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Nieprzypadkowo GTA dostało od PEGI rating 18+. W końcu w grze kierujemy losami 3 przestępców. Genialnie napisana historia sprawia
że po kilku godzinach zaczyna się "żyć" losami bohaterów. Tak jak w dobrej książce,  aby opowieść była wciągająca i posuwała się do
przodu bohater musi wykonać zadania które pasują do kryminalnej historii. 

W grze możemy w zasadzie spróbować wszystkiego, co każdy szanujący przestępca umieć powinien. Kradzieże, pobicia, strzelaniny,
napady na bank, szaleńcza jazda przez pół miasta, szmuglowanie i sprzedawanie narkotyków to tylko mała część zleconych zadań.

Jedna  z misji fabularnych zrobiła na mnie szczególne wrażenie. Moim zadaniem było torturowanie więźnia. Do wyboru miałem łamanie
kości, wyrywanie zębów czy podłączanie delikwenta pod prąd. Żeby było ciekawiej po wybraniu narzędzi tortur nie byłem tylko widzem,
ale sam kierowałem procesem wciskając odpowiednie klawisze. Musiałem przy tym uważać żeby nie zabić ofiary, zanim zdradzi
potrzebne mi informacje. Nagranie z tej misji bez trudu znajdziecie na YouTube wpisując hasło "By The Book GTA V".

Inną wykonujemy kiedy nasza postać jest pod wpływem narkotyków. Postać doznaje halucynacji, a przechodnie zmieniają się w
kosmitów

Ponieważ gra jest naprawdę szczegółowa, to po całym dniu "pracy" nasz bohater może skorzystać z usług płatnego seksu. Sama scena
aktu jest oddana bardzo realistycznie. 

W grze GTA V kierujemy 
losami 3 przestępców. Którzy
jako wolni strzelcy są
wynajmowani do realizacji
kryminalnych zleceń.
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Dziś tylko jedna wskazówka. 

Sprawdzajcie rating PEGI przed zakupem
jakiejkolwiek gry waszemu dziecku. 

Wejdź na pegi.info i wpisz nazwę intersującej was
produkcji.

KLASYFIKACJA PEGI (pegi.info)

Pierwsza odsłona serii GTA została wydana w 1997 roku. Prosta gra w której wcielamy
się w przestępcę stała się początkiem serii, która 23 lata później nadal jest fenomenem.
Najnowsza V odsłona gry ukazała się w 2013 r. i pobiła aż 7 rekordów Guinessa, w tym
aż 6 wyniki ilości sprzedanych kopii.  

WIĘCEJ NA:

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓWWSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

KIM JEST AUTOR?
Radek. Gracz, gadżeciarz i tata dwóch córek. To dla nich
szuka sposobów na mądre wykorzystanie technologii. Na
co dzień uczy dzieciaki programownia. LICENCJA

TO DLACZEGO TA GRA JEST TYLKO DLA DROSŁYCH ?

Autor opracowania wyraża swoją prywatną opinię. Używasz na własną odpowiedzialność.

SANDBOX

Ekipa składa się z
emerytowanego gangstera,
nieco szalonego dilera
narkotyków i zółtodzioba 
który dopiero uczy się
przestępczego fachu.

W trakcie ścieżki
fabularnej gracz przełącza
się miedzy tymi
postaciami wykonując
zlecone zadania.

Zlecone misje są bardzo
różnorodne, od zwykłego
zastraszania po tortury.... 

GTA zawdzięcza swój sukces
nie tylko rewelacyjnej ścieżce
fabularnej stanowiącej mix
Pulp Fiction i Ojca
Chrzestnego. 

Nie mniej ważny jest otwarty 
 świat w którym spędzamy 
  czas. 

 Gracz może spędzić całe dnie 
  na ekspolorowaniu miast i 
 wykonywaniu rzeczy nie
związanych z główną historią.

GTA ma swój własny Internet
z odpowiednikami takich
portali jak Facebook i Twitter.

Jest też giełda na której
możemy handlować
akcjami, a ich ceny zależą
od decyzji innych graczy!


