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Poradnik do strzelaniny „F.E.A.R. 2: Project Origin” składa się z bardzo dokładnego opisu przejścia siedmiu głównych
rozdziałów, stanowiących kampanię dla pojedynczego gracza, szczegółowe zestawienie wszystkich bonusowych
przedmiotów oraz listy osiągnięć. F.E.A.R. 2: Project Origin - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy
i lokacje jak m.in. - [Interval 07] Union - [Interval 05] Provocation cz. 1 - [Interval 02] Isolation cz. 7 - [Interval 04]
Devastation cz. 1 - [Interval 06] Deterioration cz. 10 - [Interval 02] Isolation cz. 8 - [Interval 03] Recognition cz. 9 [Interval 06] Deterioration cz. 13 - [Interval 02] Isolation cz. 3 - [Interval 03] Recognition cz. 1 Informacja o grze Druga
część słynnego survival horroru, będącego strzelanką FPP, wyprodukowanego przez Monolith Productions. Akcja
rozpoczyna się w dystrykcie Auburn, zaraz przed końcowymi wydarzeniami z pierwszej części. Jako członek
antyterrorystycznej jednostki Delta przyjdzie nam stawić czoła różnym wrogom, a nawet paranormalnym istotom.
Usprawnione efekty graficzne, nowe lokacje, przeciwnicy i niespotykane dotąd bronie umilają zabawę. Do gry dodano
również nowy tryb dla wielu graczy. Gra F.E.A.R. 2: Project Origin, dobrze przyjęta zarówno przez krytyków, jak i
graczy, to przedstawiciel gatunku strzelanin. Tytuł wydany został w Polsce w 2009 roku i dostępny jest na platformach:
PC, X360, PS3. Wersja językowa oficjalnie dystrybuowana na terenie kraju to: polska i angielska.
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