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Platforma:
PCDystrybutor zagraniczny:
ACTIVISIONDystrybutor w kraju:
LEM Call of Duty 2 to kontynuacja poprzedniej gry o tym samym tytule. Uznawana za najmocniejszego rywala GTA: San
Andreas do miana pecetowej gry 2005 roku.W Call of Duty 2, podobnie jak poprzednio, du¿e znaczenie odgrywa fabu³a,
g³ówni bohaterowie oraz spektakularne wydarzenia, w których bior± udzia³. Akcja gry toczy siê w latach 1941-1945 i - tak
jak w pierwszej czê¶ci - ma kilku bohaterów.Po stronie angielskiej walczy sier¿ant Davis, ¿o³nierz 8 armii dowodzonej
przez genera³a Bernarda Montgomery&rsquo;ego. Jego historia zaczyna na Czarnym Kontynencie, gdzie walczy z
Afrika Korps Rommla; trafia do El Alamein, a nastêpnie do Tunezji. Stamt±d przebija siê do W³och i rusza w g³±b
Europy.Drugim bohaterem jest Amerykanin, nale¿±cy do rangersów ¿o³nierz o nazwisku Taylor, który l±duje na froncie
zachodnim w czasie operacji Overlord. Pó¼niej rusza na Berlin, gdzie spotyka ostatniego bohatera gry,
Rosjanina.Koso³ow to czerwonoarmista z Moskwy, zwerbowany w chwili, gdy Niemcy zbli¿aj± siê ju¿ do tego miasta.
Jego kampania obejmuje te¿ okolice Stalingradu oraz marsz na zachód.
- po zakoñczeniu ka¿dej z misji gracz mo¿e wybraæ, w którego z bohaterów chce siê teraz wcieliæ (i na który z frontów trafi),
- rozgrywka jest bardzo z³o¿ona, gdy¿ nieprzyjaciele atakuj± grupowo,wspó³pracuj±c ze sob± - ubezpieczaj± siê, w
razie potrzeby zachodz± od flanki b±d¼ wycofuj± siê, by zaatakowaæ znowu. Obserwuj± sytuacjê na polu bitwy i
dopasowuj± swoj± taktykê do wydarzeñ,
- w czasie walk gracz mo¿e korzystaæ z kompletu nowoczesnych (jak na tamte czasy) urz±dzeñ pojawia siê oko³o 15
nowych rodzajów broni, nie zabraknie równie¿ tych ju¿ sprawdzonych w czê¶ci pierwszej
- nowo¶ci± jest zerwanie z liniowo¶ci± poszczególnych misji - gracz ma swobodê w sposobie wykonywania wiêkszo¶ci
zadañ,
- mnóstwo dialogów w wykonaniu 113 profesjonalnych aktorów,
- wspania³a muzyka w wykonaniu orkiestry symfonicznej,
- ¶wietnie wykonana grafika: cienie, efekty atmosferyczne i cz±steczkowe (np. naturalne mg³y snuj±ce siê nad ranem,
deszcze, ¶nie¿yce, burze piaskowe, dymy wylatuj±ce z haubic, efekty eksplozji),
- bardzo szczegó³owe lokacje,
- niemal ca³kowicie zosta³y usuniête z gry skrypty odpowiedzialne dot±d za przebieg akcji.
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