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Wprowadzenie
Poradnik do Days Gone odkryje przed Tobą wszystkie sekrety ukryte w nowej produkcji ekipy Bend
Studio. W naszym poradniku znajdziesz praktyczne porady, informacje i podpowiedzi, które ułatwią ci
poznanie zasad gry. W tym poradniku przede wszystkim znajdziesz bardzo szczegółowy opis przejścia
wszystkich misji fabularnych, jak i wszystkich zadań pobocznych. Dodatkowo, w rozdziale FAQ,
znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania odnośnie gry.
Na pierwszych stronach poradnika znajdziesz porady na start, które ułatwią ci pierwsze godziny z
produkcją. Przygotowaliśmy również liczne informacje dotyczące broni oraz walki, aby ułatwić
poznawanie najważniejszych mechanizmów gry. W poradniku znajdziesz również stronę o sterowaniu,
która ułatwi ci przeżycie pierwszych godzin w tym niebezpiecznym świecie.
Jako, że motocykl w Days Gone pełni bardzo ważną rolę przygotowaliśmy specjalnie o nim osobny
rozdział. Znajdziesz tam informacje odnośnie tego jak go ulepszać oraz skąd zdobywać paliwo. Pamiętaj,
że jeśli nie zadbasz odpowiednio o swoją maszynę ta stanie na środku drogi, a resztę przygody będziesz
musiał kontynuować pieszo. W ten sposób narazisz się na ataki ze strony zombie oraz innych ludzi.
Jednak nie tylko motocykl jest ważny. Sam główny bohater, Deacon St. John, też może się stale rozwijać.
Informacje na temat rozwoju bohatera, zdobywaniu punktów doświadczenia oraz możliwych
umiejętności również znajdziesz w naszym poradniku.
W naszym poradniku znajdziesz również informacje o craftingu, stanowi on bowiem bardzo ważną
mechanikę w Days Gone. W grze możesz samodzielnie naprawiać swój motocykl, jak również wytwarzać
lekarstwa, pułapki czy koktajle Mołotowa. Z naszego poradnika dowiesz się również skąd czerpać surowce
i jak nie narazić się na niebezpieczeństwo ze strony innych ludzi.

Days Gone w pigułce
Days Gone to trzecioosobawa gra akcji osadzona w postapokaliptycznym świecie. Zadaniem gracza jest
wcielenie się w byłego członka gangu motocyklowego, Deacona St. Johna. W jego skórę przyjdzie nam
wcielić się niecałe dwa lata po wybuchu wirusa. Czas ten spowodował, że świat wszystkim nam znany już
został kompletnie zniszczony, jednak jest jeszcze za wcześnie, aby powstały podwaliny nowego świata.
Twórcy podkreślają, że zadaniem gracza będzie przetrwać w pełnym niebezpieczeństw świecie i poradzić
sobie z traumą bohatera. Nie mamy zgrywać bohaterów, nie jesteśmy tam po to, aby szukać lekarstwa
ani ratować świat.
W trakcie gry poznamy również historię naszego bohatera, wielokrotnie będziemy powracać do czasów
przed apokalipsą. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej wczuć się w skórę bohatera oraz podejmować
lepsze wybory.
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Jakie edycje posiada Days Gone i co one zawierają?
Days Gone zawiera:
1. Pełną wersję gry.
Cena - 289 PLN

Days Gone Edycja Cyfrowa Deluxe zawiera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pełną wersję gry,
Cyfrową ścieżkę dźwiękową,
Album z grafikami,
3 x skórki motocykla włóczęgi,
Odblokowanie umiejętności Majster-klepka,
Dynamiczny motyw do PS4.

Cena - 329 PLN
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Days Gone Edycja Specjalna zawiera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pełną wersję gry,
Steelbook,
48-stronnicowy artbook
Soundtrack (na płycie CD),
3 x skórki motocykla włóczęgi,
Odblokowanie umiejętności Majster-klepka,
Dynamiczny motyw do PS4.

Cena - 299 PLN.
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