Powrót Huntera. W trybie FIFA Ultimate
Team™ pojawią się ikony futbolu z Ronaldo Nazário
i innymi legendami piłki. Gra jest lokalizowana w
języku polskim i zawiera komentarz meczowy w
wykonaniu D.Szpakowskiego i J.Laskowskiego.

Gran Turismo Sport wyznacza nowe standardy dla
symulatorów jazdy – po raz pierwszy w historii gracze
mogą planować swoją wirtualną karierę kierowcy
wyścigowego online, a na najlepszych czeka licencja
wyścigowa FIA (Federation Internationale de
l’Automobile). Gra korzysta z mocy PS4 Pro oferując
granie w rozdzielczości 4K, 60 klatkach animacji na
sekundę oraz z wykorzystaniem technologii HDR i
szerokiej palety kolorów. Gran Turismo Sport posiada
również specjalny tryb dla gogli PlayStation VR, który
sprawia, że poczujemy się jakbyśmy siedzieli
wewnątrz auta.

Farming Simulator 17:
Platinum Edition
Zostań współczesnym rolnikiem i zanurz się w
3 ogromnych otwartych światach, wypełnionych
po brzegi nową zawartością! Odkryj nowy
południowoamerykański świat i jego krajobrazy,
nową roślinność, sieć kolejową, lokalne rasy
bydła i pola trzciny cukrowej. Całkowita zmiana
scenerii i więcej możliwości rozgrywki! Kieruj
ponad 275 autentycznymi pojazdami i
maszynami od ponad 80 producentów.

Project CARS 2
Project CARS 2 – gra stworzona przez graczy i
testowana przez światowej klasy kierowców
wyścigowych. Project CARS 2 pozostaje najlepszą
propozycją dla miłośników gier wyścigowych,
oferując graczom najprawdziwsze emocje związane
ze sportem motoryzacyjnym na każdym etapie
wyścigu, dając całkowitą swobodę wyboru jak i gdzie
jechać. Gra oferuje możliwość rozgrywki w trybie
single jak i multiplayer w najpiękniejszej,
najprawdziwiej odwzorowanej oraz technicznie
zaawansowanej
wyścigowej
symulacji,
jaka
kiedykolwiek powstała. To dopiero jazda bez
trzymanki!

Spintires: MudRunner
Spintires: MudRunner to gra, która posadzi
graczy w fotelu kierowcy i odda w ich ręce
niesamowite pojazdy terenowe, z których będą
mogli podziwiać wspaniałe krajobrazy Syberii,
wyposażeni jedynie w mapę i kompas.
Znajdziesz nową, sandboxową mapę, która
dołączy do pięciu terenów znanych z
poprzedniej wersji, a także tryb wyzwań z 9
dedykowanymi mapami oraz 13 nowymi
pojazdami. Gra zawiera również tryb
kooperacyjny dla 3 graczy.

RUSH
Przygoda Ze Studiem
Disney · Pixar
Przenieś się do sześciu słynnych światów
wytwórni Disney-Pixar: Iniemamocni, Ratatuj,
Odlot, Toy Story, Auta oraz Gdzie jest Dory.
Rozwiązuj łamigłówki, odkrywaj tajemnice i
przychodź na ratunek w tej dynamicznej grze
przygodowej, w której dołączysz do Chudego,
Zygzaka McQueena i innych postaci, by przeżyć
niezwykłe wrażenia dzięki wytwórni Pixar.

Mario+Rabbids:
Kingdom Battle

Sonic Forces:
Atak robotów

Tajemniczy wir rozerwał Grzybowe Królestwo na
kawałki i przeniósł kórliki do tego niegdyś
spokojnego miejsca. Aby przywrócić tam ład, Mario,
Luigi, księżniczka Peach i Yoshi łączą siły z
bohaterskimi kórlikami w podróży przez cztery
różne światy. Mario i jego przyjaciele użyją
niespotykanego
oręża,
aby
walczyć
z
przeciwnikami. Dzięki arsenałowi ponad 250 broni o
unikatowych charakterystykach gracze mogą
wybierać, w co najlepiej wyposażyć ósemkę swoich
bohaterów. Rozgrywka w trybie turowym pozwala
graczom na spokojne rozmieszczenie bohaterów i
wykonanie odpowiednich czynności.

Twórcy doskonale przyjętych gier Sonic Colors oraz
Sonic Generations przedstawiają całkowicie nowy
tytuł z tej kultowej serii: Sonic Forces: Atak robotów!
Zmierz się z akcją o zawrotnym tempie jako
współczesny Sonic, pokonaj ekscytujące poziomy
platformowe jako klasyczny Sonic i wykorzystaj
potężne nowe gadżety jako Bohater, którego sam
stworzysz! Pomóż sympatycznemu niebieskiemu
jeżowi pokonać Doktora Eggmana, jego armię
strasznych robotów i nowego tajemniczego
złoczyńcę.

Super Lucky’s Tale

Knack 2

W grze wcielamy się w postać Lucky'ego,
zawsze pogodnego lisa, który podróżuje, by
pomóc siostrze uratować Księgę Wieków przed
złowrogim Jinxem - podstępnym i tajemniczym
złoczyńcą próbującym z niejasnych przyczyn
zmienić kształt świata.
Sprawdź swoje umiejętności w minigrach i
wyścigach z przeszkodami. Wskakuj do ukrytych
norek lub podejmij diabelskie wyzwania, by
odblokować dodatkowe nagrody.
Wróć do czasów klasycznych platformówek dla
graczy w każdym wieku i o różnym poziomie
umiejętności.

Czas pokazać światu, na co stać najmniejszego
bohatera
w
okolicy.
Odkryj
porywającą,
zróżnicowaną przygodę pełną walki, elementów
zręcznościowych oraz zagadek i poprowadź
zmieniającego rozmiar Knacka do zwycięstwa.
Kurcz się, by przechodzić przez wąskie korytarze,
przekradać się przez malutkie przejścia i unikać
ataków wrogów, lub zwiększaj masę, by
przeobrazić się w wielkiego golema zdolnego
miażdżyć przeciwników. Korzystaj z ponad 20
różnych ruchów – od kopniaków i ciosów pięścią po
potężne uderzenia całym ciałem i chwytające ataki
dystansowe.

PLANTS VS ZOMBIES 2

LEGO Ninjago Movie –
Gra wideo

W Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 walka o
przedmieścia przeradza się w istne szaleństwo! W
nowej odsłonie zwariowanej, wciągającej strzelanki
musisz ponownie zmierzyć się z Dr. Zombossem.
Przywódca zombie jeszcze bardziej wzmocnił swą
hordę i zamienił przedmieścia w raj dla umarlaków.
Na szczęście nie wszystko stracone – po raz
pierwszy rośliny przejmują inicjatywę i przechodzą
do otwartego ataku, by odzyskać swą ziemię.
Poprowadź rośliny do walki w nowym trybie
„Ziołowy Atak” dla 24 graczy, wybierz stronę w 4osobowym trybie współpracy lub zagraj w
pojedynkę.

W grze użytkownicy będą mogli wykazać się
umiejętnościami oraz honorem, stawiając czoła
wrogom jako ninja Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole,
Zane oraz mistrz Wu i broniąc Ninjago, przed
złym lordem Garmadonem i jego rekinią armią.
Aby to zrobić, będą musieli opanować
Zwinnitzu, technikę pozwalającą im na
przemierzanie
Ninjago
dzięki
szeregowi
umiejętności takich jak bieganie po ścianach,
wysokie skoki czy walka z wrogami. Odkrycie
mocy Spinjitzu pozwoli im natomiast walczyć
wspólnie.

Disneyland Adventures

Need For Speed Payback

Czy jesteś w parku Disneyland® po raz
pierwszy, czy setny, możesz powrócić do
swoich najmilszych wspomnień lub przeżyć
nowe przygody. I weź ze sobą przyjaciela na
wspólną rozgrywkę w trybie kooperacji.
Skorzystaj ze słynnych przejażdżek i atrakcji
parku, spróbuj swoich sił w ryzykownych
wyprawach i uwiecznij spotkania z ulubionymi
postaciami Disneya.

Akcja gry toczy się w półświatku Fortune Valley.
Twoją ekipę podzieliła zdrada, ale teraz łączycie
siły, by w akcie zemsty położyć kres Familii,
podstępnemu kartelowi rządzącemu kasynami,
przestępczym podziemiem i skorumpowanymi
glinami w mieście. Twórz wyjątkowe auta, których
wygląd i osiągi możesz modyfikować bardziej niż
kiedykolwiek
wcześniej.
Gra
z
polskim
dubbingiem.

The Crew 2
Gra budzi emocje związane z duchem
amerykańskich sportów motorowych w jednym z
najbardziej ekscytujących otwartych światów,
jakie kiedykolwiek powstały.
Gracz ma możliwość odkrycia całych Stanów
Zjednoczonych i zdominowania rywali w niemal
nieograniczonym świecie, stworzonym z myślą o
sportach motorowych. Gracz płynnie przechodzi
z ulubionych samochodów do łodzi, a nawet
samolotów – wystarczy jedno naciśnięcie
przycisku i skorzystanie z funkcji Fast Fav, aby
odkryć pełny potencjał Motornation (premiera marzec 2018)

Ni no Kuni II:
Revenant Kingdom

Wróć do przepięknie animowanego świata Ni no
Kuni. Odkryj fantastycznie odwzorowany świat i
doświadcz chwytającej historii w zupełnie nowej
przygodzie RPG. LEVEL-5 ponownie łączy siły z
Yoshiyuki Momose w zakresie projektowania
postaci i Joe Hisaishi, który skomponował
muzykę. Tym razem opowieść koncentruje się
na młodym księciu, Evanie, który musi nauczyć
się, jak być władcą i zbudować królestwo.

SIMS 4

SIMS 4 PSY I KOTY

Gra The Sims™ 4 to wyjątkowa symulacja życia, w
której będziesz mógł pogrywać życiem Simów i
tworzyć szalone historie. Czwarta odsłona najlepiej
sprzedającej się serii jest dostępna w polskiej wersji
językowej komputery PC oraz konsole Playstation 4
oraz Xbox One. Nowi Simowie są sprytni, mają
skomplikowaną osobowość i emocje. W aplikacji
Stwórz Sima i w trybie budowania wyzwolisz swoją
kreatywność. Kontroluj umysły, ciała i serca swoich
Simów. Poznawaj nieograniczone możliwości gry w
dynamicznym sąsiedztwie, w którym ożyją Twoje
historie. Oglądaj, udostępniaj i dodawaj do swojej
gry elementy z Galerii.

Twórz różnorodne rasy psów i kotów, zmieniaj życie
swych Simów dzięki przyjaźni zwierzęcych pupili i dbaj o
zdrowie miejscowych zwierzaków jako weterynarz w
najpopularniejszym dodatku do gry The Sims™ 4 - Psy i
koty. Nowe, potężne narzędzie Stwórz Zwierzaka
pozwala Ci dostosować wszystkie cechy psów i kotów –
od wyjątkowego wyglądu po cechy zachowania. Po raz
pierwszy w historii serii możesz też ubierać zwierzaki w
wyraziste stroje! Ci wspaniali, wierni towarzysze
odmienią życie Twoich Simów na wiele nowych
sposobów. Lecz zwierzęce dolegliwości i prowadź
własną klinikę weterynaryjną w pięknym nadmorskim
świecie, w którym na Twoich Simów i ich zwierzaki
czeka mnóstwo nowych atrakcji.

ELEX

SpellForce 3
SpellForce 3 to połączenie gatunków strategii czasu
rzeczywistego i RPG. W SpellForce 3 gracze
odbywają podróż do korzeni serii i zanurzają się w
rozdarty wojną świat Eo, by wziąć udział w
wydarzeniach prowadzących do katastrofy, która
miała miejsce przed wydarzeniami z pierwszej i
drugiej części. Sprawuj dowództwo nad oddziałami,
wyposażaj i rozwijaj drużynę bohaterów, wzmiacniaj
armię, podbijaj kluczowe tereny, bo poszerzać swoje
terytorium i bierz udział w przełomowych
wydarzeniach, które doprowadzą do rytuału
konwokacji.

Akcja gry toczy się w nowym postapokaliptycznym
uniwersum science fantasy. Gracz trafia do
olbrzymiego, pozbawionego ekranów wczytywania
świata, w którym czekają na niego intrygujące
postacie, zmutowane stworzenia, trudne decyzje i
mnóstwo wartkiej akcji.
W świecie Elex trwa wojna o potężny surowiec,
który daje ludziom moce podobne do magii, ale
jednocześnie zmienia ich w bezduszne, zimne
stworzenia. To ty zdecydujesz, czy planetą
Magalan będzie rządzić człowieczeństwo, czy też
zimna logika.

Star Wars: Battlefront 2

Total War: Warhammer 2

Wyrusz w podróż do świata Star Wars™ w kolejnej
odsłonie najpopularniejszej serii gier akcji Star Wars.
Dziesiątkuj szeregi wroga mieczem świetlnym w Bazie
Starkiller. Jako pilot maszyny kroczącej AT-ST przebijaj
się przez gęstą dżunglę na Yavin 4, uczestnicząc w
szturmie na rebeliancką bazę. Zajmij miejsce w szyku
myśliwców X-wing i weź udział w ataku na ogromny
gwiezdny niszczyciel Najwyższego Porządku. Wciel się
w rolę Iden – członkinię elitarnej jednostki specjalnej,
najnowszego bohatera uniwersum Star Wars – i poznaj
porywającą, pełną emocji opowieść, której fabuła
obejmuje okres 30 lat. W polskim dubbingu biorą udział
Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Olaf Lubaszenko i
Antoni Pawlicki.

Warhammer 2 to druga odsłona trylogii Total War:
Warhammer II, która daje graczom nową,
niesamowitą kampanię fabularną. Jej akcja
rozgrywa się na czterech kontynentach: w Lustrii,
Ulthuanie, Naggaroth i na Południowych Ziemiach.
Kampania Wielkiego Wiru powoli nabiera tempa, a
jej kulminacją będzie intensywny finał, całkowicie
odmienny od rozgrywki znanej z innych gier serii
Total War.

MASS EFFECT ANDROMEDA

TEKKEN 7

Mass Effect: Andromeda zabierze graczy do
galaktyki Andromedy, daleko poza granice Drogi
Mlecznej.
Tam gracze, wcielający się w rolę
Pioniera — dowódcę wojskowych odkrywców —
poprowadzą nas do walki o nowy dom na
nieprzyjaznym terytorium. Oto następny rozdział
historii ludzkości, w toku którego wybory gracza raz
na zawsze zadecydują o przetrwaniu naszego
gatunku.
Gra dostępna w polskiej wersji językowej, z
napisami.

Doświadcz epickiego finału historii klanu Mishima i
odkryj, co doprowadziło do ich nieustannej walki.
Oparty na silniku Unreal Engine 4, TEKKEN 7
oferuje oszałamiającą walkę, historię opowiedzianą
w prawdziwie filmowym stylu oraz intensywne
pojedynki, którymi będzie można się cieszyć razem
z przyjaciółmi, bądź rywalami, dzięki innowacyjnym
mechanikom jakie zostaną wprowadzone do
rozgrywki.

Titanfall 2
Pilot i Tytan jednoczą siły w doskonale ocenionej
przez fanów grze Titanfall 2® studia Respawn
Entertainment. Dzięki zupełnie nowej kampanii
fabularnej dla jednego gracza ukazującej wyjątkowe
więzi łączące maszynę i jej pilota, a także
udoskonalonemu
trybowi
wieloosobowemu,
Titanfall® 2 zapewni mnóstwo dynamicznej
rozgrywki i niecodziennych zwrotów akcji.
Gra z polskim dubbingiem.

Destiny 2

Ludzkość padła ofiarą inwazji Czerwonego
Legionu, armii dowodzonej przez bezwzględnego
Lorda Ghaula. Ghaul odebrał Strażnikom moc i
zmusił tych, którzy przetrwali, do ucieczki. Gracze
wyruszą w podróż po naszym Układzie
Słonecznym i odkryją poężny arsenał broni oraz
nowe, niszczycielskie umiejętności. Aby pokonać
Czerwony Legion i zmierzyć się z Ghaulem, będą
musieli zjednoczyć bohaterów ludzkości i wspólnie
z nimi stanąć do walki o odzyskanie domu.

Assassin’s Creed:
Origins
W grze odwiedzasz starożytny Egipt, jedno z
najbardziej tajemniczych miejsc w historii
ludzkości, które miało wpływ na dalsze dzieje wielu
cywilizacji. Odkrywasz sekrety kryjące się w cieniu
wielkich piramid, zapomniane legendy, tajemnice
ostatnich Faraonów, a także zawartą w utraconych
hieroglifach, prawdziwą historię o początkach
bractwa Assasynów.
Gra Assassin’s Creed Origins została wydana w
polskiej wersji językowej.

Wolfenstein II:
The New Colossus
Jesteś zmorą nazistowskiego imperium i ostatnią
nadzieją ludzkości na wolność. Walcz z okupantami
w najbardziej znanych miejscach Ameryki, takich jak
miasteczko Roswell, zalane ulice Nowego Orleanu
oraz
postnuklearny
Manhattan.
Wykorzystaj
niesamowity arsenał broni i nowych umiejętności,
aby przedrzeć się przez legiony nazistowskich
żołnierzy. Tylko ty masz dość odwagi, siły i
determinacji, aby wrócić do Stanów, zabić każdego
nazistę, który wejdzie ci w drogę, i rozpętać drugą
wojnę o niepodległość Ameryki.

South Park:
Fractured But Whole

Śródziemie: Cień Wojny

Kolejna odsłona cyklu gier RPG, osadzonych w
uniwersum kultowej kreskówki dla dorosłych stacji
Comedy Central. Produkcja stanowi bezpośrednią
kontynuację wydanego w 2014 roku South Park:
Kijek Prawdy, a jej bohaterem jest ponownie
dzieciak, który dopiero co sprowadził się z rodziną
do tytułowego miasteczka. Nasz protagonista
dołącza do nowych przyjaciół z paczki Cartmana,
którzy jako superbohaterowie z grupy Coon &
Friends po raz kolejny stawiają czoła złowrogiemu
Profesorowi Chaosowi.

Śródziemie: Cień Wojny to kontynuacja uznanej przez
krytyków gry Śródziemie: Cień Mordoru, która zdobyła
ponad 50 branżowych nagród, w tym: 2015 Game
Developers Choice Awards’ Game of the Year,
Outstanding Innovation in Gaming na 2015 D.I.C.E.
Awards oraz nagrodę BAFTA w kategorii Game
Design. Wyprodukowana przez Monolith Productions
gra opowie historię powrotu Taliona i Celebrimbora,
których zadaniem będzie dostać się za linię wroga, by
stworzyć armię i wyruszyć z całą potęgą Mordoru na
Czarnego Władcę, Saurona.

Battlefield 1: Rewolucja

Call of Duty: WWII

Dołącz do prężnej społeczności graczy Battlefield™
1 i bądź świadkiem narodzin wojny totalnej.
Battlefield 1 Rewolucja pozwala ci toczyć I wojnę
światową podczas zażartych drużynowych bitew
sieciowych, a także ujrzeć z bliska świat ogarnięty
konfliktem w kampanii złożonej z wojennych
opowieści. Ta najbardziej kompletna edycja gry
zawiera zarówno podstawową grę Battlefield 1, jak i
Przepustkę Premium do Battlefield 1* z czterema
dodatkami, a wszystko to w atrakcyjnej cenie. Gra z
polskim dubbingiem

Gracze wezmą udział w opowieści o Ronaldzie
Danielsie zwanym Redem, żołnierzu amerykańskiej 1
Dywizji Piechoty, i napotkają wiele postaci z różnych
zakątków świata podczas wstrząsających wydarzeń
europejskiego teatru II wojny światowej. Oddział Reda
dołącza do zjednoczonych sił alianckich z Wielkiej
Brytanii i francuskiego ruchu oporu i będzie musiał
wykazać się niezłomnością oraz umiejętnością
współpracy, żeby osiągnąć zwycięstwo. Kampania
fabularna opiera się na realizmie i kinowej jakości
w
ukazywaniu
bitew
i
oddaje
cześć
nieprawdopodobnemu bohaterstwu tych, którzy
walczyli w II wojnie światowej.

Czy można znaleźć bezpieczną zabawę, która nie znudzi się za szybko, która
będzie edukacyjna i poderwie dziecko do aktywności fizycznej, a jednocześnie
umożliwi zabawę całej rodzinie? Tak – gry dla dzieci na konsoli Xbox One to
rozwiązanie, które spełnia najbardziej surowe wymagania zarówno rodziców jak i
najmłodszych, którzy wychowani wśród technologii nie wyobrażają sobie rozrywki
z dala od nowoczesnych urządzeń.
Urządzeniem, które zrewolucjonizowało wspólne spędzanie czasu i sposób postrzegania świata przez
niejedno dziecko jest sensor Kinect dla konsoli Xbox, który łączy aktywność fizyczną z porywającą
zabawą. Kinect pozwala zmienić każde pomieszczenie w prawdziwe centrum multimedialne, co pozwala
poczuć się jak zawodowy sportowiec, tancerz czy superbohater. Wszystko bez niepotrzebnych pilotów
czy kontrolerów, wystarczy wejść w pole widzenia kamery, by włączyć się do akcji, którą właśnie widać
na ekranie. W ten sposób widząc na ekranie piłkę, można ją kopnąć, rzucić lub złapać za pomocą
naturalnych ruchów - zabawa jest intuicyjna i nie ogranicza wyobraźni dzieci.
Jak ciekawie spędzić czas z dziećmi w domu?
Rodzice wiedzą, że rozrywka z nowoczesnym gadżetem potrafi wciągnąć najmłodszych skuteczniej, niż
rower czy piłka. Zabawa w domu nie musi jednak oznaczać biernego wypoczynku! Gry Kinect to świetna
okazja do zabawy z rodzicem lub rodzeństwem, która pozwoli wspólnie spędzić czas w zaciszu
własnego salonu. Szeroki wybór tytułów dostępnych na Xbox One i Kinect zadowoli nawet najbardziej
wymagających użytkowników i idealnie sprawdzi się podczas rodzinnych wieczorów. Oprócz
przyjemności z chwil spędzonych razem, wspólna zabawa z Kinect pozwoli dzieciom rozwinąć swoje
umiejętności koordynacji ruchowej, logicznego myślenia i przede wszystkim pracy zespołowej.

Puść wodze wyobraźni!

Minecraft jest niezwykle popularną grą wideo, w którą grają setki milionów ludzi na całym
świecie, od dzieci po dorosłych. Bestsellerowa gra jest dostępna również na konsolę Xbox
One. Stwórz i poznawaj własny świat, w którym jedynym ograniczeniem jest Twoja
wyobraźnia. Pamiętaj, by przed nastaniem nocy zbudować sobie schronienie, w którym
schowasz się przed potworami. Możesz grać samodzielnie, z 4 innymi graczami na jednej
konsoli lub nawet z 8 osobami w sieci.
Ruch to zdrowie!
Kinect Sports Rivals przeniesie Ciebie i Twoją rodzinę do świata sportowej rywalizacji.
Rzuć wyzwanie domownikom, znajomym i całemu światu. Zupełnie nowa technologia
Kinect błyskawicznie skanuje Twoją postać i daje Ci szansę, by zostać mistrzem. Cała
rozgrywka zależy od Ciebie – od tego, jak wyglądasz, jak się zachowujesz i jak
rywalizujesz. Spróbuj swoich sił w licznych dyscyplinach sportowych, od tenisa, przez
piłkę nożną, po towarzyską partyjkę w domowej kręgielni.

Taneczne wyzwanie!
Wieczorna zabawa przy muzyce? Czemu nie sprawdzić się w tańcu podrygując do
największych hitów? Taką atrakcję oferuje gra Just Dance 2017. Konsola śledząc nasze
ruchy porównuje je z tymi demonstrowanymi na ekranie i ocenia nasze postępy na
parkiecie. Wybór ponad stu utworów nie pozwoli Ci się oderwać od gry zanim nie
staniesz się Królem Parkietu. A kiedy dzieci pójdą spać, Just Dance idealnie sprawdzi się
na imprezie dla dorosłych!

Kontrola rodzicielska konsoli Xbox

Pozwalając dzieciom na zabawę z Kinect masz pełną kontrolę nad tym, co dziecku wolno, a czego nie.
Konsola Xbox, z którą współpracuje sensor udostępnia funkcje pozwalające chronić dzieci przed dostępem
do niewłaściwych treści.
Dzięki kontroli rodzicielskiej możesz określić, ile godzin w ciągu dnia lub tygodnia poszczególni członkowie
rodziny mogą korzystać z konsoli, ograniczyć dostęp do usług internetowych oraz określić, dla kogo dostępne
są konkretne tytuły gier, filmów i programów telewizyjnych.
Możesz kontrolować dostęp do zawartości gier i filmów na podstawie klasyfikacji wiekowej lub ustawić własne
reguły.
Poradnik, jak ustawić kontrolę rodzicielską znajdziesz: https://support.xbox.com/pl-PL/

Kontrola rodzicielska na konsoli Nintendo Switch

Miej na oku zabawę, używając kontroli rodzicielskiej. Możesz:

• nadzorować zakupy w sklepie Nintendo eShop za pomocą swojego konta Nintendo
• nałożyć restrykcje na dzielenie się w mediach społecznościowych
• ograniczyć dostęp do gier na podstawie ich klasyfikacji
Darmowa aplikacja pozwala na zarządzanie kontrolą rodzicielską Nintendo Switch z każdego miejsca za
pomocą telefonu komórkowego.
Zobacz więcej: www.nintendo.pl/switch/index.php?page=features

Kontrola rodzicielska konsoli PlayStation
i konta PlayStation Network
Korzystaj z kontroli rodzicielskiej, aby nadzorować korzystanie przez dziecko z systemu PlayStation i
konta PlayStation Network.
Istnieje możliwość ograniczenia wielu działań i treści. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że
ich dziecko nie będzie narażone na nieodpowiednie treści.
Wykonaj następujące kroki, aby zapewnić dziecku przyjemną i bezpieczną przygodę z systemem
PlayStation:
✓Przed zakupem gier sprawdzaj ich ograniczenia wiekowe

✓Zanim pozwolisz dziecku zagrać w wybraną grę, skonfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej
konsoli.
✓Skonfiguruj dziecku konto podrzędne PlayStation Network i aktywuj na nim kontrolę rodzicielską.
✓Kontroluj zabawę dziecka i bierz czynny udział w jego grze na systemie PlayStation lub online.
Poradnik, jak ustawić kontrolę rodzicielską znajdziesz:
https://www.playstation.com/pl-pl/get-help/help-library/my-account/parental-controls/age-ratings-andparental-controls/
Pomoc na temat konfigurowania konta podrzędnego Playstation Network:
https://www.playstation.com/pl-pl/get-help/help-library/my-account/parental-controls/how-to-create-asub-account-on-web-browser/

GRY NA PLATFORMĘ

Mario Kart 8

Platforma: Switch, Wii U

Mario Kart to gra wyścigowa, w której wcielamy się w
postacie z popularnego uniwersum Mario. Na gokarty
wsiadają Mario, Luigi, Yoshi, księżniczka Peach, Bowser i
wiele innych postaci. W ósmej części do plejady
bohaterów dołączają postacie z innych gier, jak: Legend of
Zelda, Splatoon czy Animal Crossing. Gra pozwala na
wspólną rozgrywkę zarówno na jednej kanapie jak i przez
Internet. Najwięcej frajdy dostarczają odnajdywane na
trasie przedmioty pozwalające na objęcie prowadzenia.
Mario Kart 8 to świetna zabawa dla całej rodziny.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Platforma: Switch, Wii U

Najnowsza odsłona kultowej serii The Legend of
Zelda, która towarzyszy nam już od ponad 30 lat.
Breath of the Wild to zapierająca dech w piersiach
przygoda w otwartym świecie, którego eksploracja
zapewni wiele godzin doskonałej zręcznościowej
rozgrywki z wieloma elementami logicznymi, a
wszystko okraszone piękną oprawą audiowizualną.
Nic dziwnego, że krytycy niemal jednogłośnie
okrzyknęli nową "Zeldę" grą roku, jeśli nie dekady.

Splatoon 2
Platforma: Switch

Xenoblade Chronicles 2
Platforma: Switch
Długo
oczekiwany
następca
świetnego
japońskiego RPG, które zachwyciło graczy głębią
fabuły, oryginalnym, otwartym światem oraz
świeżym podejściem do nieco już skostniałego
gatunku.
Druga część to nowa historia, która pozwoli
graczom powrócić do fascynującego świata, gdzie
cywilizacje zbudowane są na grzbietach
mechanicznych
tytanów.
Jeśli
Xenoblade
Chronicles 2 spełni nadzieje fanów, to kto wie może ma nawet szanse zdetronizować najnowszą
"Zeldę".

Splatoon to kreatywna odpowiedź Nintendo na
popularne drużynowe strzelanki. Tutaj zadaniem
gracza jest pokrycie farbą jak największego
obszaru
areny.
Przeciwnicy
chcą
jednak
zamalować podłogi i ściany na inny kolor.
Gra jest bardzo dynamiczna. Druga część jest
kontynuacją pierwszej, więc jeśli ktoś nie miał
wcześniej okazji spróbować pojedynku na kolory,
to Splatoon 2 jest świetną propozycją takiej
zabawy.

Metroid: Samus Returns
Platforma: 3DS

W Samus Returns Gracz wciela się w łowczynię
nagród, Samus Aran, której zadaniem jest
unicestwienie
metroidów.
Jej
głównymi
przeciwnikami są kosmiczni piraci.
Gra jest trudna i wymaga precyzji. Doskonale
nawiązuje do korzeni serii Metroid, z tą różnicą,
że grafika jest tu w pełni trójwymiarowa. Mimo
tego rozgrywka jest równie atrakcyjna jak w
starszych częściach platformowej strzelanki w
kosmosie. Młodsi gracze mogą zobaczyć, w
nowszej oprawie graficznej i z unowocześnionym
sterowaniem, jakie gry tworzono trzydzieści lat
temu.

Fire Emblem Warriors
Platforma: Switch, 3DS

Bliźniacza gra Hyrule Warriors oraz całej serii
Dynasty Warriors.
Gra polega na prowadzeniu armii za pomocą
herosa, a jej celem jest opanowanie jak
największego terytorium. Wojska przeciwnika mają
jednak dokładnie ten sam cel.
Sprawdzona formuła gry będzie szczególnie
atrakcyjna dla fanów serii Fire Emblem, jakkolwiek
i nowi gracze z przyjemnością spędzą przy tym
tytule wiele godzin.

GRY TYPU MULTIPLAYER ONLINE BATTLE
ARENA – MOBA

W MOBA kluczowa jest dynamika walki, a celem gry
jest zdobycie bazy przeciwnika. Nie rozbudowujemy i
nie doskonalimy bazy, za to zbieramy doświadczenie
i wzmacniamy swoją postać oraz drużynę. O
zwycięstwie decyduje znajomość własnej postaci,
taktyka oraz współpraca z pozostałymi graczami.

Gry typu MOBA to strategiczne gry online w trybie
wieloosobowym rozgrywane na arenach, czyli mapach,
ograniczonych planszach z zasobami niezbędnymi do
rozgrywki. Zazwyczaj gracze mają do dyspozycji dwa
tryby: player versus environment (PvE) i player versus
player (PvP) oraz ewnentualnie różne wariacje
bazujące na tych dwóch trybach.

Obecny w grach MOBA system rywalizacji (rozgrywki
rankingowe) zakładający opracowanie strategii walki i
współpracę drużynową sprawiają, że gry MOBA stały
się grami e-sportowymi.
Każdy z zaprezentowanych poniżej tytułów doczekał
się turniejów, w których niejednokrotnie można
wygrać cenne nagrody rzeczowe i pieniężne.

Tryb PvE to gra przeciwko komputerowi. Podczas
meczów PvE gracze ćwiczą umiejętności, wypróbowują
nowe postacie, testują rozmaite taktyki. Tak zwane boty,
czyli bohaterowie sterowani przez komputer, są
zazwyczaj dużo łatwiejszymi przeciwnikami niż inni
gracze.
Tryb PvP to gra z i przeciwko innym graczom. W tym
trybie, określona liczba graczy (zwykle od 6 do 10 osób)
dzieli się na dwie drużyny i walczy ze sobą na arenie.
Każdy
z
graczy
steruje
jedną
postacią
o
unikalnych umiejętnościach i z przypisaną rolą w
drużynie. W ramach gry PvP, w rozgrywkach
rankingowych często zdobywamy punkty, które mają
odzwierciedlać nasze wyniki na tle innych graczy.

Smite

Heroes of the Storm

Smite to gra, która przy okazji uczy mitologii. Mamy tu do
wyboru ponad 50 bogów i bogiń z mitologii greckiej,
rzymskiej, nordyckiej, chińskiej, indyjskiej czy Majów. Nie
wszystkie postacie dostępne są od razu, Odblokowujemy je
za pomocą wewnętrznej waluty oraz zdobywanym
doświadczeniem. W Smite gramy z widokiem „kamery zza
pleców”, a nie z kamerą w rzucie izometrycznym.
Znajdziemy tu jednak typowe dla gatunku mapy z tak
zwaną „dżunglą” i przeciwnikami dającymi tymczasowe
ulepszenia oraz zróżnicowany system umiejętności
bohaterów i przedmiotów.

Heroes of the Storm oferuje niezwykle dynamiczną
rozgrywkę, w której najważniejsza jest współpraca i
synergia między członkami zespołu, a nie
indywidualne cele. Podczas rozgrywki nie kupujemy
przedmiotów, a rozwój postaci opiera się na systemie
umiejętności.
Co
więcej,
w
HotS
punkty
doświadczenia są dzielone po równo między
wszystkich członków drużyny, a czat w grze
ograniczony jest do rozmów w drużynie, co
pozytywnie wpływa na atmosferę podczas meczu.

League of Legends
DotA 2
League of Legends to jedna z najpopularniejszych gier
multiplayer i zdecydowanie najpopularniejsza MOBA na
świecie i w Polsce. Rozgrywka toczy się na mapie widzianej
z lotu ptaka, a celem gry jest zniszczenie bazy przeciwnika.
Gra osadzona jest w świecie fantasy, zwanym Valorian.
Do wyboru mamy ponad 100 postaci o różnorodnych
umiejętnościach i rolach, ale nie wszystkie dostępne są od
razu. Możemy odblokowywać je za pomocą wewnętrznej
waluty, którą zdobywamy rozgrywając kolejne mecze. Mecz
na najpopularniejszej mapie trwa około 45 minut.

Klasyk gatunku, który nadal przyciąga rzesze fanów. DotA
zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla MOBA
oraz ponad 100 archetypicznych postaci.
W DotA2 nie ma systemu run, jak w League of Legends, a
wszystkie postacie są dostępne dla każdego gracza od
samego początku. Oprawa wizualna gry utrzymana jest w
klimacie fantasy z charakterystycznym kreskówkowym
stylem. Gra jest darmowa, a do jej uruchomienia
niezbędna jest platforma Steam.

Gwint
Platforma: Microsoft Windows

Cyfrowe kolekcjonerskie gry karciane

Hearthstone

Platformy: Microsoft Windows, Android, IOS
Obecnie najpopularniejsza na świecie cyfrowa
kolekcjonerska gra karciana. Hearthstone polega na
zdobywaniu i składaniu ze znajdujących się w
naszej kolekcji kart talii (tzw. deck) liczącej 30 kart.
Na kartach znajdziemy mniej i bardziej znane
postacie lub archetypy postaci z gry World of
Warcraft.
Gra utrzymana jest w niezwykle przyjemnej dla oka
kolorystyce i stylizowana jest na karczmę, w której
strudzony wędrowiec może zrelaksować się przy
partyjce Hearthstone’a. Co jakiś czas dodawane są
kolejne zestawy kart oraz „przygody” umożliwiające
powiększenie
kolekcji
kart
po
wykonaniu
niepowtarzalnych wyzwań.

Po raz pierwszy Gwint pojawił się jako minigra w
grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Tak przypadła do gustu
graczom,
że
twórcy
postanowili
stworzyć
samodzielną wersję rewelacyjnej karcianki.
Gwint jest klasyczną karcianką utrzymaną w
klimacie fantasy, w której dowodzimy bohaterami i
jednostkami z uniwersum Wiedźmina.
W talii kart w Gwincie znajdziemy bohaterów,
jednostki wojskowe, bonusy do siły i zdolności
zmieniające warunki na polu bitwy. Karty przynależą
do jednego z pięciu stronnictw, znanych ze świata
Wiedźmina:
Nilfgaardu,
Skellige,
Scoia’tael,
Potworów i Królestw Północy.

Kampanie GRAM
BEZPIECZNIE oraz PATRZ
W CO GRAM
zrealizowane przez
SPIDOR
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