
Nom: LittleBigPlanet. Genere: Plataformes. Pla

taforma: PS3. DistribuIdor: Sony Camputer En

tertainmentEurape. Preu recomanat: 69,99€.

El jugador, l'autor
de les pantalles

Els jugadors més creatius ten~n
un nou repte a LittleBigPlanet,
present al mercat des de15 de
novembre. El darrer joc per a
PS3 permet als usuaris crear
móns virtuals amb els quals po
den jugar i compartir amb els
creats per altres usuaris de tot
el món, sempre a través de
PlayStation Network. Sackboy,
un peluix de drap, sera el prota
gonista d'un nou 'univers de pla
taformes, farcit d'objectes quo
tidians que reaccionen com ho
farien a la realitat.
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Force americanes, les Enforcers
Corps europees o la Spetsnaz
Guards Brigade russa, en una cam
p.anyaen mode individual o bé multi
jugad~F online. A més, EndWar utllit
za una camera en tercera persona
per atorgar més realisme i trencar
amb la tradicional vista,des de dalt,
de sensacions menys intenses. Per
sonalitza al maxim els teus soldats i
explora [ms a 40camps de batalla, en
unalluita on la moral de les tropes i
el foc de cobertura seran clau per
aconseguir el triomf de la batalla .
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www.archivo007.cam/

Nom: Tom Clancy's EndWar. Plataforma:

PS3, Xbox 360. Genere: Estrategia.
DistribuIdor: Ubisoft. Nombre

de jugadorsj.Multijugadar.
Preu recomaflat: 69,95€.

J ames Bond naix com un
personatge de la Guerra Fre
da, un mite que sobreviu 60
anys després cónvertit en
una de lesgrans figures seri
als de la c,ultura de masses.
La pagina que us proposem
avui no és.només una alter
nativa a la pagina ofiCialan
glesa, sinó també un ventall
de sorpreses i curiositats:
melodies inedites, receptes
deIs coctels presents als
films i algunes de les pífies
més comiques. Un espai de
dicat a l'espia més sensual
de tots els temps.

Homenatge al
talent i les pífies
de l'agent 007
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