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Poradnik do gry F.E.A.R.: Extraction Point to opis przejścia tego dodatku, zawierający dokładne wskazówki dotyczące
przebiegu każdej walki oraz metody radzenia sobie podczas poszczególnych strzelanin. F.E.A.R.: Extraction Point poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. - Złośliwość (1) (Interwał 05) - Interwał
06 - Epilog - Mroczne Serce (1) (Interwał 05) - Mroczne Serce (2) (Interwał 05) - Przerzut (1) (Interwał 01) Konsekwencje (1) (Interwał 01) - Lewiatan (2) (Interwał 04) - Złośliwość (Interwał 05) - Konsekwencje (2) (Interwał 01) Lewiatan (1) (Interwał 04) Informacja o grze Zniszczenie kompleksu badawczego Origin wraz z całą dzielnicą Auburn,
okazało się niewystarczające. Alma – tajemnicza dziewczynka, która napędzała nam stracha w grze F.E.A.R.: First
Encounter Assault Recon, powraca by siać śmierć i zniszczenie w pierwszym, oficjalnym rozszerzeniu programu,
zatytułowanym Extraction Point. Gra F.E.A.R.: Extraction Point, to przedstawiciel gatunku strzelanin. Tytuł wydany
został w Polsce w 2006 roku i dostępny jest na platformie PC. Wersja językowa oficjalnie dystrybuowana na terenie
kraju to: z polskimi napisami.
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