KAPITOLA 2

VÝBER A PRISPÔSOBENIE
POSTAVY

V

júli 2018 bola hra Fortnite: Battle Royale štúdia Epic Games stále braná ako veľmi rané štádium, teda rozhodne nešlo o stopercentne kompletný titul. Zmeny a aktualizácie vychádzajú pravidelne.

Zatiaľ čo každý má prístup k hre, nové zbrane, postavy a herné prvky,
ako aj zmeny mapy ostrova sa priebežne objavujú alebo vylepšujú.
Hráči, ktorí si zakúpili platenú verziu hry, si môžu vybrať postavu pre
misie Save the World. Herné štúdio Epic Games zatiaľ však neumožnilo výmenu postáv v Battle Royale. (Toto patrí medzi očakávané zmeny
v budúcnosti.) V čase písania tejto knihy ste ovládali hrdinu, ktorý vám
bol náhodne pridelený pri spustení hry.
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Svoju postavu a jej vzhľad môžete upravovať zo stránky Lobby, a to získavaním koristi. Špecifické predmety je možné nakúpiť v obchode (Item
Shop – na obrázku).

Ak chcete v rámci hry uskutočniť nejaký nákup, najprv musíte navštíviť
obchod Store (je možné aj zo stránky Lobby) a potom pomocou skutočných peňazí nakúpiť menu V-Bucks. Za túto menu potom môžete nakupovať špecifické predmety alebo Battle Passes.

Všetky predmety dostupné v obchode Item Shop vám umožnia upraviť vzhľad svojej hernej postavy, avšak nijako nezmenia jej schopnosti
v rámci hry. Predmety dostupné v obchode Shop sa menia denne. Spojte zakúpené predmety so svojou postavou na karte Locker (na obrázku),
ktorá je tiež dostupná zo stránky Lobby.
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FORTNITE

Ak si zakúpite alebo získate Sawtooth, môžete ho spojiť so svojou postavou. Nahradí štandardný krompáč.

Keď kúpite alebo získate Battle Pass, môžete odomknúť exkluzívne alebo špeciálne predmety a korisť, s ktorými budete môcť upraviť vzhľad
svojej postavy a jej akcie.

Battle Pass vám pomôže v dosiahnutí špecifických cieľov v bitkách. Zakaždým, keď splníte nejakú úlohu, sa odomknú nové predmety a korisť.
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Len čo získate viac ako jeden outfit skin (preoblečenie) pre svoju postavu,
môžete sa medzi nimi prepínať na karte Locker a výrazne tak upraviť vzhľad
postavy. Na obrázku je zobrazený východiskový skin Blue Team Leader.

Tu je ukážka skinu Mission Specialist pre rovnakú postavu. Ako si môžete
všimnúť, vyzerá úplne odlišne.

Skin Sub Commander vyzerá obzvlášť hrôzostrašne, najmä ak navyše
pridáte Backup Plan Back Bling.
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