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Poradnik do first person shootera p.t. F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon) zawiera dokładny opis przejścia gry, ze
wskazaniem miejsc wszystkich przedmiotów i przeciwników. do tego dochodzą wskazówki, jak poradzić sobie w
określonych walkach. F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy
tematy i lokacje jak m.in. - Punkt zero (2) (Interwał 11) - Ciężki opór (1) (Interwał 03-B) - Nieupoważniony personel (1)
(Interwał 06-B) - Punkt zero (1) (Interwał 11) - Ślepa strona (2) (Interwał 05-B) - Ślepa strona (3) (Interwał 05-B) Krypta (1) (Interwał 10) - Obejście (2) (Interwał 09-B) - Ciężki opór (2) (Interwał 03-B) - Bishop (1) (Interwał 05-A)
Informacja o grze F.E.A.R. to gra FPS autorstwa twórców m.in. Shogo: Mobile Armor Division, The Matrix Online i serii
No One Lives Forever. Tytułowy akronim oznacza First Encounter Assault and Recon, co jest nazwą specjalnego
rządowego oddziału militarnego ds. likwidacji wszelakiego terroryzmu. Członkowie zespołu odbywają konwencjonalne
szkolenie oraz zdobywają zdolności o charakterze paranormalnym. Gra F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon, dobrze
przyjęta zarówno przez krytyków, jak i graczy, to przedstawiciel gatunku strzelanin. Tytuł wydany został w Polsce w
2005 roku i dostępny jest na platformach: PC, X360, PS3. Wersja językowa oficjalnie dystrybuowana na terenie kraju
to: z polskimi napisami.
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