SPECTRUMMONTESSORI.INFO Ebook and Manual
Reference
HOTLINE MIAMI 2 WRONG NUMBER PORADNIK DO GRY EBOOKS 2019
Author: Lukasz Pilarski
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Hotline Miami 2 to kontynuacja brutalnej, niezależnej gry akcji autorstwa studia Dennaton Games, opowiadającej o
mężczyźnie wykonującym rozmaite zlecenia dla głosu w słuchawce. Fabuła części drugiej opowiada o skutkach jego
działalności, obserwowanych z perspektywy filmowca, detektywa, grupy zamaskowanych mścicieli i kilku innych
postaci. W każdej z dostępnych w grze misji zadaniem gracza jest oczyszczenie wskazanego terenu z przeciwników z
pomocą szerokiego asortymentu broni białej, palnej oraz umiejętności specjalnych postaci. Po ukończeniu zadania
gracz otrzymuje ocenę swoich działań, określaną na podstawie nie tylko jego skuteczności, ale również stylu i
szybkości. Poradnik został przygotowany na podstawie premierowej wersji gry w języku angielskim na komputery
osobiste, na bazie rozgrywki na średnim poziomie trudności. W tekście zastosowano angielskie nazwy i terminy, gdyż
oficjalne tłumaczenia obejmują tylko dialogi. W poradniku pominięto tutorial, czyli Pilot - Midnight Animal, jak również
opisy fabularnych przerywników między etapami. W misjach pozwalających na wybór postaci za każdym razem wybór
padał na postacie mogące korzystać z dowolnej znalezionej w czasie gry broni. Zawarte w poradniku opisy przejścia
kolejnych misji należy traktować jako zbiór wskazówek. Bugi, losowe rozstawienie swobodnie poruszających się
przeciwników, użycie broni palnej oraz wybór postaci może zmienić sytuację na planszy w sposób, który nie został
przedstawiony w poradniku. Dodatkowo poradnik pisany został z myślą o osobach, które pragną ukończyć grę, ale
niekoniecznie z najwyższymi ocenami. Zdobycie w każdej misji oceny A- i wyżej wymaga nieustannego działania i
dostosowywania się do sytuacji na planszy, co ciężko jest uwzględnić w tekstowym poradniku. Poradnik do Hotline
Miami 2 zawiera: - Porady na temat podstawowych mechanizmów rozgrywki - Informacje o dostępnych w grze
maskach oraz uzbrojeniu - Porady na temat walki z różnego typu przeciwnikami oraz osiągania jak najlepszej punktacji
- Przewodnik po wszystkich etapach Poradnik do gry Hotline Miami 2: Wrong Number zawiera liczne porady ogólne,
opisy głównych postaci i ich zdolności, broni, a także sposobów prowadzenia walki. Poradnik stanowi bogato
ilustrowaną solucję dzięki której ukończenie gry nie będzie problemem. Hotline Miami 2: Wrong Number - poradnik do
gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. - Postacie - Broń - Apocalypse - Porady - Scene 1 Down Under (Act 1 - Exposition) - Scene 24 - Take Over (Act 6 - Catastrophe) - Walka - Punktacja - Scene 12 - Death
Wish (Act 3 - Climax) - Hotline Miami 2: Wrong Number - wymagania sprzętowe.
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