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W poradniku do kosmicznej strategii Earth 2160 znajdziecie dokładny opis przejścia całej kampanii każdą z czterech
stron konfliktu, poprzedzony ważnymi dla rozgrywki wskazówkami. Earth 2160 - poradnik do gry zawiera poszukiwane
przez graczy tematy i lokacje jak m.in. - [ED 7] Jeden przeciwko wszystkim - [LC 4] Dla dobra ludzkości - [Morphidzi 1]
Przebudzenie - Wskazówki - [UCS 1] Lodowa trumna - [ED 1] Krater Hawkingsa - [LC 5] Marsport port kosmiczn - [LC 1]
Pozdrowienia z przeszłości - [LC 6] Więźniowie - [LC 7] Pod osłoną komety Informacja o grze Kolejna część słynnej
strategii w realiach sci-fi ze znanej serii Earth, autorstwa studia Reality Pump. Akcja rozgrywa się zaraz po ostatniej
części, w której doszło do zniszczenia Ziemi. Do trzech wcześniej dostępnych nacji dołączają Obcy, którzy również
pragną zapanować nad Układem Słonecznym. Świetna muzyka, widowiskowe efekty, poprawiony interfejs,
szczegółowe misje, a także rozbudowany tryb dla wielu graczy pozwolą na wielogodzinną zabawę. Gra Earth 2160,
dobrze przyjęta zarówno przez krytyków, jak i graczy, to przedstawiciel gatunku gier strategicznych. Tytuł wydany
został w Polsce w 2005 roku i dostępny jest na platformie PC. Wersja językowa oficjalnie dystrybuowana na terenie
kraju to: pełna polska.
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