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Opinió 

Top 10
1. Zelda: Ocarine of time

2. Resident Evil 4

3. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

4. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

5. Shenmue II

6. F.F.X.

7. Resident Evil

8. Metal Gear Acid

9. F.F. VII

10.Zelda: The Wind Waker

Need for speed Most wanted: 
El nou joc de cotxes que arrasa arreu
del món.

Aquest joc tracta del món de les carreres il·legals. Tot
comença quan el protagonista arriba amb el seu BMW
M3 a Rockport. Després de fer carreres, el número 15 de
la  Blacklist  el  repta.  Al  cap  d'uns  minuts  d'haver
començat la cursa l'amiga del  protagonista, la Mia, el
truca dient-li  que deixava un rastre de  taca d'oli.  El
cotxe el cotxe s'atura i el seu rival l' avança i guanya la
cursa.

Com que el  rival pertany a la Blacklist li ha de lliurar la
targeta rosa(els papers del cotxe).

Després de perdre el cotxe, se'n compra un altre i,  a
partir d'aquí, ha d'anar escalant posicions a la Blacklist
per anar  canviant de ciutats i aconseguir el seu cotxe.

Puntuació mitjana del joc per l'alumnat de 3F: 8,8. 

Arriba el moment de mirar cap al futur per veure què
ens espera aquest any. Us mostrem els millors jocs de
les cònsoles més de moda.

Splinter cell double agent

De què tracta?

L'origen de la nova aventura de Sam Fisher serà tràgic.
La  seva  filla  morirà  atropellada i  Sam traumatitzat  li
demana  a  Lambert  que  li  doni  qualsevol  missió.  En
aquest cas entrarà a la presó per fer-se amic d'en Janie,
un gran terrorista.

Punts forts:

El clima condiciona la  infiltració.  Té una gran millora
gràfica. Una altra novetat seran les campanyes diürnes,
però el millor són les decisions vitals que faran que tota
l'aventura canviï.

F.F. XII

De què tracta?

L'aventura  transcorre  al  món  d'  Ivalice.  Nosaltres
assumirem  el  paper  de  diversos  personatges  que
lluitaran  per  salvar  la  seva  terra  natal,  que   està
amenaçada.

Punts forts:

Hi  ha  elements  novedosos  i  impressionants  com,  per
exemple, que els monstres deambulen per l'escenari i,
per primer  cop,   pots  evitar  els  combats.  A  més,  els
monstres tindran molta més intel·ligencia. Els  combats
seran per  torns,  a  temps real,  i  podrem controlar  un
personatge,  els  altres  els  controla   la  cònsola,  però
també  podem controlar-los a tots.


