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Link do produktu: https://madgames.pl/animal-crossing-new-horizons-switch-p-976.html

ANIMAL CROSSING NEW
HORIZONS [SWITCH]
Cena

229,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Ukochana seria Animal Crossing przygotowuje się na swój debiut na
Nintendo Switch!
Jeśli gwar i zgiełk nowoczesnego życia cię męczy, Tom Nook ma w zanadrzu nowe biznesowe przedsięwzięcie i jest pewien, że
ci się spodoba: Nook Inc. Deserted Island Getaway Package! Jasne, spotkałeś już barwne postacie z bliska i daleka. Przeżyłeś
najlepszy czas jako jeden z mieszkańców miasta. Może nawet poświęciłeś się służbom publicznym! Ale czy podświadomie nie
czujesz, że pewna część ciebie pradnie… wolności? Może długi spacer po opuszczonej plaży, gdzie czeka na ciebie bogactwo
nietkniętej przyrody, jest dokładnie tym, co by zalecił twój lekarz!

Spokojna kreatywność i urok czekają na ciebie, podczas gdy zakasasz rękawy i organizujesz sobie życie tak, jak zechcesz.
Zbieraj zasoby i twórz wszystko, od wygodnych mebli po przydatne narzędzia. Ściśnij swój zielony kciuk podczas kontaktu z
kwiatami i drzewami w zupełnie nowy sposób. Zbuduj dom, w którym zasady, co można, a czego nie można robić w środku,
nie obowiązują. Zaprzyjaźniaj się z nowo przybyłymi, ciesz się porami roku, pływaj w rzekach, odkrywaj i więcej!
Ten nowy dodatek do serii Animal Crossing wychodzi 20 marca 2020, wyłącznie na konsole Nintendo Switch.

Opcje:
Dostosuj swoją postać i dom, udekoruj otoczenie (meblami, jeśli chcesz!), tworząc swój własny raj na wyspie.
Doświadczaj nowego systemu majsterkowania – zbieraj materiały, by budować wszystko, od mebli po narzędzia!
Ciesz się różnymi relaksującymi aktywnościami, takimi jak ogrodnictwo, rybołóstwo, dekorowanie, interakcja
z uroczymi NPC i więcej, podczas gdy to klasyczne doświadczenie Animal Crossing przedstawi się w zupełnie nowej
zabawnej odsłonie na bezludnej wyspie.
Nawet ośmioro graczy może mieszkać na wyspie: czwórka z nich może grać jednocześnie na jednej konsoli.
Ośmioro graczy może grać wspólnie na jednej wyspie poprzez online multiplayer lub lokalnie bezprzewodowo.
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