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POKONAJ BAKWIRY
OD WYDAWNICTWA HIPOKAMPUS
Pokonaj BAKWIRY – nowa gra od Wydawnictwa Hipokampus, na sklepowych półkach pojawi
się pod koniec października. W rozgrywce ruszamy na misję i ratujemy siebie przed tytułowymi
Bakwirami, używając Supermocy. Za niewinną i pełną humoru zabawą, kryje się potężna dawka
wiedzy. Wiedzy, która była konsultowana z prof. Joannę Zajkowską, uznaną i szanowaną
ekspertkę w obszarze chorób wewnętrznych i zakaźnych. Zapytaliśmy ją, czy świat rozrywki
może przenikać się z tak poważnymi a tematami, jak choćby choroby zakaźne.
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