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Nowy zwiastun Agents of Mayhem nawiązuje do kolejnego kultowego serialu 

Seul to miasto opanowane przez LEGION. Jednak z pomocą agentów zostanie odbite spod 

złowieszczej okupacji. Wydawnictwo Techland, studio Deep Silver Volition oraz Koch 

Media zapraszają na kolejny zwiastun Agents of Mayhem prezentujący nowe elementy 

szalonego uzbrojenia. Najnowsze wideo nawiązuje do kolejnego kryminalnego serialu z lat 

80-tych. 

Na początek poznajcie Gremlin – czołową inżynier z działu rozwoju nowych technologii, 

pracującą dla agencji Mayhem. Nowe technologie to nic innego jak wyszukana i 

śmiercionośna broń. Wyszukana, bo Gutterball Gun zamyka wrogów w gigantycznych, 

naelektryzowanych kulach, a Cabbit Bomb zmienia ich w... eksplodujące, fioletowe króliki. 

Liczy się przecież efekt końcowy, a agenci nie chcieliby nawet spojrzeć na broń inną niż 

śmiercionośna, prawda? 

Zwiastun Magnum - https://youtu.be/tvobnk3Mzyg  

Skoro masz już broń, to teraz dowiesz się jak przejmować Seul z rąk LEGION-u. Siły wroga w 

danych rejonach miasta ulegają zmniejszeniu po załatwieniu rządzących nimi poruczników, 

eliminacji patroli LEGION-u czy puszczeniu z dymem ich dostawczych ciężarówek. 

Najefektowniejsze jest jednak przejęcie jednej z głównych kwater złowieszczego Dr 

Babylona. Uważaj jednak – są one pełne snajperskich gniazd, barykad i pól minowych, które 

mają odstraszyć nieproszonych gości. Agenci jednak i tak planują wpaść w odwiedziny. 

Agents of Mayhem – rozgrywana w otartym świecie gra akcji, przeznaczona dla jednego 

gracza – dostępna będzie na PlayStation 4, Xbox One oraz PC już 18 sierpnia. Agents of 

Mayhem dostępne będzie w cenie 199,90 zł (PC) oraz 259,90 zł (konsole). 
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