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O	carro	de	Batman	foi	um	dos	aspectos	que	Rocksteady	queria	incluir	nos	jogos	anteriores,	mas	foram	limitados	por	técnicas.	†	'Vore	2014,	p.	50.	Consultado	em	26	de	junho	de	2015	†‘	Whitehead,	Dan	(23	de	junho	de	2015).	«Batman:	Arkham	Knight	Review.â	Cópia	arquivada	em	16	de	julho	de	2015	†	‘Kain,	Erik	(15	de	julho	de	2015).	Os	designers,
que	trabalharam	em	parceria	com	a	DC,	inspiraram	os	desenhos	feitos	para	Arkham	Asylum,	em	vez	dos	modelos	usados	através	da	história	de	Batman	na	Mother	Vanios,	e	desenvolveram	os	necessários	para	ter-lhes	Requisitos	de	Jogo	Mãe.	[12]	[65]	Um	objetivo	foi	criar	Batmobile	para	Arkham	Knight:	"Criar	o	melhor	carro	já	nos	jogos",	disse	Hill,
revista	Game	Informer.	Desde	o	início	que	esta	era	a	nossa	visão.	A	trama	acontece	no	centro	da	cidade,	que	é	dispersa	por	transações	(Bleake,	Founders	e	Miagani,)	[63]	com	distritos	vãs,	incluindo	docas	industriais	e	uma	Chinatown	cheia	de	não.	[15]	[17]	[64]	A	Oracle	colocou	seu	centro	de	comunicação	na	torre	do	alívio,	que	também	tem	um
bastão	secundário.	[6]	[65]	Lote	no	Halloween,	o	espantalho	ameaça	lançar	seus	novos	genes	de	medo	em	toda	a	cidade	de	Gotham.	Batman:	Arkham	Knight,	O	Batmobile	é	mais	do	que	apenas	um	carro,	é	para	Tankâ	».	Consultado	em	2	de	julho	de	2015.	Rodeado	por	jornalistas,	Batman	retorna	à	mansã	£	o	Wayne	onde	é	recebido	por	Alfred.	O
protagonista	é	Batman	(Kevin	Conroy),	um	super-herói	treinado	na	Perfect	Fan	and	Mental	Condition,	especialista	em	artes	marciais.	[1]	É	ajudado	por	seus	aliados,	a	comissão	James	Gordon	(Jonathan	Banks)	[30]	e	sua	filha	Barbara	Gordon,	que	trabalha	no	disfarce	de	oral	(Ashley	Greene,)	[15]	[30]	[16]	Robin	(Matthew	Mercer,)	[31]	Nightwing
(Scott	Porter,)	[30]	e	a	Mulher	Gato	(Gray	Delisle).	[21]	[22]	[32]	O	leal	mordomo	de	Batman,	Alfred	Pennyworth	(Martin	Jarvis)	e:namtaB'	weN	nI	setanimoD	worceracS«»Â	seenimoN	4102«	eâ	Â4102	ed	orienaj	ed	7	me	adaviuqra	aip3	O	que	é	isto?	AdnelaC	memoH	sonissassa	so	e	]64[hsaC	nora	A	laicilop	o	,redyR	kcaJ	e	]35[elaV	ikciV	seretr3	Aper	so
,olidocor	C	etnatum	o	]25[,ggat	S	nomiS	ocitua	O	que	foi?	15[,naK	yhtaK	namowtaB	m©bmat	e	emirc	o	artnoc	arodatul	a	,rohtuL	xeL	soic3	agen	sod	atangam	odniulcni	,mahkr	Anúncio	grátis	para	sua	empresa	sad	Ã	Ã	ira	thginK	mahkrA	05[]94[]84[.]	B	hpeso	J	onoca	Osoigiler	ocit'àf	o	e	]74[,namta	B	ed	oge-retla	o	,enya	W	ecurB	acifinosrep	euq



oicnaÃliS	]64[,gyP	rosseforP	e	]54[rodanimretxE	onissassa	o	04[]01[,onamuH	ogecroM	o	]44[,)nameerF	nipsirC(	emulagaV	ocamorip	odniulcni	ogoj	on	mecerapa	Um	od	opit3	ed	ratilim	o£o	amu	©à	mahkrA	ed	orielavaC	O34[24]71[.adahnesed	adnab	ed	atsitra	e	CD	ad	rodacilbup-oc,eeL	miJ	rop	e	]1[,scimoC	CD	an	rodabup-oc	A	ed	orielavaC	o	,o	£liv
ovon	mu	atneserpa	ogoj	O	14[]04[]93[]01[.namta	B	ed	ocit	of	sisema	(em	inglês)	E	od	onalp	o	rarepus	ed	encontrou-se	com:	A	vida-repus	soir!	av	moc	otnorfnoc	me	rartne	ed	conheceu	namta	B	,mahtoG	ed	edadic	aleP	]43[.mahtoG	ed	rotetorp	o	es-ranrot	e	namta	B	riutitsbus	arepse	]33[,)notyaP	yrahK(	learz)	A	orierreug	odargas	o	euq	otnauqne	i3Ãreh
oa	ocit	Tradução	e	Revisão:Knight'	Trailer,	As	Game	Gets	An	Unexpected	'M'	Rating	(em	inglês).	Nem	sequer	fizemos	isso	com	os	dois	anteriores...	«Sales	of	Batman:	Arkham	Knight's	PC	version	suspenso	on	Steam	(update)»	(em	inglês).	«BATMAN:	ARKHAM	KNIGHT	-	BATGIRL:	A	MATTER	OF	FAMILY	DLC	REVIEW	-	BITE-SIZED	BATGIRL»	(em
inglês).	↑	Charlie	Hall	(24	de	junho	de	2015).	Bom	é	um	Geek.	Queremos	ter	certeza	de	que	tudo	é	feito	em	100%."	[8]	O	projeto	Kevin	Conroy	dá	sua	voz	a	Batman	em	todos	os	jogos	da	Arkham	Rocksteady.	Digitalização	digital	Tendências.	«Batman	Arkham	Knight	Dev	Responds	to	DLC	Pass	Criticism,	Reveals	Playable	Batgirl»	(em	inglês).
Consultado	em	5	de	março	de	2014	↑	Schreier,	Jason	(28	de	fevereiro	de	2014).	Consultado	em	27	de	junho	de	2015.	"Volta	como	Azreal	em	Batman	Arkham	Knight!	"GothamIsBurning".	Este	foi	muito	importante	para	nós."[27]	O	título,	"Arkham	Knight",	não	é	uma	referência	a	Batman,	mas	a	um	personagem	original	sendo	criado	por	Rocksteady	de
propósito	para	o	jogo.	[1]	Em	junho	de	2014	foi	revelado	que	o	lançamento	do	jogo	tinha	sido	adiado	para	2015.	Alvo	August	For	Batman:	Arkham	Knight's	Next	PC	Patch»	(em	inglês).	Consultado	em	20	de	julho	de	2015	↑	Hernandez,	Patricia	(1	de	julho	de	2015).	"Warner	Bros.	«The	Villains	of	Batman:	Arkham	Asylum»	(em	inglês).	«Batman:	Arkham
Knight	rating	for	over	17	years	in	the	United	States»	(em	inglês).	«Batman:	Arkham	Knight	Xbox	One	-	First	Look	Plus	Rocksteady	Video	Interviews»	(em	inglês).	"On	the	Hunt"	Nick	Arundel	3:00	12.	«Batgirl	And	Robin	Team	Up	In	Batman:	Arkham	Knight	-	A	Matter	Of	Family	DLC	Trailer»	(em	inglês).	Consultado	em	26	de	maio	de	2015	↑	a	b
Romano,	Sal	(3	de	julho	de	2015).	Comunidade	Steam.	Tente	jogá-lo	no	PC!",	chamando	esta	versão	"Frenchly	embaraçing",	recomendando	Arkham	Knight	como	adequado	para	a	lista	de	preços	baixos.	Batman	então	viaja	para	a	Torre	do	Relógio,	onde	Oracle	descobre	que	Ace	Chemicals	é	oDas	toxinas	do	Espantalho.	"Vídeo:	The	Batman:	Arkham
Knight	Easter	Eggs	que	você	provavelmente	perdeu".	^	A	B	Robert	compra	(7	de	março	de	2014).	Recuperado	em	3	de	julho	de	2015	^	A	B	C	Wilson,	Aoife	(28	de	maio	de	2015).	17	de	agosto	de	2015.	4	de	março	de	2014.	International	Business	Times	Australia.	Como	seus	antecessores,	Batman:	Arkham	Knight	foi	muito	bem	recebido	pela	Specialty
Press,	principalmente	por	sua	jogabilidade,	visuais,	combate	e	o	mundo	aberto	da	cidade	de	Gotham.	VGFAQ.	Newsarama.	"Três	novos	jogos	confirmados	para	Linux	e	Mac".	Recuperado	em	3	de	julho	de	2015	^	Stapleton,	Dan	(14	de	julho	de	2015).	^	A	B	Kevin	Vanord	(19	de	junho	de	2015).	"O	novo	jogo	do	Batman	é	Batman:	Arkham	Knight".
Recuperado	em	12	de	julho	de	2015.	^	Aoife	Wilson	(27	de	março	de	2014).	Eurogamer.net.	Recuperado	em	28	de	maio	de	2015.	Apesar	disso,	ele	chamou	de	"terrível"	as	perseguições	durante	as	missões	do	Firefly	e	outros	por	serem	"repectáveis",	enquanto	as	pistas	de	corrida	de	Riddler	estão	"sem	estúpidas".	Chris	Suellentrop,	de	Kotaku,	fez	uma
análise	positiva	de	Arkham	Knight,	particularmente	a	história,	chamando	-a	de	"os	jogos	mais	fortes	dos	Arkham".	Ele	concluiu	sua	análise	do	jogo	como	um	"trabalho	primário".	[155]	Dan	Whitehead,	de	Eurogamer.	A	NET	deu	o	selo	"recomendado"	ao	jogo,	elogiando	os	detalhes	dos	gráficos,	mas	também	o	modo	de	combate	da	Batmobile	muito
crítico,	chamando	-o	de	um	dos	pontos	mais	fracos	do	jogo.	PC	Gamer.	Recuperado	em	5	de	agosto	de	2015	^	A	B	C	Carter,	Chris	(3	de	julho	de	2015).	Pcworld.	"Batman	Arkham	Knight	August	DLC	#1	está	ao	vivo,	inclui	Batman	Beyond,	Red	Hood	&	More".	"Escória,	criminosos	e	pior"	Nick	stcepsa	ffo	gniwohs	maet	gnicudorp	eht	wohs	hcihw
,"redisnI	mahkrA"	emo	n	htiw	sediv	ylkeew	fo	eiir	a	dehcnual	ydaetskcoR	,emag	eht	fo	rettal	eht	ta	,5102	,8	yaM	no	gninnigeB	]231[	.	noC	cimoC	nodnoL	MCM	ta	noitibihxe	ni	saw	,smotsuC	tsaoC	tseW	yb	dengised	,emag	eht	ni	desu	llor	elibomtaB	ezis-	elor	a	,5102	yaM	nI	]131[	.emag	eht	ni	tneserp	namtaB	taht	tcaf	eht	yb	deripsni	,eniveL	rehsA	yb
dengised	revoc	a	ni	gnitniap	stsitra	yraropmetnoc	fo	noitapicitrap	eht	dah	noitatisopxE	.ylhtnoM	gnimaG	cinortcelE	.)5102	,91	rebmevoN(	ariereP	sirhCâ		â	Ã	5102	,11	rebmetpeS	no	detlusnoC	.	redisnI	ssenisuB	.nialliv	eht	yb	derutrot	gnieb	raey	a	rof	saw	dna	renosirp	edam	saw	tub	,rekoJ	eht	yb	dellik	neeb	yltnerappa	dah	ohw	,niboR	dnoces	eht	]96[
]54[	,ddoT	nosaJ	eb	ot	slaever	thgink	ehT	.remrofnI	emaG	.)5102	.reyalp	a	rof	emag	a	si	tI"	:denialpxe	emag	eht	fo	rotcerid	eht	,lliH	notfeS	sa	hcus	,tnenopmoc	reyalpitlum	a	evah	ton	seod	emag	ehT	]87[	.diov	eht	llif	suht	dna	la	©Â	¢ÃrtnoM	.4102	,71	enuJ	no	detlusnoC	.»Â¢ÃraeY	txeN	enuJ	gnimoC	s'thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.»ÂonamtaB	eht	ot
nruter	yornoC	niveK	,reyalpitlum	ni	sah	thginK	mahkrA«Â	Ã	.)4102	orohnÃ	£ÃraM	fo	5(	sevlA	s£ÃuL	E	D	C	B	Aâ		â		â	Ã	£ÃraM	fo	4	no	delif	ypoC	.weD	niatnuoM	.)5102	,51	yluJ(	ekiM	,rettuFâ		â	Ã	¢Ã5102	,42	enuJ	no	detlusnoC	.»Â¢ÃmulysA	mahkrA	fo	ycamitnI	eht	morf	yawA	petS	rehtona	si	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.»ÂodelaeveR	kcaP	emutsoC
erutuF	s'mahtoG	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.4102	3E	fo	tseB	-	sdrawA	scitirC	emaG	.»Â¢ÃetuniM	tsaL	ta	dellecnaC	noitidE	s'rotcelloC	giB	s'namtaB«Â	Ã	.âemiT	ekaT	ot	gnioG	s'ti	tuBâ	¬â	Ã	thginK	mahkrA	ot	gnimoC	tiustaB	s'naloN	rehpotsirhC	.»Â¢ÃsremaG	rof	ecneirepxE	gnipporD-waJ	ehT	:weiveR	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.5102	,2	yluJ	no
deliF	ypoC	.la	©Â	£ÃrtnoM	.01	92:1	Em	15	de	junho	de	2015,	durante	a	conferência	de	imprensa	da	Sony	na	E3,	um	novo	vídeo	foi	exibido,	mais	tarde	confirmado	por	Sefton	Hill	como	os	primeiros	minutos	do	jogo.	[135]	Vários	produtos	baseados	no	jogo,	incluindo	brinquedos,	[135]	roupas,	chapéus,	calendários,	pôsteres,	auriculares	e	a	gambit	do
Charada,	um	romance	de	320	páginas	escrito	por	Alexander	Cuch	de	maio	de	2015.	4	de	março	de	2015.	Para	duas	caras,	o	Os	designers	sentiram	que	o	personagem	não	precisava	de	uma	grande	mudança,	mas,	no	entanto,	deu	maior	ênfase	às	suas	características	típicas,	particularmente	carne	desfigurada,	usando	carne	queimada	como	referência	e
inspiração.	Videogamer.	Recuperado	em	7	de	julho	de	2015.	"Trauma"	David	Buckley	2:14	26.	"Como	o	Batmóvel	funciona	em	Arkham	Knight".	'Eu	não	fiz	essa	faixa	tão	bem	quanto	pude',	então	vamos	fazer	uma	nova	versão;	Vamos	melhorar	...	"Batman:	Arkham	Knight	Review	-	apenas	tão	bom	quanto	o	mundo	permite	que	seja".	"Batman:	Arkham
Knight	Trailer	mostra	rostos	familiares".	^	A	B	C	Senior,	Tom	(27	de	abril	de	2015).	"O	fim	de	Arkham".	"Lost	Soul"	David	Buckley	1:48	16.	Recuperado	em	11	de	junho	de	2014	^	Luke	Karmali	(24	de	junho	de	2014).	Todd	culpa	Batman	por	abandoná	-lo	e,	embora	Batman	ofereça	sua	ajuda	para	recuperar	Todd,	isso	escapa.	^	Hayden	Dingman	(23	de
junho	de	2015).	zona	de	jogos.	com.	Carter	chamou	"dolorosamente"	e	"aposentamente"	pequeno,	respectivamente.	No	modo	de	combate,	o	Batmóvel	se	torna	uma	espécie	de	tanque,	permitindo	movimentos	de	360	°,	incluindo	a	possibilidade	de	caminhar	de	lado	em	qualquer	direção,	com	um	sistema	de	armas	múltiplas,	incluindo	uma	arma	vulcânica
para	danos	rápidos,	um	canhão	de	60	mm	avartnocne	es	onl	euq	asoneneV	areH	avlas	e	ojirednocse	ues	oa	©à	ohlatnapsE	o	euges	namtaB	.odahlet	od	oluc!à	arita	ohlatnaps	E	missa	omsem	sam	,ahlif	aus	adiv	adiv	a	ravlas	arap	namta	B	erbos	arapsid	nodro	G	.soac	ed	o	Anúncio	grátis	para	sua	empresa	Amu	arap	ocin3	pac	pac	pac	pac	pac	re	re	re	re
re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	ca	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	E	—	sâmbias.	Acifirev	O	que	fazer?	,	otsiv	ret	so	rodagoj	od	sioped	omsem	setnasseretni	meranrot	es	ed	oditnes	on	sotief
marof	sohnesed	so	euq	essid	,ogeH	divaD	etra	ed	rotcerid	o	,sneganosrep	sa	araP	]78[]21[.	analp	etse	otnauqne	sadeuq	odnative	,sahlaf	mes	namta	B	od	osep	o	raruges	redop	missa	e	lev!	iv	siam	recerap	ol-aÃzaf	arap	,atsopxe	etnemroiretna	apac	adnirboc	,namtaB	ed	sorbmo	son	arudamra	uotnecserca	m©Ãbmat	ohnesed	O	.namta	Anúncio	grátis	para
sua	empresa	Um	ohlatnaps	E	od	zov	a	,elboN	nhoJ	rotca	O	sneganosreP	esponiS	]22[.sairohlem	ragertne	arap	lev3	mo	du	£	£	£	£	£	£	£	£	.	.	£	.	.	.	£	.	re	re	re	re	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	,	,	,	,	,	,	.	,	,	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	e	outros	produtos	ev	roda	ev	ev	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	,
UP	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	le	le	le	le	le	le	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	eziS-efiL	«Â¬â	Ã	Ãâ		â	Ã	£ÃraM	fo	72	no	delif	ypoC	.)worceracS	sa	elboN	nhoJ	dna	namtaB	ekil	yornoC	niveK	ylralucitrap(
sretcarahC	seciov	eht	ot	seciov	eht	evah	taht	srotca	eht	fo	ecnamrofrep	eht	dna	smetsys	tabmoc	eht	ni	stnemevorpmi	eht	,dlrow	nepo	deliated	eht	,yalpemag	eht	,taerG	eht	gnidulcni	emag	eht	fo	stcepsa	soiraV	gnisiarp	,01/2.9	emag	eht	evag	notelpatS	naD	s'NGI	.»Â¢Ã.naC	siloporteM	emirC	neddiR	,yttirG	sa	hserF	sA	sleeF	thginK	mahkrA	:namtaB	-
weiveR	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.4102	3E	fo	tseB	-	sdrawA	scitirC	emaG	.)4102	,3	enuJ(	hplodnaR	,yasmaR	E	D	C	B	Aâ		â	,5102	,52	yaM	no	deliF	ypoC	.»Â¢ÃthginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.âeerF	neeB	evaH	dluohS	clD	lrigtaB	'thginK	mahkrA'«Â	Ã	.)5102	,71	enuJ(	ekuL	,tteknulP	D	C	B	Aâ		â	Ã	,4102	,8	rebmetpeS	no	ypoC	deliF	.'	41	yluJ	sehcnuaL
CLD	'ylimaF	fo	rettaM	ehT	:lrigtaB'	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.)4102	°Â	£ÃraM	fo	4(	romaT	,NIASSUH	J	I	H	G	F	E	D	C	B	Aâ		â	Ã	5102	,3	yluJ	no	deliF	ypoC	.xelpmoC	.72	53:1	yelkcuB	divaD	Ã	"ycnegnitnoC"	.)4102	ybaB	fo	4(	romaT	G	F	E	D	C	B	Aâ		â	.01/3.6	fo	eno	eht	erocs	nevig	sah	notelpatS	NGI	,ylimaF	fo	rettaM	A	:egakcaP	lrigtaB	eht	rof	]271[
]75["	.siht	naht	retteb	era	yeht	epoh	ylerecnis	,ssaP	nosaeS	htiw	"yrotsiH	mahkrA"	eseht	fo	erom	gnivig	si	ydaetskcoR	"	taht	gnidulcnoc	",slacinahcem	gnitseretni	erom	dna	,seirots	retteb	htiw	,gnitsal	fo	ruoh	na	dah	yeht	fi	retteb	hcum	neeb	evah	dluoc	sCLD	htob	esuaceb	,rehtom	eht	ni	tnemtnioppasid	a"	si	ti	taht	setats	retraC	.gnidliub	eht	fo	foor	eht
no	worceracs	tnorfnoc	nodroG	dna	namtaB	.â	ENASNI	SI	DRIHT	STI	dna	,daB	si	dnoceS	STI	,TAERG	SI	GNIDE	TSRIF	S'THGINK	MAHKRA	.»Â¢ÃthginK	mahkrA	:namtaB	fo	cisuM	ehT«Â	Ã	.¢ÃSnoitatseuqeR	5102	hcraM	lluF	scimoC	CD	«ÂÃ	¢Ãâ		â	Ã	,4102	,91	rebmeceD	no	deliF	ypoC	.âhguorhtklaW	-	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	G	F	E	D	C	B	A	â	â	Ã
5102	,5	yluJ	no	deliF	ypoC	.S	newOâ		â	Ã	5102	,4	rebmetpeS	no	detlusnoC	Arkham	Knight	Batmobile	para	fazer	a	estréia	no	Reino	Unido	na	Comic	Con!	"."	Um	homem	muito	empolgado	nos	diz	tudo	sobre	Batman:	Arkham	Knight	".	Recuperado	em	28	de	junho	de	2015	^	Klepek,	Patrick	(1º	de	julho	de	2015).	Hardcore	Gamer	LLC".	Batman:	Arkham
Knight	'E3	2015	Trailer	apresenta	a	jogabilidade	do	Joker	e	M	classificada	".	,	a	história	fornece	um	final	apropriado	para	o	Batman	do	Universo	Arkham.	Buckley	recebeu	o	trabalho	de	Arundel	em	Arkham	Asylum	para	ajudar	a	criar	novas	variações	de	acordes	e	melodie	para	o	tema	original.	[90]	O	volume	1	da	trilha	sonora	oficial	foi	lançada	pela
Watertower	Music	on	23	de	junho	de	2015.	[91]	Lista	de	faixas	[91]	Duração	1.	retome	o	jogo	dizendo	que	"não	é	apenas	o	melhor	jogo	do	Batman,	é	o	melhor	jogo	de	super	-heróis	de	todos	os	tempos	e	candidato	a	um	dos	melhores	de	2015".	[147	]	Andrew	Reiner,	da	Game	Informer	Magazine,	deu	a	Arkham	Knight	9.5/10,	dizendo	"Batman:	Arkham
Knight	é	um	PO	O	monstro	narrativo	muito	grande	espiou	com	enorme	capacidade	e	com	excelentes	heróis,	vilões,	batalhas,	dramas,	humores.	"Descreve	Gotham	City	como"	um	belo	jogo	de	jogo	para	Batman	",	destacando	os	bairros	distintos.	Brincar	com	Batmobile	foi	descrito	como	"emocional",	mas,	no	entanto,	é	a	parte	do	jogo	"menos	imersiva".
Recuperado	em	4	de	abril	de	2014.	^	Jackson,	Leah	B.	(9	de	junho	de	2014).	"Batman:	Arkham	Knight	-	Nightwing,	Robin,	Catwoman	e	Azrael	revelaram".	^	"Batman:	Arkham	Knight	trancado	a	30fps,	constantemente	gagueja	no	PC	-	jogos	-	geek.com".	"A	capa	de	abril	revelou	-	Batman:	Arkham	Knight".	^	a	b	spoowS	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã
.elibomtaB	dna	seillA	eht	,namtaB	rof	"seleP"	dna	,stiucric	gninnur	elibomtaB	,seilla	sti	dna	spaM	egnellahC	namtaB	,yrotsih	rof	yrotsih	lanoitidda	sah	ssaP	nosaeS	.sorB	renraW	retal	syaD	]781[	.devomer	eb	dluow	kcots	ni	snoisrev	liater	lla	taht	dna	,5102	rebmetpeS	erofeb	devlos	eb	reven	dluow	smelborp	taht	yllanoitidda	derrefer	aiL	o£ÃrtsuA
ukatoK	]681["	.hguone	doog	saw	ti	deveileb	yeht	esuaceb	tub	"sremotsuc	rehtob	ot"	,saw	ti	sa	emag	eht	hcnual	ot	dediced	llits	ti	tub	,swodniW	fo	smelborp	eht	tuoba	wenk	I	.dnuoranrut	eht	ezilaer	ylisae	nac	naf	eht	fo	ynam	,tluser	a	sa	dna	,dnuora	neeb	sah	taht	retcarahc	a	fo	tiftuo	wen	a	dna	eman	wen	a	htiw	snoisrev	a	ylno	si	ti	,revewoh	,	meht	ot
retcarahc	wen	a	desimorp	yeht	esuaceb	detnioppasid	neeb	evah	yam	snaf	namtaB	ynam	taht	ezilaer	I	",dias	issaT	]96["	.desimorp	neeb	evah	ew	sa	yrots	lanigiro	eht	detnaw	ew	esuaceb	,eurt	a	hcus	ot	detnaw	tsuj	eW	;thginK	mahkrA	eht	si	ohw	wonk	ydaerla	eW	.nekops	sah	rewopelpoeptab#«Â	Ã	.)noiraM	5102	eht	fo	72(	noeL	,yelruHâ		â	Ã	5102	,12
enuJ	no	detlusnoC	."iclD	lrigtaB	thginK	mahkrA	:namtaB	eht	ni	gnidiH	si	nialliV	eugaeL	ecitsuJ	ehT"	.6102	yraurbeF	ni	delecnac	saw	tub	,smetsys	xuniL	dna	X	sO	rof	dennalp	saw	noisrev	A	.nniuQ	yelraH	dna	rekoJ	eht	yb	deppandik	saw	ohw	,noissimmoC	nodroG	eht	,rehtaf	sih	evas	ot	niboR	htiw	maet	a	sekam	lrigtaB	erehw	,mroftalp	lio	a	fo	pot	eht	ta
tliub	krap	raef	citamron	a	,kraP	tnemesumA	etagaeS	eht	ni	srucco	noitcA	.»Â	ICP	rof	thginK	mahkrA	:namtaB	«ÂÃ	B	Aâ		â	Ã	5102	,91	enuJ	detlusnoC	.)5102	,32	enuJ(	yelliT	evetSâ		â	,5102	,52	enuJ	no	detlusnoC	.5102	,91	enuJ	."Ã"	thginK	mahkrA	no	desaB	hcraM	ni	gnimoC	eutatS	namtaB	deziS-efiL	""	.LOA	/	moc.qitsyoJ	.)5102	,52	enuJ(	©Â	£ÃrdnA
Junho	de	2015	com	duas	edições	de	colecionador	".	Entertainment	Inc.	Recuperado	em	26	de	fevereiro	de	2015	^	A	B	C	D	e	Tassi,	Paul	(26	de	junho	de	2015).	Jogabilidade	Batman:	Arkham	Knight	corre	em	Gotham	City,	que	está	totalmente	aberto	desde	o	início	do	jogo.	^	A	B	C	D	Perry,	Spencer	(4	de	julho	de	2015).	"Guardian"	Nick	Arundel	3:29	17.
David	Buckley	3:26	18.	Metro.	"Batman	Arkham	Knight	'Only'	tem	243	troféus	de	Riddler".	Recuperado	em	27	de	março	de	2014.	Ele	particularmente	elogiou	As	melhorias	na	partida,	como	quedas	de	medo	e	jogo	duplo.	[11]	Andy	Kelly	para	o	jogador	de	PC	diz	que	não	se	sente	à	vontade	para	recomendar	o	jogo	devido	aos	vários	problemas	técnicos
que	ele	estava	encontrando	ao	testá	-lo.	Recuperado	em	7	de	março	de	2014	.	Arquivado	28	de	maio	de	2015	^	Veloria,	Lorenzo	(3	de	julho	de	2015).	Ele	diz	que	o	enredo	é	uma	"confusão	completa"	e	que	"Sefton	Hill	e	sua	equipe	de	escritores	falham	em	comparação	com	Paul	Dini".	Recuperado	em	8	de	maio	de	2015	^	Miller,	Greg	(10	de	julho	de
2009).	Como	a	história	principal,	o	conteúdo	inclui	a	função	de	jogo	de	duelo	e	adiciona	o	Possibilidade	de	infiltração	de	sistemas	(hackers).	""	Batman:	Arkham	Knight	for	PC	Reavalia	no	Steam	de	outubro.	Mas	tudo	isso	foi	apenas	um	plano	para	forjar	sua	morte,	e	Alfred,	que	estava	em	risco,	já	que	sabiam	que	eram	Butler	de	Bruce	Wayne.	Ao
contrário	de	Arkham	Origins,	Arkham	Knight	não	tem	mecanismo	em	movimento	rápido	porque	os	produtores	querem	andar	pela	cidade	para	fazer	parte	do	jogo,	fazendo	com	que	os	jogadores	tenham	toda	a	experiência.	[81]	Durante	o	início	da	produção,	Rocksteady	colocou	um	protótipo	do	Batmóvel	no	mapa	da	cidade	de	Arkham,	percebendo	a
maneira	como	a	cidade	foi	projetada,	não	funcionou	bem.	A	cidade	de	Gotham	City	foi	redesenhada	com	ruas	mais	amplas	para	permitir	o	deslocamento	do	Batmobile	e	de	outros	tráfegos,	sem	colidir	com	as	paredes,	e	os	edifícios	foram	projetados	para	ser	mais	alto	para	acomodar	o	modo	de	ejeção	do	veículo.[61][82]	Os	edifícios	que	são	atingidos
pelo	veículo	sofrem	de	dano	cosmético	sem	diminuir	a	velocidade	do	carro,	porque	consideramos	poderoso	anunciou	o	Passe	da	Temporada	para	Batman:	Arkham	Knight,	que	pode	ser	adquirido	por	si	mesmo	ou	incluído	na	Edição	Premium	do	jogo.	Consultado	em	21	de	agosto	de	2015	↑	a	b	Warner	Bros.	«Batman	Arkham	Knight:	Bruce	Wayne's
Office	&	Best	Buy	Pre-Order	Bonus»	(em	inglês).	Cozinhe	mesmo	que	ele	encontre	fantástico	a	adição	do	veículo	feito	nota	que	seu	uso	pode	às	vezes	ser	esmagado	"com	muitos	encontros	de	combate	com	Batmobile,	que	você	pode	tanto	amar	ou	odiar".	Ele	concluiu	dizendo	que	o	jogo	tem	um	“fim	adequado	para	uma	trilogia	fenomenal”	e	que
“Rocksteady	criou	um	dos	melhores	jogos	em	quadrinhos	de	todos	os	tempos.”[150]	Steve	Tilley	do	The	Toronto	Sun	disse	que	o	jogo	é	“fantastico,	mas	bastante	formal.”	Consultado	em	4	de	março	de	2014	↑	a	b	c	Sam	Roberts	(19	de	junho	de	2015).	«"Batman:	Arkham	Knight's	January	DLC	Includes	Wayne	Manor,	Batcave	Maps»	(em	inglês).	O	WB
Montreal	pode	ter	elogiado	por	criar	uma	versão	maravilhosa	de	Batgirl,	com	muitas	características	e	capaz	de	criar	medo	nos	vilões	do	Joker,	mas	sua	missão	tem	tão	pouco	critivity	que	está	entre	os	piores	da	série	Arkham."	No	entanto,	ele	elogiou	a	história	secundária	em	torno	de	Edward	Burke,	chamando-o	de	"saúde	ederramando	"uma	nova	luz
sobre	um	dos	principais	pilares	da	série".	sem	vitalidade	".	Recuperado	em	18	de	junho	de	2015	^	A	B	Pereira,	Chris	(12	de	maio	de	2015).	Comunidade.	Wbgames.com.	Forbes.	Como	Cook,	ele	sentiu	que	deu	uma	conclusão	boa	e	satisfatória	nos	Jogos	de	Arkham	de	Rocksteady,	elogiando	as	surpresas	na	trama,	bem	como	os	gráficos,	o	combate	e	as
possibilidades	dadas	pelo	Batmóvel.	A	PT	deu	o	selo	"obrigatório"	ao	jogo	e	elogiou	vários	aspectos,	como	história,	combate,	movimento	da	cidade,	quebra	-cabeças	e	engenhosidade,	destacando	o	excelente	trabalho	de	dubladores.	Ele	também	observou	que	os	elementos	temáticos	da	história	e	as	metáforas	repetitivas	se	tornaram	redundantes,
chamando	o	enredo	de	"desajeitado"	e	descrevendo	o	jogo	como	"tão	bom	quanto	o	mundo	quer	que	seja".	Vanord	concluiu	sua	análise	dizendo	"...	é	um	retorno	seguro	e	gratificante	à	metrópole	mais	atormentada	do	mundo".	A	animação	da	série	animada.	""	Batman:	Arkham	Knight	desbloqueia	-	shows	de	personagens	e	veículos	".	^	Blain,	Louise	(18
de	maio	de	2015).	@GeekDotcom."	Aviso!	Batman:	Arkham	Knight	(PC)	sofre	de	questões	de	desempenho	incapacitantes	".	Steam.	Twitter.	Recuperado	em	22	de	junho	de	2015."	DC	anuncia	a	quadrinhos	prequel	'Arkham	Knight'	-	exclusiva	".	Ataque	do	fanboy."	Paul	Dini	fala	Batman:	Arkham	Asylum.	".	^	A	B"	Batman:	Arkham	Knight	para	Xbox	One
".	"Clock	Tower"	ã	David	Buckley	1:18	7.	Cópia	arquivada	em	18	de	junho	de	2015	"Tamor	Hussain	(2	de	junho	de	2015).	Todos	os	gadgets	rudes	que	disparam	Batman,	como	os	Batarangues,	agora	podem	ser	usados	no	ar.	Dezembro	15,	2014.	Cópia	arquivada	em	26	de	abril	de	2015,	'Payton,	Khary	(27	de	abril	de	2015).	Como	era	a	intensidade	de
Gordon,	a	armadura	de	Batman	parou	a	bala,	permitindo	que	ele	salve	Orã	Culo.	[67]	Depois	de	salvar	um	oral,	ambos	retornam	ao	departamento	de	Gotham	City	(DPGC),	mas	Scarecrow	escapa	com	Gordon.	Lucas	(27	de	Baby	2014).	VG247.	Cópia	arquivada	em	3	de	outubro	de	2015	Bibliografia	de	Hurley,	Leon	(2014).	Cópia	arquivada	em	16	de
julho	de	2015	Â	‚â	€	â	€	˜Serrels,	Mark	(15	de	julho	de	2015).	Consultado	Em	9	de	julho	de	2015,	Patrick	(23	de	junho	de	2015).	Consultado	em	24	de	junho	de	2015	ã	â	€	â	€	˜	Hanson,	Ben	(24	de	Baã	o	2014).	ComicBook.com	.	Cópia	arquivada	em	19	de	dezembro	de	2014	consultada	em	6	de	julho	de	2015	Â	â	€	˜	Tamor	Hussain	(12	de	outubro	de
2015).	Inteativa	Enter	A	Taintment	anunciou	que	suspenderia	as	vendas	das	versões	do	PC	"enquanto	trabalhamos	para	resolver	problemas	para	satisfazer	nossos	padrões	de	qualidade".	[166]	[167]	O	jogo.	[166]	Em	27	de	junho,	foi	lançada	uma	atualização	para	reparar	alguns	problemas.	Ele	também	criticou	a	Warner	Bros.	pela	campanha	de
marketing	que	fez	de	Arkham	Knight	e	seu	DLC,	comentando	seu	sacrifício	de	qualidade	por	quantidade	e	por	cobrar	continuamente	os	consumidores,	contendo	Mend.	[175]	Problemas	Tinnic	in	Windows	no	dia	do	lançamento,	sites	em	vão	e	centenas	de	usuários	começaram	a	reclamar	de	falhas	de	tonificação	e	desempenho	em	esuaceb	selosnoc	wen
eht	fo	laitnetop	eht	morf	tol	a	llup	ot	mees	ton	od	yeht	dna	snoitareneg	htob	ni	dehcnual	era	taht	semag	ynam	era	ereht	ylsuoivbO"	]77[	.esac	eht	emoceb	ton	dluow	hcihw	,snigirO	mahkrA	:namtaB	ni	namtaB	eb	dluow	eh	tahw	noitaluceps	fo	tol	a	desiar	tnemetats	sihT	.»ÂagnitnioppasiD	ytterP	sI	enO	dna	stsiwT	eguH	owT	saH	'thginK	mahkrA
:namtaB'«Â	Ã	.)4102	°Â	£ÃraM	fo	4(	neB	,ttifraPâ		â		â	Ã	£ÃraM	fo	4	no	deliF	ypoC	.moc.ecnailllacimoc	.sorB	renraW	]08[	.	dniw	dna	tnemevom	ot	yllacitsilaer	tcaer	nac	,revoc	s'namtaB	,elpmaxe	rof	taht	os	]2[	,enigne	cinaF	xepA	eht	sesu	taht	naS	eht	fo	tsrif	eht	si	thginK	mahkrA	.94	.p	,4102	eroVâ		â	Ã	.»Â¢ÃediuG	dna	snoitacoL	mitciV	emirC	tcefreP
ehT	-	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.BRSE	yb	detubirtta	)sraey	71	revo(	"M"	noitacifissalc	eht	dah	taht	eiR	naS	fo	tsrif	eht	saw	thginK	mahkrA	.01/7	fo	erocs	eht	evag	ku.oc.ortem	eht	ot	gnitirw	sevaergraH	regoR	]641[	.mahtoG	fo	ytic	eht	fo	dlrow	nepo	eht	dna	"reven	naht	retteb"	scinahcem	tabmoc	eht	desiarp	ylniam	ollisraC	.steerts	ytic	eht	hguorht
rac	eht	gnivird	nehw	"egrahcsid	enilanerda"	eht	desiarp	osla	eH	"	.enotnom	elttil	a	leef	ot	trats	uoy	noos	dnA	]emag	eht	fo[	ecalp	rehto	yreve	tsomla	ni	tneserp	si	taht	hcum	os	dna	elyts	kcal"	edom	tabmoc	ro	knat	ni	taht	gniton	,emag	eht	fo	snoc	eht	fo	eno	si	elibomtaB	taht	syas	relliM	,erocs	tcefrep	eht	etipseD	.)5102	,72	rebmetpeS(	notfeS	,lliH	B	Aâ
	â	Ã	5102	,22	rebmetpeS	no	deliF	ypoC	.elibomtaB	sevird	ro	namtaB	htiw	reyalp	talf	eht	elihw	spf01	©Â	ta	gnillaf	rof	dna	]	971[	stceffe	dab	sesuac	tub	desaercni	eb	nac	ti(	]871[	spf03	ot	dekcolb	si	ti	esuaceb	,ytidiulf	tuoba	stnialpmoc	gnidulcni	,ecnamrofrep	emag	eht	ot	derettacs	yrev	msicitirc	etirw	ot	nageb	sresu	maetS	]771[	]671[	.derongi	neeb	dah
noitcudorp	gnirud	emag	eht	fo	esahp	noitazimitpo	eht	taht	gninoitnem	neve	emos	htiw	,swodniW	Da	mesma	forma,	eles	queriam	manter	as	características	apertadas	de	Riddler,	como	a	camisa	verde	com	os	pontos	de	interrogatório,	mas	no	entanto	o	personagem	evolui	ao	longo	do	jogo,	modificando	suas	próprias	roupas	em	resposta	aos	eventos	do
enredo.	Batman	Mother:	Arkham	Knight	-	Vídeo	Original	Game	Score	-	Volume	1	Sound	Band	de	Nick	Arundel	e	David	Buckley	Lanhament	23	de	junho	de	2015	(2015-06-23)	1:07:07	Publisher	(s)	Watertower	Music	[89]	Nick	Arundel	retorna	para	compor	a	mãe	do	jogo	depois	de	trabalhar	em	Arkham	Asylum	e	Arkham	City.	Consultado	em	28	de	junho
de	2015.	«Batman:	Arkham	Knight's	Harley	Quinn	DLC	is	prequel.â».	Consultado	em	25	de	fevereiro	de	2015.	â	€Â	€Â	€Â	°	„batmobile	edition	TM	TM	tem	tudo	o	mesmo	que	€	′limited	edition	TM	TM,	mas	substitui	a	estatueta	com	um	rifle	transformável	de	Batmoblile.	[96]	[98]	No	entanto,	em	17	de	junho	de	2015,	os	consumidores	que	compraram	a
"Batmobile	Collector's	Edition"	foram	notificados	de	que	tinha	sido	cancelado,	porque	havia	um	defeito	na	seção	do	local,	projetado	pelo	Projeto	Triforce.	Aperte	um	jogo	in-GAME	para	ser	o	PROTECTOR	SWORN	de	GOTHAM	City	com	o	costume	Terra	2	Cavaleiro	Negro.	«A	Look	at	Batman:	Arkham	Knight's	Launch	Day	Issuesan»	(em	inglês).	Na
cena	final,	há	dois	ladrões	atacando	um	casal	com	seu	filho,	Batman	lança	uma	toxina	de	medo	pelo	ar	e	assusta	os	bandidos,	ele	voltou	porque	eles	já	sabiam	que	Batman	estava	morto,	agora	que	Bruce	forjou	sua	morte	pode	ser	o	Batman	para	sempre.	[45]	[67]	[70]	[71]	Requisitos	do	sistema	recomendados	do	desenvolvimento	Microsoft	Windows
[72]	Sistema	operacional	Windows	7	SP1,	Windows	8.1	(64-bit)	CPU	Intel	Core	I5-750,	2.67	GHz,	AMD	Phenom	II	X4	965,	3.4	GHz	Intel	Core	i7-3770,	3.4	GHz	,	AMD	FX-8350,	4.0	GHz	Memoria	6	GB	8	GB	Space	45	GB	Free	Space	55	GB	srehto	morf	ti	setarapes	yllaer	tahw	si	gnikcah"	taht	dias	zeuqzaV	nitsuJ	recudorP	.)5102	,81	enuJ(	wehttaM
,sivraJâ		â	Ã	5102	,32	yluJ	no	detlusnoC	.»Â¢ÃsdrawA	4102	3E	fo	tseB	s'remrofnI	emaG«Â	Ã	.)5102	,2	rebotcO(	snitraM	ordePâ		â	¬â	¢Ã5102	,62	rebotcO	no	detlusnoC	.¢ÃliateD	ni	thginK	mahkrA	:namtaB	slaeveR	ydaetskcoR	.1#	laicepS	niboRâ	¬â	¢Ã	¢ÃthginK	mahkrA	:namtaB	,delaever	saw	koob	cimoc	thginK	mahkrA	rehtona	,5102	tsuguA	nI	]341[
.segroB	nossilA	yb	tra	htiw	isamoT	yb	nettirw	niaga	saw	tI	.tsipacsE	ehT	.»ÂodelaeveR	secnerefeR	dna	sggE	retsaE	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	.tnemniatretnE	retupmoC	ynoS	."	Ã	"serugiF	!poP	oknuF	steG	thginK	mahkrA	:namtaB"	.)4102	,51	yaM(	sevla§Â£ÃnoG	lab¡ÃnoMâ		â	Ã	5102	,91	enuJ	no	detlusnoC	.potsemaG	.5102	,62	yraurbeF	no
detlusnoC	.)4102	°Â	£ÃraM	fo	41(	ffeJ	,KROC	G	F	E	D	C	B	Aâ		â	Ã	¢Ã5102	,42	enuJ	no	detlusnoC	.)5102	,01	rebmetpeS(	ariereP	sirhCâ		â	Ã	5102	,11	rebmetpeS	no	detlusnoC	.5102	,32	enuJ	.reyalpitlum	eht	rof	emit	on	evah	eW	.sorB	renraW	.4102	,21	enuJ	.)5102	,21	yaM(	nadirehS	ronnoCâ		â	Ã	5102	,91	enuJ	no	detlusnoC	.rekoJ	eht	otni
,yllacigolohcysp	dna	ylcinaf	,mih	mrofsnart	ot	gninnigeb	erew	taht	doolb	sih	htiw	detcefni	ruof	denosirpmi	namtaB	;namtaB	otni	mih	detcejni	dna	,mahtoG	fo	slatipsoh	eht	ot	doolb	kcis	sih	tnes	eh	,rekoJ	eht	fo	htaed	eht	erofeb	taht	delaever	si	tI	]76[	]66[	.rekoJ	eht	yb	detnorfnoc	gnieb	erofeb	suidar	noisolpxe	bmob	eht	stibihni	namtaB	4102	,8
rebmetpeS	no	ypoC	deliF	.)5102	,4	enuJ(	niveK	,esorleMâ		â	Ã	¢Ã5102	,72	yaM	no	detlusnoC	.ytiC	mahkrA	ot	leuqes	eht	ni	devlovni	eb	ton	dluow	eh	dias	eH	,eir	©Â	ÃS	fo	semag	owt	tsrif	eht	fo	retirw	,iniD	luaP	,2102	tsuguA	ni	tnemagiL	dnabdaorB	deriuqeR	)BG	3(	067	XTG	ecroFeG	AIDIVN	)BG	2(	066	XTG	ecroFeG	aidivN	eerF	Consultado	em	2	de
outubro	de	2015	↑	Eddie	Makuch	(23	de	novembro	de	2015).	IGN.	Vamos	construir	o	bastão	TDK!	Obrigado	pelo	seu	feedback!	"ArkhamKnight".	↑	Saed,	Sherif	(29	de	junho	de	2015).	«Batman:	Arkham	Knight	Release	Date	Delayed	Again»	(em	inglês).	↑	Andrew	Reiner	(19	de	junho	de	2015).	↑	Michael	McWhertor	(27	de	março	de	2014).	Consultado
em	16	de	julho	de	2015	↑	a	b	c	d	CODA	(16	de	outubro	de	2015).	↑	a	b	c	d	e	f	g	Eddie	Makuch	(14	de	julho	de	2015).	Com	a	ajuda	do	que	resta	do	seu	exército,	Scarecrow	ataca	o	DPGC	para	eliminar	os	aliados	de	Batman.	Com	a	ajuda	do	misterioso	Cavaleiro	de	Arkham,	um	personagem	original	criado	por	Rocksteady	para	o	jogo,	Scarecrow	reúne	os
grandes	inimigos	de	Batman,	a	fim	de	eliminar	o	Cavaleiro	das	Trevas	uma	vez.	↑	Luís	Alves	(19	de	junho	de	2015).	"The	Chamber"	David	Buckley	1:10	21.	Arquivado	em	27	de	abril	de	2015	↑	a	b	Vore	2014,	p.	55.	Mas	já	que	tomamos	essa	decisão	muito	cedo,	fomos	capazes	de	ser	mais	ambiciosos	em	design	e	fazer	um	verdadeiro	e	genuíno	jogo	de
nova	geração."	Sefton	Hill[2]	Rocksteady	decidiu	muito	cedo	fazer	Arkham	Knight	apenas	para	aqueles	que	seriam	os	próximos	consoles,	o	que	foi	considerado	para	permitir	que	eles	se	concentrassem	no	uso	de	recursos	do	sistema	ao	máximo,	sem	refinar	suas	ideias	para	acomodar	sistemas	mais	antigos.	[78]	Rocksteady	conseguiu	usar	o	novo	poder
tecnológico	do	PlayStation	4	e	Xbox	One,	permitindo	que	eles	tenham	mais	personagens	na	tela	ao	mesmo	tempo	e	interajam	ao	mesmo	tempo.	fazer	todas	as	cutscenes	renderizadas	no	motor,	versus	prÃ©Â-rendererizadas	como	nos	jogos	anteriores.[15][61]	Para	descrever	a	escala	e	a	diferenÃ§Âa	entre	este	jogo	e	os	anteriores,	Albert	Feliu,	artista
principal	dos	personagens,	disse	que	um	modelo	de	um	personagem	em	Arkham	Knight	tem	o	mesmo	nÃºÂmero	de	polÃÂgonos	que	todo	o	ambiente	de	Arkham	Asylum.	Consultado	em	16	de	julho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Reiner,	Andrew	(15	de	julho	de	2015).	queremos	manter	[esse]	o	tema	e	trabalhÃ¡Â-lo	para	a	histÃ³Âria	deste	jogo.	CÃ³Âpia	arquivada
em	4	de	marÃ§Âo	de	2014Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ã«ÂFox	'Sleepy	Hollow'	New	Episode	Preview	and	'Fringe'	John	Noble	'Batman:	Arkham	Knight'	Scarecrow	TrailerÃ»Â.	Interactive	Entertainment	a	suspender	temporariamente	as	vendas	para	a	versÃ£Âo	PC.[166][167]	Os	elogios	foram	para	vÃ¡Ârios	aspectos	incluindo	a	jogabilidade,	visuais,	combate	e	o	mundo
aberto	da	cidade	de	Gotham.	Polygon.	anunciou	que	estavam	a	criar	"uma	actualizaÃ§ÂÃ£Âo	para	ser	lanÃ§Âada	em	Agosto	para	os	jogadores	existentes."[188]	A	21	de	Agosto	de	2015,	a	Warner	Bros.	Batman	News.	Ã«ÂInside	The	Dark	Knight's	ArmorÃ»Â.	Ã«Â"Batman:	Arkham	Knight	August	DLC	Revealed,	Developed	by	Rocksteady"Ã»Â.	28"Ã»Â.
Ã«ÂBatman:	Arkham	Knight	¢ÃÂÂ	Friend	in	NeedÃ»Â.	Consultado	em	1	de	abril	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Kato,	Matthew	(25	de	fevereiro	de	2015).	Escrita	por	Sefton	Hill,	Martin	Lancaster	e	Ian	Ball,	a	histÃ³Âria	acontece	um	ano	depois	dos	eventos	de	Arkham	City,	em	que	Batman,	no	pico	mÃ¡Âximo	das	suas	habilidades,	tem	de	defrontar	o	super-vilÃ£Âo
Espantalho,	que	criou	um	ataque	a	Gotham	City	causando	a	evacuaÃ§ÂÃ£Âo	da	cidade.	CÃ³Âpia	arquivada	em	27	de	junho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Siegel,	Lucas	(1	de	julho	de	2015).	Durante	as	comemoraÃ§ÂÃµÂes	do	75ÃªÂ	AniversÃ¡Ârio	de	Batman	em	2014,	a	DC	Comics	apresentou	a	exposiÃ§ÂÃ£Âo	de	arte	"Cape/Cowl/Create"	durante	a	San	Diego
Comic-Con	International	em	Julho	de	2014.	PerseguiÃ§ÂÃ£Âo	Ã©Â	para	se	mover	de	Ã¡Ârea	para	outra	Ã¡Ârea	e	para	completar	desafios	de	conduÃ§ÂÃ£Âo	Good	Good	(24	de	outubro	de	2015).	Ã«ÂArkham	Knight's	Rogue's	GalleryÃ»Â.	O	pacote	Harley	dura	cerca	de	30mns,	e	o	de	Red	Hood	cerca	de	10mns.	Ã«Â"Batman:	Arkham	Knight,	Mortal
Kombat	X	Sell	5	Million	Each	Worldwide,	Report	Says"Ã»Â.	Arkham	Knight	Ã©Â	apresentado	na	perspectiva	de	terceira	pessoa,	com	o	principal	foco	nas	habilidades	de	Batman.	Ã«Â"Batman:	Arkham	Knight	Canceled	for	Mac/Linux"Ã»Â.	"Pursuit"	Ã	Nick	Arundel	3:47	6.	NÃ£Âo	escreveu	nenhum	dos	conteÃºÂdos	adicionais	(incluindo	"Harley	Quinn's
Revenge"),	afirmando	atÃ©Â	que	a	Warner	Bros.	Percebendo-se	que	Batman	Ã©Â	o	ÃºÂltimo	paciente,	Robin	tenta	aprisionÃ¡Â-lo	antes	do	Coringa	tomar	o	seu	controle,	mas	Batman	recusa	atÃ©Â	o	Espantalho	ser	detido,	e	aprisiona	Robin	numa	cela.[67]	O	Cavaleiro	ativa	o	Dispositivo,	inundando	a	cidade	com	o	gÃ¡Âs	do	medo.	Examiner.com.
Como	podemos	tirar	o	elemento	Scarecrow	de	fora	do	tema."	Arundel	afirmou	ainda	que	Buckley	estava	disposto	a	trabalhar	na	mÃºÂsica	que	ele	jÃ¡Â	tinha	criado,	em	vez	de	lhes	acrescentar	um	novo	toque	pessoal.	Ã«ÂSources:	Warner	Bros.	Ã«Â'Batman:	Arkham	Knight'	unveils	'Flashpoint'	skinÃ»Â.	Computer	and	Video	Games.	2015	Golden
Joystick	Awards	Best	Storytelling	Batman:	Arkham	Knight	Indicado	[203]	Best	Visual	Design	Batman:	Arkham	Knight	Indicado	Best	Audio	Batman:	Arkham	Knight	Indicado	Best	Gaming	Moment	¢ÃÂÂ	The	"return"	of	the	Joker	Batman:	Arkham	Knight	Indicado	Game	of	the	Year	Batman:	Arkham	Knight	Indicado	Performance	of	the	Year	Mark	Hamill
Indicado	ReferÃªÂncias	¢ÃÂÂ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	Dyer,	Mitch	(4	de	marÃ§Âo	de	2014).	Ã«ÂGOTHAM	DE	ARKHAM	KNIGHT	ÃÂ	CINCO	VEZES	MAIOR	QUE	A	DE	ARKHAM	CITYÃ»Â.	Consultado	em	20	de	novembro	de	2015Ã	¢ÃÂÂ	Rivera,	Joshua	(12	de	dezembro	de	2014).	Tomasi,	com	arte	de	Viktor	Bogdanovic	e	Art	Thibert,	e	capas	de	Dan
Panosian	com	a	histÃ³Âria	a	seguir	os	eventos	depois	de	Arkham	City.	Consultado	em	5	de	julho	de	2015.	¢ÃÂÂ	a	b	c	d	Eddie	Makuch	(7	de	maio	de	2015).	suportou	o	conceito	Rocksteady	para	o	jogo,	mas	sentiu	que	demoraria	muito	tempo,	delegando	o	prequel,	Arkham	Origins,	para	a	Warner	Bros.	Globo.com.	O	conteúdo	do	Batman:	Arkham	Knight
PS4	é	um	exclusivo	cronometrado	».	Consultado	em	11	de	junho	de	2013,	ã	â	€	˜	˜	a	b	vore	2014,	p.	47-48.	"Batman:	as	vendas	da	primeira	semana	de	Arkham	Knight	mais	altas	que	o	Witcher	3'S's'S".	Consultado	em	26	de	junho	de	2015	ã	â	€	˜	Bolding,	Jonathan	(23	de	junho	de	2015).	Consultado	em	1º	de	julho	de	2015	-	Savage	(23	de	abril	de	2015).
Consultado	no	dia	19	de	Marão,	2014.	ã	»«	Batman:	Arkham	Knight	Review	Â	ã	â	€	œ	Arkham	trita	â	€.	Consultado	em	9	de	julho	de	2015	â	€	â	€	˜	Luã	S	Alves	(7	de	maio	de	2015).	Xbox	World.	Sabia	que	o	Arkham	Knight	PC	estava	uma	bagunça	por	meses.	"Invasão"	ã	Nick	Arundel	2:50	8.	2014.	Consultado	em	23	de	julho	de	2014.	Consultado	23	de
junho	de	2015	Â	ã	â	€	¢	¢	‚»	Batman:	Arkham	Knight	Review	».	Diretor	(s)	de	entretenimento	interativo	(s)	Sefton	Hill	[1]	Daniel	Balienathan	Burlow	Designer	(s)	Ian	Ball	Sefton	Hillmartin	Lancasterian	Programder]	Compositor	(s)	Nick	Arundeldavid	Buckley	Motor	Unral	Motor	3	[3]	Apex	(2]	[2]	são	Rie	Batman:	Arkham	Platform	(s)	Microsoft
WindowsPlayStation	4Xbox	One	Microsoft	Windows,	PlayStation	4	&	Xbox	OneIntr	2015	[4]	BR	25	de	junho	de	2015	[5]	Em	todo	o	mundo,	23	de	junho	de	2015	pela	Warner	Bros.	»Batman	1989	Pack	disponível	agora	para	Arkham	Knight,	Dark	Knight	Tumbler	em	breve"	ã	".	Com	a	ajuda	da	televisão,	Scarecrow	revela	a	identidade	de	Batman	em	todo
o	mundo	e	antes	de	liberá	-la	,	injeta	os	tempos	com	sua	toxina.	[70]	Em	sua	mente,	Batman	e	Joker	lutam	pelo	controle;	tol	a	skrow	emag	eht	taht	gniton	,01/9	fo	erocs	eht	thginK	mahkrA	evag	MTSEMAG	]961["	.gniyalp	eb	dluohs	uoY	.â1	emuloV	-	erocS	emaG	oediV	lanigirO	-	thginK	mahkrA	¬â	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	¢Ã		â«Â	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã		â	«ÂÃ	Ã	Ã	Ã	Ã
Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ã	Ãâ		â	,4102	ybaB	fo	ht91	eht	no	ypoC	deliF	.MTSEMAG	.sweNkcahS	.)5102	,7	yluJ(	auhsoJ	,areviRâ		â	Ã	5102	,7	yluJ	no	ypoC	deliF	.tabmoc	dna	noitucesrep	:emit	yna	ta	degnahc	eb	nac	hcihw	,sedom	owt	sah	inamtaB	ehT	]21[	.slliks	wen	htiw	devorpmi	eb	nac	osla	elcihev	eht	,namtaB	ekiL	]32[	]71[	.eninnit	laemarretbus	a	ni	ecar
demit	a	sa	]1[	,namtab	eht	esu	ot	slaog	denrevog	osla	sregfort	adarahC	]51[	.s'resaT	esnefeD	otuA	eht	htiw	dezilibommi	eb	nac	rac	eht	kcatta	ohw	esohT	.swodniW	tfosorciM	dna	enO	xobX	,4	noitatSyalP	rof	tnemniatretnE	evitcaretnI	."¢ÃwonK	ot	deeN	yllaeR	uoY	tahW	:thginK	mahkrA	namtaB"	.)4102	o£ÃjocnÃ	£ÃraM	fo	4(	nayrB	,eroV	B	Aâ		â	Ã	5102
,5	yluJ	no	deliF	ypoC	.moc.koobcimoC	.)5102	,91	enuJ(	kooC	madA	B	Aâ		â	Ã	5102	,91	enuJ	no	detlusnoC	.)5102	,8	yaM(	maiL	,yelhsAâ		â	Ã	5102	,32	yaM	no	deliF	YPOC	.sweNkcahS	.xobX	latoT	.5102	enuJ	ni	emag	gnilles-	tseb	eht	saw	thginK	mahkrA	:selaS	namtaB	]391[	.emag	eht	ni	smelborp	evah	ot	deunitnoc	ohw	reyalp	yna	esrubmier	dluow	ti	taht
1	rebmevoN	no	decnuonna	srehtorB	renraW	,hcus	sA	.)5102	,03	rebotcO(	ylleK	ydnA	B	Aâ		â	Ã	5102	,42	enuJ	no	detlusnoC	?ti	esoL	.)5102	o£ÃaB	fo	32(	eteP	,saaHâ		â	Ã	¢Ã5102	,52	yraurbeF	no	detlusnoC	.âweiveR	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	Ã	£ÃraM	fo	72	no	detlusnoC	.sevol	eh	esoht	stcetorp	hcihw	,locotorp	"llafthginK"	eht	gnitavitca	erofeb	efas	si
mahtoG	taht	serusne	namtaB	,steerts	eht	niaga	nialpmoc	ecilop	eht	dna	nodroG	elihW	]07[	]76[	.nixot	nwo	sih	htiw	worceracs	eht	tcesbus	ot	,namtaB	sesaeler	dna	emitnaem	eht	ni	semoc	ddoT	]07[	]54[	.dnim	sih	ni	reverof	rekoJ	eht	skcol	dna	shpmuirt	ot	erocs	sevig	kcatta	lufsseccus	dna	detpurretninu	hcaE	]1[.ymene	txen	eht	esoohc	ot	reyalp	eht
gniwolla	,wols	si	emit	eht	noitanimile	hcae	retfa	;ti	nees	ton	evah	yeht	sa	gnol	sa	seimene	evif	ro	ruof	,eerht	etanimile	nac	namtaB	erehw	"ekirtS	noitadimitnI-nainatluM"	eht	secudortni	thginK	mahkrA	]41[.ymene	eht	tsniaga	meht	nrut	dna	,redavnI	etomeR	eht	,ecived	a	htiw	deretla	eb	nac	senord	emoS	?]worceracS	nialliv	eht	ot	ecnerefer[	raef	laer	eht
ecneirepxe	ot	tnaw"	gniyas	yb	snigeb	dna	01/5	erocs	eht	evag	noitisiuqmiJ	ehT	etisbew	eht	ot	gnilretS	miJ	.)5102	hcraM	32(	hcukaM	eiddE	b	a	^	4102	hcraM	72	deveirteR	.)4102	,91	rebmeceD(	xelA	,nivlaC	^	4102	,92	tsuguA	deveirteR	.ytiC	mahkrA	ni	detrats	ydaerla	gnihtemos	,emag	eht	gnirud	devorpmi	eb	nac	tcaf	s'namtaB	.)5102	lirpA	72(
yelssorC	boR	b	a	^	5102	yaM	82	deveirteR	.elacs	fo	erutan	cipe	na	fo	,etamitni	dna	gnitivni	gnieb	rof	yrots	eht	gnisiarp	,rekoJ	eht	fo	ecneserp	eht	tuohtiw	neve	.)5102	,3	yaM(	grebiaM	leunamE	^	.remaGSU	.yrassecen	si	tnemele	reyalpitlum	eht	kniht	t'nod	eW	."DELAEVER	SNOITIDE	S'ROTCELLOC	DNA	ETAD	ESAELER	THGINK	MAHKRA
:NAMTAB"	.seert	ekil	stcejbo	yortsed	dna	,stobrut	tnatsni	ekam	,pmuj	,etator	,selcihev	rehto	ezilibommi	nac	taht	selissim	era	erehT	]71[]92[.dnuorg	eht	no	sevirra	eh	nehw	namtaB	dnif	ot	decalp	eb	nac	rac	eht	tcepsa	siht	ni	dna	,thgilf	ni	ro	,toof	no	si	eh	rehtehw	,snoitcirtser	tuohtiw	si	reyalp	eht	erehw	tops	eht	no	decalp	eb	nac	elcihev	foorptellub	ehT
]82[.nevird	eb	nac	taht	elcihev	ylno	eht	sa	,elibomtaB	eht	,rac	namtaB	eht	secudortni	emag	ehT	]52[.stirpluc	eht	yfitnedi	dna	seulc	etacol	ot	rennacs	sih	gnisu	,sredrum	etagitsevni	nac	namtaB	]4[.adarahC	eht	fo	seilla	eht	gnitagorretni	yb	deniatbo	eb	nac	seihport	emos	fo	noitacol	ehT	]42[.namtaB	fo	rac	eht	dna	tnempiuqe	eht	fo	pleh	eht	htiw	ytic	eht
dnuora	derettacs	seihport	eht	tcelloc	ot	era	segnellahc	ehT	342	sah	,adarahC	,meht	fo	enO	]02[.esrevinu	namtaB	eht	morf	sretcarahc	tnenimorp	edulcni	dna	,emit	yna	ta	deyalp	eb	nac	hcihw	,snoissim	yradnoces	sah	thginK	mahkrA	]22[]12[]02[.serocs	hgih	ni	snoitanimile	elbuod	gnikcolnu	,sretcarahc	egnahc	uoy	revenehw	tpek	Arkham	Knight	PC	Gets
First	Patch,	Rocksteady	Outlines	Prioritization	PlansÃ»Â.	Consultado	em	23	de	junho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ben	Kuchera	(23	de	junho	de	2015).	CÃ³Âpia	arquivada	em	28	de	junho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	a	b	Josh	Hawkins	(25	de	junho	de	2015).	NÃ£Âo	hÃ¡Â	multijogador.	Ã«Â"Batman:	Arkham	Knight	PC	DLC	Delayed	as	Issues	Persist"Ã»Â.	Batman	e	Robin
capturam	Arlequina	e	os	infectados,	mas	um	deles,	que	tinha	fingido	imunidade,	mata	os	outros	e	suicida-se,	acreditando	que	Batman	Ã©Â	que	serÃ¡Â	o	Coringa	perfeito.	CÃ³Âpia	arquivada	em	25	de	fevereiro	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Valenza,	Tasia	(7	de	maio	de	2015).	Consultado	em	2	de	fevereiro	de	2015.	sentimos	apenas	que	essa	era	a	histÃ³Âria	que
realmente	querÃÂamos	contar.¢ÃÂÂ[103]	ConteÃºÂdo	adicional	Harley	Quinn	Ã©Â	uma	personagem	jogÃ¡Âvel	via	conteÃºÂdo	adicional,	com	as	suas	prÃ³Âprias	armas	e	habilidades;	tambÃ©Âm	inclui	quatro	mapas	de	desafio	para	a	personagem.[28]	A	histÃ³Âria	acontece	antes	dos	eventos	de	Batman:	Arkham	Knight,	em	que	Quinn	tem	que	se
infiltrar	na	cidade	de	BlÃ¼Âdhaven	para	salvar	Poison	Ivy,	aprisionada	pela	policia	local.[104]	Nos	Estados	Unidos,	a	Walmart,	juntamente	com	o	conteÃºÂdo	Harley	Quinn,	estÃ¡Â	a	oferecer	um	modelo	do	novo	Batmobile,	desenhado	exclusivamente	para	aquele	retalhista.[105]	Tal	como	Quinn,	Red	Hood	tambÃ©Âm	Ã©Â	um	personagem	jogÃ¡Âvel
via	conteÃºÂdo	adicional,[106]	em	que	este	tem	de	enfrentar	o	vilÃ£Âo	Black	Mask.[57]	A	versÃ£Âo	do	jogo	para	PlayStation	4	inclui	um	conjunto	de	missÃµÂes	temporariamente	exclusivas,	o	"Scarecrow	Nightmare	Pack".[107]	A	histÃ³Âria	mostra	a	cidade	de	Gotham	que	sucumbiu	ao	gÃ¡Âs	do	medo	de	Scarecrow	transformando-a	num	pesadelo	de
si	prÃ³Âpria,	vigiada	por	uma	torre	do	vilÃ£Âo	e	o	seu	exercito	de	mortos	vivos.[108][109]	O	pacote	"WayneTech	Booster"	dÃ¡Â	logo	ao	inÃÂcio	quatro	melhorias	para	Batman	e	para	o	Batmobile,	evitando	assim	que	o	jogador	tenha	de	as	conseguir	Ã	Â	medida	que	progride	no	jogo.[110]	Em	Abril	de	2015	a	Warner	Bros.	e	adidecus	meb	©à	;anixot	a
razilartuen	e	revrosba	edop	euq	erovr	ahlev	amu	rairc	a	são	H	ecnevnoc	e	ohlerapa	o	i3îrtsed	namtaB	.»Â	sedadivon	mezart	snegamI	-	thginK	mahkrA	:namtaB«Â	.)5102	ed	ohluj	ed	2(	sirhC	,retraC	51âÂ	5102	ed	ohnuj	ed	92	me	odatgad	F	,â	Â5102	ed	ohluj	ed	91	me	adaviuqra	aip3ÃC	.)4102(nayrB	,eroV	95-84	:)59(	enizaga)	M	laiciff	O	noitatSyalP
.)5102	ed	oiam	ed	1(	).nimdA	ytinummo	C(c)	Y	.âÂ	Â5102	ed	oiam	ed	4	me	odatlusnoC	.»elibomta	B	epytotorp	sreffo	redro-erp	tramla	W	'thginK	mahkrA	:namtaB'«	.ohlatnaps	E	od	onalp	o	moc	odroca	ed	seg	liv	sort	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	nit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	nit	.	.	nit	nit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Atrasar	R	tnetno	C
ssaP	nosae	lluf	-	Sim.	SUÉCIA	***«.»delia	rac	gni	gni	gni	gni	gni	gni	gni	gni	:	:	:	:	:	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	O	que	foi?	ed	edadilibissop	a	e	seplog	,seuqata-artnoc	odniulcni	,seuqata	soir	,	av	ranibmoc	ed	edadicapac	a	meulcni	etabmoc	ed	ametsis	on	sa§Ãnadum	sA	]11[.	Máquina	de	montagem	automática	B	arap	soluc	ev	racram	uo	sogimini	sod	seμÃ§Ã£o	san
sahlidamra	rairc	,sagimini	samra	ridolpxe	rezaf	e	ramrased	arap	odasu	res	edop	rodalunA	O	][.sahlidamra	arap	sogimini	so	ranoicerid	arap	odasu	zoV	ed	rodazitetniS	o	e	]9[,lacol	odanimreted	mu	erbos	seμÃμÃamrofni	rad	arap	odasu	res	edop	euq	,rosnes	mu	moc	odapiuqe	eugnaratab	ovon	]	ets[8]	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	et	et	et	et	et	et	,	,	)	)	,	)	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,
,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	C	yaR	b	a	aâ	Â5102	ed	ohnuj	ed	42	me	odatlusnoC»Â2	etadp	U[	detropeR	smelborP	CP	thginK	mahkrAerofeb	ydaerla	spam	rehto	;spam	gnignellahc	owt	;ecaF-owT	eht	seusrup	niboR	hcihw	ni	"mahkrA	oidosipE"	na	,"nioC	a	fo	pilF	A"
;spam	gnignellahc	owt	era	dedulcni	oslA	"59940906=didlo&thginK_mahkrA_:namtaB=eltit?php.xedni/w/gro	.aidepikiw.tp//:sptth"	etisbew	laiciffO	sknil	lanretxE	95-84	:)252(	remrofnI	emaG	.dias	lliH	",od	ot	sgniht	gnitseretni	fo	lluf	dna	hcir	si	dlrow	eht	erus	ekam	ot	tnaw	eW"	]58[".sraey	net	rof	ereh	ro	won	,oga	sraey	ytnewt	saw	ti	fi	wonk	t'ndluoc	eW
.emit	fo	sdoirep	regnol	rof	nalp	won	nac	dna	,revoc	sti	gnisu	ytic	eht	hguorht	ylf	nac	retcarahc	ehT	.)3102	enuJ	11(	abbuK	naniS	^	4102	hcraM	4	deveirteR	.)5102	,92	enuJ(	yovaL	lliB	^	.eciveD	eht	sekat	thginK	eht	elihw	,ydob	s'namtaB	fo	lortnoc	ekat	yliraropmet	ot	rekoJ	eht	sesuac	nixot	fo	esod	a	dna	,tfarcria	ggatS	eht	edisni	worceracS	stnorfnoc
namtaB	.5102	,42	enuJ	.5102	yaM	52	deveirteR	."sseM	A	sI	noisreV	CP	s'thginK	mahkrA	:namtaB"	."weiveR	thginK	mahkrA	:namtaB"	."yalP	lauD"	eht	sa	llew	sa	,emag	eht	ni	selzzup	eht	desiarp	dna	"yrotcafsitas"	elcihev	eht	fo	gnivird	eht	dias	eH	".wohs	skrowerif	a	fo	rotcerid	eht"	reyalp	eht	gnikam	dna	"thgiled	a"	meht	gnillac	,edom	tabmoC
s'elibomtaB	gnivlovni	stnemges	ot	ylevitisop	detcaer	drOnaV	,scitirc	lareves	ot	tsartnoc	nI	.5102	yluJ	8	deveirteR	."TNETNOC	EVISULCXE-4SP	S'THGINK	MAHKRA	:NAMTAB	NO	SLIATED	WEN"	."setoN	hctaP	dna	etadpU	dr3	rebmetpeS	:thginK	mahkrA	:MTnamtaB"	.)5102	tsuguA	81(	ekiM	,rettuF	d	c	b	a	^	5102	tsuguA	81	deveirteR	.4102	hcraM	52
deveirteR	."sraeF	llA	fO	muS	ehT	-	thginK	mahkrA	:namtaB"	.lortnoc	s'rekoJ	eht	ot	htgnerts	erom	neve	sevig	nixot	ot	ot	erusopxe	s'namtaB	elihw	,reh	llik	stroffe	nwo	reh	tub	,mahtoG	O	fato	original	de	Tim	Drake	para	Robin,	dois	fatos	para	o	Batmobile	baseado	em	Robin	e	Riddler;	e	o	"Crime	Fighter	Challenge	Pack	#4"	para	todos	os	personagens.
[60]	Em	dezembro,	as	últimas	mães	de	lavagem	terão	o	fato	de	Christian	Bale	de	The	Dark	Knight	[60]	[123]	[124]	O	Batmóvel	original	de	Arkham	Asylum;	o	"Crime	Fighter	Challenge	Pack	#5";	e	quatro	"Season	of	Infamy"	missãrs,	em	que	Mad	Hatter	faz	jogos	de	reivindicação	com	Batman,	enquanto	os	membros	do	GCPD	são	capturados	no	meio;	o
assassino	de	crocodilo	que	escapa	de	sua	célula	de	mãe	segura	e	causa	caos	em	uma	avenida	destruidora;	A	Liga	dos	Assassinos	que	retorna	à	Gotham	City;	e	o	Sr.	[60]	Para	janeiro	de	2016	Rocksteady	preparou	o	pacote	de	desafios	da	comunidade	de	€,	uma	expansão	onde	parte	do	contenção	foi	escolhido	pelo	fã,	e	inclui	mapas	vãs	retirados	de
jogos	anteriores,	incluindo	sanative/installation	ARKHAM	ASYLUM	MEDICALS;	O	beco	do	crime,	o	salão	de	entrada	do	mansã	£	o	Wayne,	o	Batcave,	o	Iceberg	Lounge	e	o	Monarque	Theater	of	Arkham	City.	Cópia	arquivada	em	5	de	julho	de	2015	†	‘A	B	Stapleton,	Dan	(23	de	junho	de	2015).	Produção	de	Pontos	de	Boiling.	Cópia	arquivada	em	31	de
março	de	2015	†	‘A	B	C	CHRIS	SUELLENTROP	(22	de	junho	de	2015).	"Arkham	Knight	-	Main	Theme"	David	Buckley	2:22	2.	Consultado	em	23	de	junho	de	2015	†	Â	«Batman:	Arkham	Knight	sofre	grandes	problemas	no	PCI».	Crítica	a	história	"flawed"	e	que	Batmobile	não	é	bem-vindo	ao	jogo	"pelo	menos	não	a	maneira	repetitiva	e	artificial	em	que	é
usado".	«Batman:	Arkham	Origins	doesn	́t	Feature	Kevin	Conroy	After	Alla»	(em	inglês).	Consultado	em	24	de	novembro	de	2015	†	‘James,	Dean	(25	de	maio	de	2015).	31	de	Marã	†	‘A	B	C	D	MALLISTER,	GILLEN	(23	de	junho	de	2015).	Consultado	em	12	de	outubro	de	2015	†	‘Marchiafava,	Jeff	(17	de	junho	de	2014).	«Os	12	melhores	ovos	de	Páscoa
em	'Batman:	42	enuJ	no	detlusnoC	.ylno	selosnoc	rof	elbaliava	eb	lliw	¢â	¢â	¬â	¬â	¬â	Ã	¬â	¢Ã	eht	revewoh	,detimil	era	snoitide	htoB	.4102	,7	rebotcO	.rekoJ	eht	sa	ecnamrofrep	s'llimaH	kraM	dna	,lrigtaB	retcarahc	eht	fo	ngised	eht	,tabmoC	ecnairav	eht	,yrots	eht	,krap	lufraef	eht	fo	erehpsomta	dna	tnemnorivne	eht	desiarP	.esned	dna	elbiderc	erom
ytic	eht	ekam	ot	gniyrt	semag	suoiverp	fo	stcepsa	eht	desu	srecudorp	,mahtoG	ngiseder	oT	]48[	.regral	si	paM	thginK	mahkrA	yhw	revo	,reganam	ydaetskcoR	,snikreP	yuG"	.mih	fo	kcab	dlrow	nepo	na	dliub	ot	laicurc	saw	ti	,ytiC	ro	mulysa	tif	ton	dluow	ti	esuaceb	ecneserp	a	dekram	reven	eH	.5102	,91	yluJ	no	detlusnoC	.snialliv	niam	eht	gnivlovni
seicnassim	yradnoces	eht	fo	emos	htiw	dna	yrots	eht	rof	msicitirc	detcerid	osla	tI	.)5102	,1	yluJ(	recnepS	,yrrePâ		â	Ã	5102	,1	yluJ	no	detlusnoC	.dnim	ni	ega	yb	noitacifissalc	eht	htiw	yalp	I	:lasoporp	siht	htiw	emag	eht	yalp	ton	did	maet	eht	esuaceb	,mih	desirprus	noitacifissalc	eht	dias	,thginK	mahkrA	fo	rotcerid	dna	oinatsE	fo	rednuof	,lliH	notfeS
.golb.noitatSyalP	.lov	,erocS	emaG	oediV	lanigirO	-	thginK	mahkrA	:namtaB	«ÂÃ	B	Aâ		â	A	4102	,52	ybaB	no	ypoC	deliF	.'¢ÃediR	a	fo'	llaB	gnikcerW	'dna	mahtoG	reggiB	,eoF	weN-llA	NA	NAMTAB	SEVIG	THGINK	MAHKRA	.85	.p	,4102	yelruH'		â	,4102	,5	£ÃraM	no	ypoC	deliF	.01/7	emag	eht	evag	dronaV	niveK	s'topsemaG	]071[	.segnellahc	s'relddiR
htiw	tnemevlovni	sti	sa	llew	sa	emag	eht	fo	serutaef	tseb	eht	fo	eno	sa	ot	derrefer	si	"yalP	lauD"	.)5102	,2	rebmetpeS(	ikkiV	,ekalBâ		â	Ã	5102	,91	yraunaJ	no	detlusnoC	."¢ÃthginK	mahkrA	:namtaB	ni	ytitnedi	s'lrigtaB	delaeveR"	.âht72	enuJ	,ETADPU	CP	:stnemecnanonnA	laiciffO«Â	Ã	.4102	°Â	£ÃraM	fo	5	no	detlusnoC	.3102	,2	lirpA	no	detlusnoC	.
¢Ã'thginK	2014.	Apesar	de	elogiar	a	adição	da	Batmobile	a	satisfazer	as	fantasias	de	conduzir	o	local,	foi	crítico	desse	modo	de	combate,	descrevendo-o	como	"estranho"	e	igual	a	"qualquer	atividade	que	não	possa	imaginar".	Ele	elogiou	as	batalhas	dos	tanques	como	"	Engraçado	"devido	à	sua	jogabilidade	tão	chamada,	e	ele	usa	o	modo	de	combate
para	resolver	quebra	-cabeças	como"	desajeitados	".	Recursos	em	quadrinhos.	Cópia	arquivada	em	4	do	bebê	2014,	â	€	˜	B	Narcisse,	Evan	(23	de	junho	de	2015).	Carregando	visualização,	a	visualização	não	está	disponível	no	momento.	Consultado	em	19	de	junho	de	2015	-	Mike	Williams	(19	de	junho	de	2015).	``	«Batman:	Arkham	Knight	Review	-
Batman:	Arkham	Knight	é	o	melhor	jogo	do	Batman	já	feito	e	um	clássico	nele.	Consultado	em	20	de	julho	de	2015.	Cópia	arquivada	em	19	de	dezembro	de	2014,	'Kimberley	Wallace	(9	de	janeiro	de	2015).	EGM	Media	LLC.	Harlequin	vê	a	base	do	Batman	nos	estágios	de	Panesa	para	salvar	pacientes	infectados.	`Revisão:	Batman:	Arkham	Knight'	¢».
»Batman	Arkham	Knight:	Agora	você	pode	obter"	Zur	en	Bryman	"DLC	Skin	¢".	'Wallace,	Kimberly	(28	de	maio	de	2015).	A	história	se	concentra	nas	origens	do	vilão	Arkham	Knight	e	será	lançada	uma	vez	por	seis	meses	a	partir	de	julho	de	2015.	Craveonline.	Cópia	arquivada	no	dia	21	de	Marão	Jeff	Cork	(19	de	Marão	de	2014).	Consultado	em	28	de
fevereiro	de	2014,	‚¢	¢	¢‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚ã	ã	ã	‚‚	‚‚	Batman:	Arkham	Knight	PlayStationA	¢	Bundle.	[158]	[161]	e	70,94%	e	70/100,	[156]	[159]	respectivamente.	Cópia	arquivada	em	8	de	julho	de	2015	†	‘Wilson,	AOIFE	(31	de	julho	de	2015).	Cópia	arquivada	em	29	de	Marã	†	‘Vore	2014,	p.	47.	Cópia	arquivada	em	24	de	junho	de	2014	Consultad
August	21,	2015.	«Batman:	Arkham	Knight	Guide	-	19	Beginner's	Tipsâ».	Joystiq.	Consultado	em	8	de	julho	de	2015	†	‘A	B	Siegel,	Lucas	(1	de	julho	de	2015).	"Inner	Demon"	Nick	Arundel	2:01	23.	Consultado	em	23	de	junho	de	2015	†	‘Jason	Gospel	(22	de	junho	de	2015).	Consultado	em	21	de	Marã	°	2014.	Kotaku.	Originalmente	planejado	para	ser
lançado	em	outubro	de	2014,	[61]	Batman:	Arkham	Knight	foi	lançado	em	todo	o	mundo	para	Microsoft	Windows,	PlayStation	4	e	Xbox	One	em	23	de	junho	de	2015.	[4]	No	Reino	Unido,	a	versão	para	o	Microsoft	Windows	é	apenas	descartada	de	formato	digital.	[92]	Além	disso,	uma	versão	para	o	X	e	Linux	produzido	pela	Feral	Interactive	foi
planejada,	[93]	mas	foi	cancelada	em	fevereiro	de	2016.	[94]	Batman:	Arkham	Knight	teve	uma	atualização	de	3,5	GB	no	primeiro	dia.	[95]	Em	setembro	de	2014,	as	edições	Batman	Collection	foram	anunciadas:	Arkham	Knight:	€	Ølimited	Editionâ	€	TM	e	€	€	′batmobile	edition	€	TM.	Market	for	Home	Computing	and	Video	Games.	Angry,	Gordon
decide	procurar	espantalho.	[67]	Batman	descobre	que	Simon	Stagg,	um	homem	de	farmácias,	estava	trabalhando	com	um	espantalho	para	criar	o	"dispositivo	de	prevenção",	um	dispositivo	projetado	para	espalhar	maciçamente	os	genes	do	medo.	"Gunrunner"	David	Buckley	2:27	11.	Misturar	cinema.	Cópia	arquivada	em	27	de	Marã	†	†	‘Kubba,	Sinan
(1	de	julho	de	2015).	«mais	detalhes	sobre	o	passe	da	estação».	No	entanto,	apenas	as	versões	para	os	consoles	receberam	bons	anões;	A	versão	para	Windows	tornou-se	o	tema	de	imensas	críticas	devido	aos	truques	e	problemas	de	desempenho,	mesmo	usando	computadores	comodatlusnoC	.elibomta	BB	o	arap	e	namowta	C	,gniwthgiN	,niboR
,namtaB	arap	siev-ànopsid	maracif	sovitanretla	sotaf	e	sohnesed	soir'àV	]521[.	RA	oifased	mu	m©tnoc	etocap	o	etnemlanoicidA	.)5102	ed	ohnuj	ed	1(	hcuka	M	eidd	E	c	b	a	aâ	Â5102	ed	ohluj	ed	7	me	adaviuqra	aip3	AC	.nodro	Gerenciamento	de	contas	C	o	eugesrep	namtaB	.elbaliavanu	yltnerruc	si	weiverp	,yrroSweiverP	gnidaoL	.adimoc	ed	saod3	pu
rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	rou	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	Anúncio	grátis	para	sua	empresa	A	sua	socif	,	,	aer3	,	,	serotca	sod	sezov	sa
odniulcni	ogoj	od	sotcepsa	soir!	,01/01	ued	m©ubmat	keeG	a	si	doG	od	kooC	madA	]351[.o	£êreg	atsed	ogoj	rohlem	o"	e	"oir'ànoiculover"	ogoj	oa	uomahc	yorlEcM	.)5102	ed	ohluj	ed	2(a	J	,llehctiM	,âÂ	5102	ed	ohluj	ed	21	me	adaviuqra	aip3	Gerenciamento	de	contas	ednuces	seμÃ	ssim	sad	edadilauq	moc	e	edaditnauq	emrone	alep	e	otreba	odnum	o	e
socif	rg	so	setrof	sotnop	omoc	conhecido	thginK	mahkr	A	euq	zid	sevaergraH	.radaRsemaG	.)5102	ed	orbmetes	ed	61(elyK	,drailli	H	â	Â5102	ed	orbmetes	ed	22	me	adaviuqra	aip3	ad	ateutatse	amu	e	scimoC	CD	ad	25	weN	ehT	eir©às	an	sodaesab	namtaB	o	arap	sotaf	saÃrt	moc	ovisulcxe	etocap	mu	,thginK	mahkrA	adahnesed	adnab	ed	orvil	mu	,koo
Bleets	mu	,odazilanosrep	etra	ed	orvil	mu	iulcni	,ogoj	od	aip3	c	c	c	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	A	e	mulysA	mahkr	A	moc	odarapmoc	es	euq	erefer	ollisraC	.lapicnirp	oderne	o	moc	rirefretni	mes	sair!	μ	op	μ	μ	ot	ot	ot	ot
ot	ot	ot	ot	ot	ot	ot	ot	ot	ot	ot	,	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	rendia	O	odnavel	,amag	ed	opot	opot1º	de	julho	de	2014.	Em	resposta,	os	oficiais	da	cidade	evacuam	os	seis	milhões	de	residentes	de	Gotham,	onde	apenas	criminosos	são	para	Trecadas,	deixando	a	Comissão	Gordon	e	a	polícia	de	Gotham	City	muito	ocupada.	[35]	Antecipando	uma	nova
ameaça,	Batman	continua	a	criar	tecnologia	para	combater	o	crime	enquanto	assiste	à	cidade	todas	as	noites.	[61]	[62]	A	cidade	de	Gotham	é	aproximadamente	cinco	vezes	maior	que	o	mapa	da	cidade	de	Arkham.	Batman:	Arkham	Knight	vazou	na	listagem	de	jogos	[Atualização:	Trailer	adicionado].	Arundel	é	ajudado	por	David	Buckley,	que	substitui
Ron	Fish,	que	havia	trabalhado	com	Arundel	nos	jogos	anteriores.	Consultado	em	29	de	agosto	de	2014.	Consultado	em	23	de	junho	de	2015	‚â	€	¢	¢	¢	¢	¢‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	‚‚	€	‚‚	‚¢	€	¢:	arkham	knight	no	vapor	¢	ses».	Gamen.	Música	Watertower.	Cópia	arquivada	em	27	de	junho	de	2015	»»	»»	»PWrup	apresenta	Batman:	Arkham	Knight'	¢.	Cópia	arquivada
em	8	de	agosto	de	2015	Â	€	â	€	˜	B	C	D	Karmali,	Luke	(18	de	agosto	de	2015).	Irvine,	que	serve	como	um	prequel	da	história	de	Arkham	Knight	e	descreve	o	conflito	de	Batman	com	Riddler.	[136]	O	jogo	de	Artes	da	Square	Enix	criou	uma	linha	de	figuras	de	Batman:	Arkham	Knight,	incluindo	um	dos	Batman	[137]	e	Arkham	Knight.	[138]	A	NECA
disponibilizará	no	tamanho	real	do	Batman	em	2016.	Cópia	arquivada	em	3	de	julho	de	2015	ã	â	€	'Luke	Brown	(8	de	junho	de	2015).	Eurogamer.	[Os	planos	da	equipe]	concentram	-se	em	dar	a	melhor	experiência	possível	para	um	jogador.	Consultado	em	23	marã	ã	»â	€	˜G1	(23	de	junho	de	2015).	Ele	chamou	a	história	"fantástica"	e	também	elogiou
o	combate,	a	"peça	dupla"	e	os	quebra	-cabeças	do	ridículo.	"Batman:	Arkham	Knight	recebe"	Sério	Edição	"com	graphic	novel	¢".	Consultado	em	16	de	junho	de	2015	ã	â	€	˜	Jesse	Schedeen	(23	de	julho	de	2015).	Consultado	em	29	de	junho	de	2015	ã	â	€	˜	B	Jorge	Lourioiro	(21	de	junho	de	2015).	"Cinco	razões	pelas	quais	Batman:	Arkham	Knight	nos
deixa	empolgados."	Arkham	Knight:	The	Kotaku	Review.	"Square	Enix	injeta	cor	em	Batman:	Arkham	Knight	Redesign	Figura"	ã	".»	«Batman	Arkham	Knight	PS4	Review:	Knightfall	está	chegando"	Scarecrow	diz	que	ele	sequestrou	a	oastro	e	o	batman	e	seu	toxin	antes	de	escapar.	JohnNoble.info.	Ele	também	afirma	que	o	novo	vilão	criado	para	o
jogo,	The	Arkham	Knight,	não	é	muito	interessante	como	o	inimigo	de	Batman.	Â	€	¢	â	€	¢	â	€	”Reyna	(5	de	Marão	°	2014)."	Como	aconteceu	"ã	David	Buckley	3:28	3.	Batman	investiga	as	instalações,	mas	é	interceptado	pelo	Cavaleiro	de	Arkham	e	seu	seu	extensão	armada.	Sobre	o	adiamento,	Guy	Perkins,	diretor	de	marketing	da	Rocksteady,	disse
que	"se	não	tivermos	mais	tempo	para	concluir,	lançaremos	algo	com	o	qual	não	fomos	satisfeitos.	Dezembro	de	2012.	Consultado	em	6	de	junho	de	2014,	â	€	”Kato,	Matthew	(23	de	julho	de	2014).	The	Toronto	Sun.	"Alegance"	ã	David	Buckley	1:33	14.	De	acordo	com	a	faixa	de	paradas,	a	estreia	-se	em	#1	nas	tabelas	do	Reino	Unido	e	se	tornando	o
jogo	mais	vendido	em	2015,	superando	o	Witcher	3:	Wild	Hunt	,	O	segundo	jogo	mais	vendido	de	2015,	De	Mortal	Kombat	X.	[194]	Em	12	de	outubro	de	2015,	foi	relatado	pelo	Wall	Street	Journal	que	o	Batman:	Arkham	Knight	já	havia	vendido	mais	de	cinco	milhões	de	Cypies.	[195]	Knight	foi	exibido	em	Vaudes	Audiã	em	junho	de	2014,	durante	a
Expo	de	Entertainamento	Eletrônico	recebendo	Varios	pron	©	mios,	incl,	desfazer	ã	â	â	â	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	å	Å	“Befy	Game	of	Game	Informer	Magazine.	Game	de	eventos	e	``	`Å“	Melhor	Jogo	para	o	PlayStation	4	â.	[197]	E3	2014,	o	Game	Critics	Awards	premiou	Arkham	Knight	como	o	“Melhor	Jogo	de
Ação/Aventura”,[198]	e	nomeou-o	para	“Melhor	do	Evento”	e	“Melhor	Jogo	para	Consola”.[199]	Para	o	Golden	Joystick	Awards	de	2014,	concedido	pela	Computer	and	Video	Games,	Arkham	Knight	foi	nomeado	para	o	prêmio	“Mais	Procurado”.[200]	Em	dezembro	de	2014,	a	publicação	britânica	Thief'	Final	Foi	também	um	dos	jogos	mais	esperados	de
2015	pelos	leitores	do	Game	Informer.[202]	Lista	de	prêmios	e	nomeações	Ano	Categoria	Indicação	Resultado	Ref.	Interactive	Entertainment	(4	de	setembro	de	2015).	Hardcore	Gamer.	Consultado	em	3	de	junho	de	2014	↑	a	b	c	d	e	f	h	Dan	Stapleton	(19	de	junho	de	2015).	Consultado	em	8	de	agosto	de	2015	↑	Parreno,	Ryan	(26	de	abril	de	2015).	Se
a	história	de	Arkham	não	lhe	interessa,	e	você	apenas	joga	estes	jogos	para	ter	bons	momentos	de	ação	no	papel	de	Batman,	não,	não	perca	tempo	com	este	DLC.	↑	«Most	Wanted	-	Batman:	Arkham	Knight»	(em	inglês).	Consultado	em	16	de	outubro	de	2015.	«Batman:	Arkham	Knight's	True	Ending	Has	A	Cool	Easter	Egg»	(em	inglês).	«Batman:
Arkham	Knight	is	broken	on	PC»	(em	inglês).	1	de	maio	de	2015.	Gearnuke.	"Batman:	Arkham	Knight	será	um	verdadeiro	jogo	da	nova	geração".	SuperHeroHype.com.	Consultado	em	14	de	abril	de	2015.	Mesmo	as	principais	placas	gráficas,	como	o	GeForce	GTX	970	da	Nvidia,	não	podem	lidar	com	o	jogo	corretamente,	os	usuários	reclamaram	sobre
a	fluidez	sendo	sempre	inconsistente	e	o	"gaguejar".[18]	Nvidia	e	o	"gaguejar".[18]	lanÃ§Âaram	novos	drivers	optimizados	para	o	jogo	para	tentar	resolver	os	problemas,	com	o	Steam	a	"recomendar	fortemente"	a	sua	utilizaÃ§ÂÃ£Âo.[181]	A	produtora	Rocksteady	lanÃ§Âou	uma	afirmaÃ§ÂÃ£Âo	pÃºÂblica	a	dizer	que	estavam	conscientes	dos	problemas
e	que	"estavam	a	trabalhar	de	muito	perto	com	o	parceiro	de	produÃ§ÂÃ£Âo	para	o	PC"	(o	estÃºÂdio	Iron	Galaxy	Studios)	para	resolver	as	questÃµÂes.[182]	A	24	de	Junho	de	2015,	mais	de	5.000	anÃ¡Âlises	dos	consumidores	do	Steam	(cerca	de	68%	das	anÃ¡Âlises	ao	jogo	no	Steam)	nÃ£Âo	recomendavam	Arkham	Knight	devido	aos	problemas
encontrados.[164][165][183]	No	mesmo	dia	no	website	Metacritic,	a	pontuaÃ§ÂÃ£Âo	dos	usuÃ¡Ârios	para	a	versÃ£Âo	PC	tinha	uma	mÃ©Âdia	de	1.4/10,	baseada	em	976	anÃ¡Âlises.[159]	A	24	de	Junho	de	2015,	a	Warner	Bros.	CÃ³Âpia	arquivada	em	16	de	julho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Hilliard,	Kyle	(18	de	julho	de	2015).	Consultado	em	27	de	abril	de
2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ben	Gilbert	(6	de	agosto	de	2012).	TambÃ©Âm	elogiou	as	mecÃ¢Ânicas	de	combate	e	stealth.	Ã«ÂBatman	Arkham	Knight	Features	GTA	5-Inspired	Character	SwitchÃ»Â.	"Crowd	Control"	Ã	ÂDavid	Buckley	1:12	DuraÃ§ÂÃ£Âo	total:	1:07:07	LanÃ§Âamento	ConteÃºÂdo	da	¢ÃÂÂLimited	Edition¢ÃÂÂ.	Consultado	em	18	de	junho	de	2015.
Consultado	em	26	de	abril	de	2015.	IGN	Portugal.	A	Rocksteady	durante	os	meses	seguintes	ao	lanÃ§Âamento	criou	muito	conteÃºÂdo	adicional,	incluindo	missÃµÂes	baseadas	na	histÃ³Âria,	mapas	de	desafio,	fatos	para	Batman	e	para	os	seus	aliados,	assim	como	vÃ¡Ârios	BatmÃ³Âveis	do	universo	Batman	e	circuitos	de	corrida.	Estamos	a	tentar	criar
um	mundo	realmente	rico,	vibrante	e	denso."[86]	A	armadura	de	Batman	foi	redesenhada	para	condizer	com	o	Batmobile,	fazendo	com	que	pareÃ§Âam	visualmente	similares	-	com	os	mesmos	materiais	e	texturas	¢ÃÂÂ	e	funcionalmente	compatÃÂveis	com	os	mÃ©Âtodos	de	alta	velocidade,	quando	por	exemplo	o	personagem	entra	e	sai	do	veÃÂculo.
Consultado	em	27	de	abril	de	2015.	CÃ³Âpia	arquivada	em	14	de	marÃ§Âo	de	2014Ã	Â	¢ÃÂÂ	a	b	c	Arkham	Knight	to	Have	Seamless	Mapsâ	».	COPY	Arquivado	em	16	de	outubro	de	2015,	†	‘A	B	C	D	Moriarty,	Colin	(4	of	Baby	2014).	«E3	2014:	Test	Driving	Batman's	New	Batmobileâ».	Há	também	referências	a	Superman,	Black	Hanking,	Blue	Beetle,
Solomon	Grundy,	Cara-Cara,	Copperhead,	Secret	Sentment,	[55]	Flash,	Film	Freak,	Mars,	John	Constantine,	Renee	Montoya,	Metamorpho,	Kairi	Tanaga,	Time	7,	Birds,	Aves,	Maggie	Sawyer,	Ocean	Master,	The	Gray	Ghost	of	the	San	Television	Batman:	The	Animated	Series,	[TAN	THE	GER	ANGEN,	AO	[56]	Além	disso,	na	Contecção	Adicional	do	jogo
ainda	aparecem	Black	Made,	[57]	[58]	Starro,	Chapéu	Louco,	Sr.	Cold	e	Ra's	al	Ghul.	[60]	ARKHAM	KNIGHT	CENÁRIO	começa	um	ano	após	a	morte	do	Coringa	durante	os	eventos	da	cidade	de	Arkham,	e	Batman	se	sente	desconfortável	com	a	ausência	de	sua	nãamse,	sentindo	que	o	par	tinha	uma	liga	maior	que	o	que	ambos	podiam	admitir.	[6]	Sem
a	presença	do	país,	os	cidadãos	de	Gotham	se	sentem	mais	seguros,	e	a	taxa	de	crime	na	cidade	diminuiu	consideravelmente.	Feral	Interactive.	David	Buckley	1:33	15.	†	'Begley,	Chris	(15	de	junho	de	2015).	Stapleton	também	observou	que	o	veículo	é	difícil	manobrar	com	os	controles	por	defeito,	no	entanto,	a	hipótese	de	reconfigurar-los.	[10]	Justin
Mcelroy	de	Polygon	deu	o	10/10	grau,	observando	que	"toca	todos	os	pontos	para	um	quarto	título	de	um	San	Rie	Aaaa".	Ele	elogiou	muito	os	quebra-cabeças	do	jogo,	notando	que	eles	fazem	os	jogadores	pensar	em	um	significativamente	maior	do	que	nos	capítulos	anteriores	de	San	Rie.	Gameranx.	No	entanto,	ele	sentiu	que	o	combate	é	mais	fancil
do	que	em	jogos	anteriores,	devido	em	parte	no	"jogo	dual".	[148]	SimãoVideogamer.	Com,	deu	10/10	e	chamou	o	jogo	de	"o	melhor	jogo	de	Batman	já	feito	e	um	clássico	completo".	Miller	elogiou	muito	o	Rocksteady	por	sua	compreensão	superior	do	personagem	de	Batman,	afirmando	que	o	jogo	realmente	oferece	a	experiência	total	de	ser	o	herói.
"Spoilers!	Meu	problema	com	a	identidade	do	Arkham	Knight".	Recuperado	em	8	de	setembro	de	2014.	Entertainment	Weekly.	Gematsu.	^	A	B	"Batman:	Arkham	Knight	para	PlayStation	4".	""	Batman:	Arkham	Knight	Villain	recebe	uma	nova	figura	projetada	pela	praça	enix	"".	Recuperado	em	4	de	março	de	2014.	"Fright	Knight".	Você	terá	todos	os
nossos	esforços	desta	vez.	Sterling	criticou	o	slogan	do	jogo,	"Be	Batman",	quando	deveria	ser	"Be	Batmobile",	devido	ao	tempo	que	dirigia	o	veículo.	"Batman:	Arkham	Knight	Review:	The	Good	Fight".	Ele	também	ficou	desapontado	com	a	luta	com	o	Batmóvel	e	o	vilão	"ridículo".	[152]	Além	disso,	IGN	Stapleton	e	Paul	Tassi,	da	revista	Forbes,
concordam	com	o	problema	que	Rocksteady	criou	no	marketing	que	fez	do	personagem	Arkham	Knight,	porque	se	dizia	ser	original,	mas	que	o	personagem	no	papel	não	era.	Os	desenhos	animados	para	o	Batman	incluem	uma	série	de	televisão	inspirada	na	década	de	1960,	na	Liga	da	Justiça	3000,	[102]	em	Batman	Beyond,	em	The	Dark	Knight
Returns,	[7]	[126]	um	com	o	desenho	"Primeira	aparição",	[100]	no	novo	52,	[97]	[98]	[99]	em	flassa,	[127]	em	Batman:	Gotham	Knight,	[128]	na	Terra	2130]	[129]	New	52,	[99]	e	o	ano	de	quadrinhos	de	um	ano	depois.	[117]	Nightwing	tem	um	baseado	no	novo	52,	[99]	e	um	com	o	nome	'Arkham	original'.	[117]	Para	a	mulher	-gato,	há	um	baseado	nos
desenhos	usados	no	Para	o	Batmobile	inclui	uma	série	de	1960	inspirada	em	uma	versão	protótipo,[7]	outra	baseada	no	filme	de	1989[117]	e	The	Dark	Knight	Tumbler.[119][12]	Há	circuitos	de	corrida	para	o	Batmobile	baseado	em	Batman	Returns[117]	e	The	Dark	Knight[12][12][12]	Rocksteady	também	lançará	um	fato	inspirado	por	Christian	Bale
(do	The	Dark	Knight).	↑	Sterling,	Jim	(24	de	junho	de	2015).	«Vote	for	your	favorite	games	in	this	year's	Golden	Joystick	Awards»	(em	inglês).	MCM	London	Comic	Con.	«How	Batman:	Arkham	Knight	Fails	Gotham»	(em	inglês).	O	jogo	apresenta	o	Batmobile,	que	pode	ser	usado	para	transporte	e	combate.	e	Rocksteady	suspendendo	temporariamente
suas	vendas.	↑	Vore	2014,	p.	52.	Embora	o	enredo	tenha	variado	análises,	as	críticas	foram	mais	direcionadas	para	uso	excessivo	e	a	ênfase	dada	ao	Batmobile	em	algumas	seções.	Consultado	em	6	de	agosto	de	2012	↑	Ben	Hanson	(5	de	março	de	2014).	«Remnants"	Nick	Arundel	6:40	9.	"'Batman:	Arkham	Knight'	wins	new	trailer	with	'morte	do
Batman'»	(em	inglês).	"Nature	Always	Wins"	David	Buckley	2:32	5.	"Evening	the	Odds"	Nick	Arundel	3:40	4.	^	a	b	Simon	Miller	(19	de	junho	de	2015).	↑	Yehl,	Joshua	(14	de	abril	de	2015).	↑	Futter,	Mike	(8	de	setembro	de	2014).	Ele	pode	imediatamente	expulsar	Batman	para	que	ele	possa	pegar	ou	planejar	para	Gotham	City.	[1][17]	Alguns	inimigos
fogem	quando	vêem	o	veículo,	eliminando	a	necessidade	de	Batman	lutar	contra	eles.	Suellentrop	diz	que	Batmobile	é	"uma	nobre	tentativa	de	dar	algo	novo	à	fórmula	de	Arkham",	mas	não	dá	as	mesmas	alegrias	e	satisfaçãos.O	fato	do	Batman	pode	dar.	Juntamente	com	pequenos	elementos	como	luzes	de	néon,	cartazes	de	publicidade	e	carros	de
estilo	americano,	a	equipe	criou	ideias	para	lojas	que	poderiam	ser	encontradas	na	cidade,	mantendo	um	tema	distópico	e	cinza.	Consultado	em	3	de	junho	de	2014.	«Marv	Wolfman	To	Write	Batman:	Arkham	Knight	Novelization»	(em	inglês).	GameSpot.	A	principal	preocupação	foi	o	pequeno	tamanho	da	campanha	e	a	falta	de	valor	para	re-play,	além
dos	colecionáveis	espalhados	pelo	mapa.	Edições	para	consoles	Batman:	Arkham	Knight	foram	muito	bem	recebidas	pelos	críticos,	enquanto	a	versão	do	Microsoft	Windows	foi	objeto	de	intensa	crítica,	principalmente	devido	aos	vários	problemas	técnicos	encontrados	durante	seu	lançamento,[162][163][164][165][166][166][166][166][166]]	levando	à
Warner	Bros.	Foi	editado	pela	DC	Comics	em	fevereiro	de	2015,	e	em	março	de	2015	em	formato	de	papel	com	toda	a	coleção	digital	incluída.	[140]	Um	romance	baseado	no	jogo,	escrito	por	Marv	Wolfman,	foi	lançado	ao	mesmo	tempo	que	o	jogo.	[142]	Em	abril	de	2015,	um	segundo	livro	de	quadrinhos	foi	mostrado,	Batman:	Arkham	Knight	–
Genesis.	«Play	As	The	Red	Hood	In	Batman:	Arkham	Knight»	(em	inglês).	Jogos	Montréal,[112]	jogadores	control	Barbara	Gordon,	como	Batgirl,	e	eventos	acontecem	antes	Arkham	Asylum.	«E3	2014:	Scarecrow	Missions	Coming	To	Batman:	Arkham	Knight	PS4»	(em	inglês).	Ele	gostou	particularmente	da	quantidade	de	variedade	presente	no	jogo	e
as	melhorias	encontradas	em	comparação	com	jogos	anteriores.	Consultado	em	5	de	agosto	de	2015.	Considerando	que	Arkham	Knight	é	bastante	pequeno	nos	mapas	de	desafio,	isso	representa	outra	grande	oportunidade	perdida".[173]	Reiner	da	Game	Informer	sentiu	que	o	DLC	é	"muito	curto	e	seco.	Consultado	em	27	de	abril	de	2015	↑
Thielenhaus,	Kevin	(1	de	julho	de	2015).	↑	a	b	c	d	e	f	Daniel	Krupa	(27	de	março	de	2014).^	"Ouça	Lex	Luthor	e	Kate	Kane	em	Arkham	Knight	com	nossa	lista	de	ovos	de	Páscoa".	^	Patrick	Klepek	(23	de	junho	de	2015).	Metacritítico.	Recuperado	em	17	de	setembro	de	2015.	^	A	B	C	"Batman:	Arkham	Knight	for	PC	Reviews".	Recuperado	em	3	de
junho	de	2014	^	A	B	C	D	Butts,	Steve	(3	de	junho	de	2014).	As	missões	incluem	Batgirl:	uma	questão	de	família,	[111]	[112]	[113]	A	estação	da	infâmia	em	que	Batman	enfrenta	"vilões	lendários	que	invadem	Gotham	City,	com	novas	parcelas,	missões	e	mecânicas";	e	as	histórias	de	Gotham	City,	onde	o	jogador	controla	os	aliados	de	Batman	em	uma
história	em	que	os	eventos	ocorrem	antes	e	depois	de	Arkham	Knight.	Matéria	da	família,	o	único	conteúdo	produzido	pela	Warner	Bros.	Recuperado	em	16	de	julho	de	2015.	^	A	B	Justin	McElroy	(19	de	junho	de	2015).	No	entanto,	vários	criminosos	importantes,	incluindo	o	Penguin,	Duas	Dear	e	Arlequina,	reunidos	em	uma	frente	unida,	para
eliminar	o	Cavaleiro	das	Trevas	de	tempos	em	tempos.	[15]	Na	noite	do	Halloween,	o	espantalho	ameaça	a	cidade,	dizendo	que	detonará	bombas	em	todo	Gotham	que	contêm	uma	nova	tensão	de	seu	"gás	de	medo".	"Revelando	a	história	de	Batman:	Arkham	Knight".	"Estou	tão	animado	que	finalmente	posso	dizer	que	sou	a	voz	de	Poison	Ivy	em
Batman:	Arkham	Knight!".	No	entanto,	Vanord	verificou	algumas	falhas	lógicas,	particularmente	no	confronto	entre	a	regra	do	Batman	que	o	impede	de	matar	pessoas	e	a	predileção	significativa	à	destruição	do	Batmóvel.	"Margin	Makers:	Guide	to	Batman	Merchandise".	faz	com	que	toda	a	experiência	pareça	um	pouco	fora	do	tempo.	"Os	cinco
principais	jogos	mais	esperados	de	nossos	leitores	de	2015".	^	Yorick	(Community	Admin.)	(27	de	junho	de	2015).	Quando	o	par	entra	na	mansão,	eles	descem	as	escadas	e	explodem	erocs	labolG	]551[01/01	remagoediV	]451[	remaGSU	]351[01/01	nogyloP	]251[001/07	remaG	01	radaRsemaG	]941[01/7	topSemaG	]841[01/5.9	remrofnI	emaG	]14[
tsipacsE	ehT	]741[)yroslupmoc(	remagoruE	]641[01/5.6	ylhtnoM	gnimaG	cinortcelE	]541[	sdnerT	latigiD	etoN	noitacilbuP	weiveR	lacitirC	sweiveR	lanoisseforP	noitpeceR	]441[.5102	rebmevoN	rof	desaeler	si	ti	,narrablA	nauJ	dna	ahcoR	nosboR	fo	tra	eht	htiw	,isamoT	yb	niaga	gnitirW	.5102	rebmetpeS	22	deveirteR	.sehctilg	fo	tnuoma	doog	a	sah
emag	eht	taht	dna	yrassecennu	erew	rekoJ	eht	htiw	snoitces	eht	taht	sdda	osla	tI	."sweiveR	enO	xobX	rof	thginK	mahkrA	:namtaB"	b	a	^	.noitaroproC	evlaV	."hcnual	ta	kcerw	niart	a	si	CP	no	thginK	mahkrA	:namtaB"	.)4102	,03	rebmetpeS(	©ÃrdnA	,seuqirneH	^	4102	,4	lirpA	deveirteR	.sunob	koob-erp	a	sa	detaerc	yllanigiro	htob	,dooH	deR	dna	nniuQ
yelraH	rof	segakcap	lanoitidda	eht	fo	lacitirc	yrev	saw	diotcurtseD	fo	retraC	sirhC	]54[".su	esirprus	dna	su	kcohs	dluow	ytitnedi	sih	taht	gnitsisni	yb	gnidaelsim	tib	a	saw	ydaetskcoR	tub	,emag	eht	ni	llew	skrow	eH	.seires	mahkrA	:namtaB	eht	fo	emag	lanif	dna	htruof	eht	dna	,emag	snigirO	mahkrA	:namtaB	3102	eht	fo	rosseccus	eht	si	,namtaB
orehrepus	scimoC	CD	ralupop	eht	no	desaB	."nug	nug-itna	na	si	rotpursiD	s'thginK	mahkrA	:namtaB"	."sdrawA	4102	3E	fo	tseB	s'NGI"	.MARV	fo	esu	eht	dna	yromem	metsys	rof	snoitazimitpo	dna	sUPG	lla	ni	stnemevorpmi	ecnamrofrep	,etar	emarf	eht	ni	srorre	fo	noitcuder	eht	gnidulcni	stcepsa	lareves	sriaper	etadpu	ehT	]981[,4	rebmetpeS	no	,retal
syad	gnineppah	pu	dedne	hcihw	]981[,"skeew	gnimoc	eht	ni	dehcnual	gnieb	fo	epoh	eht"	htiw	,detset	gnieb	saw	etadpu	tsrif	eht	taht	detroper	eH	ehT«	.sosonimirc	so	e	aicilop	a	sanepa	odnaxied	,adaucave	missa	©à	edadic	A	.52	92:2	lednur	A	kciN	"uoY	wolloF	ohW	llA"	.otnemagerrac	ed	£	ve	ocinoÃ	mu	s'Ãrev	o	£ón	e	mif	oa	oicini	od	ragoj	sedop"
,otnemagerrac	ed	sopmet	met	o	£ón	ogoj	o	euq	uirefer	m©Ãbmat	lliH	]1[.	oipicnirp	o	edsed	oiopa	son-ued	sor	B	renraW	A	.5102	ed	ohluj	ed	3	me	odatlusnoC.»steV	RTOL,daB	gnikaer	B	edulcn	I	srotcA	ecioV	thginK	mahkrA	:namtaB«	.smuro	F	thgin	K	mahkrA	.ratisiver	e	]odadum	ret	savajesed	euq	sasioc[	rezafer	ed	edadinutropo	a	seret	©à	,aleuqes
amu	rezaf	me	sasioc	saob	sad	amu"	euq	essid	lednur	A	.saur	san	sanim	e	soer©	aa	senord	,adraug	ed	sedes	,sagimini	elortnoc	ed	serrot	rartnocne	edop	namta	B	,edadic	adot	roP	]01[.opmet	otium	rop	eviteted	ed	o	£Ãsiv	a	rasu	a	revitse	etse	es	ol-àtceted	meriugesnoc	ed	m©la	,senord	ralortnoc	,sanim	ragral	omoc	,i3Ãreh	od	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	s	s	,
,	s	s	,	s	set	set	set	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Esquema	de	soro	de	soro	av	me	adiriuqda	amra	a	rasu	e	,lobesab	ed	socat	omoc	,samra	masu	euq	tão	ramrased	e	sonad	siam	rasuac	arap	sortuo	artnoc	sogimini	so	ra§	edop	namtaB	]6[.seuqata	ed	o	£Ãanibmoc	a	repmorretni	mes	ohc	on	o	£Ãtse	euq	sogimini	racata	ed	edadilibissop	a	&Ã	d	ad
ametsis	O	.»noitacoL	'lwoC	eht	ot	rieH'	thginK	mahkr	Um	learz	de	htiW	yrevE	Um	tseT«	.02	50:4	lednur	A	kciN	"tnuocydoB"	.seões	samugla	me	elibomta	B	oa	adad	esafna	)	161[001/58	)ENOX(]061[001/78	)4SP(]951[001/07	)CP(	citircateM	]851[%70.68	)ENOX(]751[%54.88	)4SP(]651]	RemaG	aid	©	AtoN	Hood	DLC	pack	for	Arkham	Knight	is
disgustingly	shortÃ»Â.	"Insurgency"	Ã	ÂNick	Arundel	2:04	19.	A	Rocksteady	fez	notar	que	estÃ£Âo	ainda	focados	no	problema	da	fluidez,	na	questÃ£Âo	da	baixa	resoluÃ§ÂÃ£Âo,	no	desempenho	geral	do	jogo	entre	outras	questÃµÂes.[184][185]	No	inÃÂcio	de	Julho	de	2015,	a	Kotaku	reportou	que	a	Warner	Bros.	Consultado	em	18	de	agosto	de	2015.
Consultado	em	1	de	junho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	a	b	Suszek,	Mike	(4	de	marÃ§Âo	de	2014).	Ã«ÂIs	Batman:	Arkham	Knight's	'A	Matter	Of	Family'	DLC	Worth	Your	Time?Ã»Â.	Kevin	Conroy	regressa	para	dar	a	voz	a	Batman,	depois	de	o	ter	feito	em	Arkham	Asylum	e	Arkham	City,[1]	depois	de	ele	prÃ³Âprio	ter	dito	que	estava	a	trabalhar	"no	prÃ³Âximo	jogo
Arkham".	Consultado	em	23	de	maio	de	2015.	Ã«ÂBatman:	Arkham	Knight	review	¢ÃÂÂ	car	troubleÃ»Â.	Consultado	em	15	de	julho	de	2015.	Ã«ÂWhy	I	Love:	Batman	Arkham	Knight's	GCPD	lockupÃ»Â.	Consultado	em	24	de	junho	de	2014Ã	Â	¢ÃÂÂ	Parreno,	Ryan	(2	de	julho	de	2014).	Consultado	em	24	de	junho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	a	b	Rob	Crossley	(23
de	junho	de	2015).	Ã«ÂBatman:	Arkham	Knight	detailed:	Batmobile	gameplay,	new	villain,	combat	tweaks	and	moreÃ»Â.	Ã«ÂBatman:	Arkham	Knight	-	AnÃ¡ÂliseÃ»Â.	¢ÃÂÂ	Cork,	Jeff	(21	de	marÃ§Âo	de	2014).	Com	altura	de	6'2"	(188Ã	Âcm)	e	feita	de	borracha	e	latex,	o	desenho	foi	"criado	directamente	dos	ficheiros	digitais	usados	para	fazer"
Batman:	Arkham	Knight.[139]	Banda	desenhada	Em	Dezembro	de	2014,	foi	anunciada	uma	banda	desenhada	digital,	escrita	por	Peter	J.	Ã«ÂBatman:	Arkham	Knight	First	Interim	PC	Patch	Still	Weeks	AwayÃ»Â.	CÃ³Âpia	arquivada	em	3	de	julho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Dang,	Edward	(28	de	junho	de	2015).	Behind	the	Voice	Actors.	Ã«ÂBATMAN'S	ARKHAM
KNIGHT	WILL	HAVE	ORIGIN	REVEALED	IN	DC	COMICÃ»Â.	CBS	Interactive	Inc.	Enquanto	que	o	enredo	teve	anÃ¡Âlises	variadas,	as	criticas	foram	mais	dirigidas	para	com	o	uso	excessivo	e	a	ÃªÂnfase	dada	ao	Batmobile	nalgumas	secÃ§ÂÃµÂes.	Intent	Media.	Ao	descrever	o	desenho	da	cidade,	Hego	disse:	"todo	o	do	elemento	que	adicionamos	...
consultado	em	2	de	outubro	de	2015.	Gostaríamos	que	a	Batgirl	não	fosse	tão	poderosa	como	o	Batman,	mas	esta	possibilidade	dá	a	oportunidade	à	Batgirl	para	fazer	coisas	que	até	o	Batman	pode.	"	Matter	of	Family	foi	lançado	para	os	consoles	em	14	de	julho	de	2015	para	os	possuidores	do	passe	da	temporada,	e	em	21	de	julho	para	a	treta	em



geral.	[111]	[112]	A	versão	para	Windows	foi	adiada	para	Os	problemas	que	são	toda	a	plataforma	são	resolvidos.	[116]	O	adicional	contendo	em	agosto	de	2015	inclui	o	pacote	"1989	Movie	Batmobile",	que	inclui	fatos	usados	por	Michael	Keaton	e	para	o	filme	de	1989	Batmobile,	Batman,	e	duas	faixas	em	execução	com	base	neste	filme	e	a	sequência,
Batman	Returns;	o	pacote	"Bat-Family	Skins",	que	inclui	seis	fatos	para	vários	personagens;	Bãnus	de	Prá	©-Reserve.	[118]	Em	setembro	de	2015,	Rocksteady	lançou	dois	pacotes	"Crime	Fighter	Challenge	Pack	",	com	onze	desafios	para	Batman,	Nightwing,	Robin	e	Catwoman;	The	"GCPD	Lockdown",	uma	história	para	Nightwing	que	ocorre	após
Arkham	Knight,	em	que	Nightwing	tem	que	impedir	Penguin	de	fugir	dos	quartéis	da	polícia;	"2008	Tumbler	Batmobile,"	que	inclui	Batmobile	Tumblr	e	duas	faixas	de	Batman	Asrk	[119]	[120]	Para	outubro	de	2015,	a	contenção	adicional	inclui:	o	pacote	"Crime	Fighter	Challenge	Pack	#3",	com	desafios	para	personagens	jogáveis	e	Batmobile;	[121]
[122]	O	pacote	"Batman	Classic	TV	Series	Batmobile",	que	inclui	San	Rie	Batmobile	de	1960,	fatos	Catwoman	e	Robin	Racing	-	baseado	em	faixas	em	execução;	e	o	"Catwoman's	Revenge",	uma	história	que	acontece	com	o	jogo	de	R.	[121]	Para	novembro	de	2015,	Rocksteady	tem	algumas	notícias	como	o	pacote	"2016V	Superman	Batmobile	",	que
inclui	um	fato	como	Ben	Affleck	e	outro	para	Batmobile	ambos	baseados	no	filme	Batman	V	Superman:	Dawn	of	Justice;	e	o	"	Wayne	Tech	"pacote	com	dois	circuitos	em	execução.	de	agosto	2015	†	'Danny	Cowan	(22	de	junho	de	2015).	Arkham	Insider	Expores	Design	de	Batman:	Arkham	Knight	”.	Os	consumidores	foram	assim	reembolsados	ou	sua
compra	transferida	para	outra	edição	especial	Escolha.	[99]	Além	disso,	também	é	anunciada	a	edição	de	€	œ	àsterious	TM	TM,	exclusivamente	para	venda	em	Amazon.com.	A	jimquisição.	O	Coringa,	agora	existente	como	um	projeto	mental	Formado	de	sangue	infectado	e	a	toxina	do	medo,	ele	muitas	vezes	parece	perturbar	Batman,	manipulando	sua
percepção	do	mundo	ao	seu	redor.	[68]	Depois	de	escapar	da	explosão	de	Ace	Chemicals,	Batman	relata	Gordon	que	sua	filha	havia	sido	raptada	porque	ela	estava	trabalhando	com	ele.	E	existe	no	jogo	e	a	forma	como	corresponde	aos	eventos	da	história.	Cópia	arquivado	em	4	de	março	de	2014,	†	‘A	B	C	Vore	2014,	p.	56.‘	Breve	Você	será	capaz	de
levar	todos	os	Batman:	personagens	de	Arkham	Knight	Into	Ar	e	Predator	Challengesâ	».	O	jogador	pode	executar	toda	a	cidade	dentro	do	limite	de	suas	fronteiras.	[7]	Arkham	Knight	tem	muitos	dos	mecânicos	e	gadgets	usados	em	jogos	anteriores	de	San	Rie	Arkham,	incluindo	o	sistema	de	contagem	de	combos	e	visão	de	detetive.	«[Updated]	Amd
and	Nvidia	Users	Reporting	Serious	Problems	with	PC	Version	of	'Batman:	Arkham	Knight'â»	(em	inglês).	Consultado	em	5	de	junho	de	2015	†	Carlson,	Alex	(19	of	Baão	2015).	Metro.co.uk.	Consultado	em	25	de	maio	de	2015	COPY	Arquivado	em	25	de	maio	de	2015	†	'LETANDRE,	Brian	(April	24,	2009).	""	Batman's	"Version	PC:	Arkham	Knight	será
colocado	novamente	para	vender	no	final	do"	".	Você	pode	baixar	o	papel	clicando	no	botão	acima.	eht	evlovni	taht	seulc	gninnur	eht	gnisiarp	,"hcnup	yrotcafsitas	a	sevig"	elibomtaB	taht	sdda	renieR	.noos	ranalp	dna	yawa	thgir	detceje	eb	dna	ti	retne	nac	namtaB	dna	,nottub	a	fo	hcuot	elpmis	a	htiw	dellac	eb	nac	ti	;ecnardnih	a	gnieb	tuohtiw	namtaB
".noitareneg	ot	esolc	yrev	si	tI	.25	.p	,4102	yelruHâ		â	,4102	ybaB	fo	4	ni	porC	deliF	.)4102	,8	rebmetpeS(	ilamraK	ekuLâ		â	Ã	5102	,32	enuJ	no	detlusnoC	.tnemniatnoc	eht	lla	revoc	ton	od	eseht	tub	,secruos	setic	o£Ãn¢Ãp	sihT	.¢ÃSnoitatseuqeR	5102	rebmevoN	lluF	scimoC	CD«Â	Ã	Ã	¢Ã		â	Ã	5102	,41	lirpA	no	deliF	ypoC	.42	21:1	lednurA	kciN	Ã
"THGINK	TSEKRAD"	"?keeW	txeN	delaeveR	eB	emaG	namtaB	txeN	s'ydaetskcoR	lliW"	4102	,32	yluJ	no	ypoC	deliF	.)4102	°Â	£ÃraM	fo	72(	nehpetS	,olitoT	B	Aâ		â	Ã	,4102	,51	yaM	no	detlusnoC	.)5102	,8	yluJ(	rettuF	ekiM	C	B	Aâ		â	Ã	5102	,3	yluJ	no	ypoC	deliF	."afeirb	yllufniap	si	thginK	mahkrA	rof	kcaP	clD	nniuQ	yelraH	ehT"	.»Â	¢ÃsrenwO	CP	thginK
mahkrA	:namtaB	llA	ot	sdnufeR	gnireffO	si	sorB	renraW	.sorB	renraW	yb	depoleved	saw	)3102(	snigirO	mahkrA	retfa	,emag	eht	ecudorp	ot	denruter	,soidutS	ydaetskcoR	,eiR	©Â	ÃS	fo	srotaerc	ehT	]2[	."noS	ot	rehtaF"	deman	oediv	a	htiw	gnola	]57[	,4102	ni	decnuonna	saw	thginK	mahkrA	,yraurbeF	etal	ni	tenretni	eht	ot	depacse	lairetam	emos	retfA
]47[	.tolp	eht	rof	tnatlusnoc	a	sa	devres	snhoJ	ffoeG	;retsacnaL	nitraM	yb	tnemugra	eht	fo	stnemele	emos	htiw	,lliH	notfeS	yb	del	,sretirw	fo	puorg	nwo	sti	esu	ot	nesohc	sah	ydaetskcoR	]37[	.mih	ot	dereffo	saw	eh	fi	krow	rehtona	tpecca	dluohs	eh	taht	detseggus	ydaetskcoR	dnA	.)5102	,32	enuJ(	netsruhT	sirhC	B	Aâ		â	,5102	,62	enuJ	no	.yrots	a	fo	tib
yrots	a	ni	ylno	deppart	si	ledom	retcarahc	lufituaeb	a	taht	snaem	hcihw	,lrigtaB	htiw	yalp	ot	spam	egnellahc	on	,esrow"	dedda	notelpatS	.4102	,91	rebmeceD	no	detlusnoC	.mulysa	mahkrA	eht	fo	san£ÃuR	eht	ot	nekat	si	dna	worceracs	eht	srednerrus	namtaB	,nodroG	dna	niboR	evas	oT	]76[	.niboR	pandik	ot	noitcartsid	eht	lla	sesu	worceracs	tub	,aiklim
eht	ezilartuen	ot	eganam	yllaro	dna	namtaB	.)4102	o£ÃaB	fo	5(	treboR	,essehcruPâ		â	Ã	5102	,32	enuJ	no	detlusnoC	.)	BRSE(	draoB	gnitaR	erawtfoS	tnemniatretnE	yb	)71	rednu	ot	etauqedani(	"M"	fo	setatS	detinU	eht	ni	noitacifissalc	a	sah	taht	eiR	naS	fo	emag	tsrif	eht	si	thginK	mahkrA	:namtaB	taht	delaever	saw	ti	5102	yraurbeF	nI	]201[	.namtaB
rof	gniward	a	htiw	dnammoc	"latem	yarg"	a	dna	elosnoc	a	sedulcni	,decnuonna	neeb	osla	sah	4	noitatSyalP	fo	noitide	detimil	A	]101[	]001[	.desab	yleugav	saw	mahkrA	:namtaB	eiR	eht	hcihw	ni	koob	a	,htraE	suoireS	no	esuoH	suoireS	eht	:mulysA	mahkrA	detnarg	levon	eht	fo	yadhtrib	ht52	eht	morF	noitide	detimil	a	dna	,)scimoC	evitceteD	fo	72#
emuloV	ni	9391	yaM	ni	deraeppa	namtaB	emit	tsrif	eht	desab(	"ecnaraeppA	tsriF"	tcaf	eht	,emag	eht	sedulcni	¢â	¢â	¬â	¬â	¬â	Ã	¬â	Ã	ehT	.â	sweiveR	4	noitatSyalP	rof	thginK	mahkrA	:namtaB	«ÂÃ	B	Aâ		â	Ã	5102	,9	yluJ	no	detlusnoC	."ngiseD	thginK	mahkrA	esaeleR	,snoitarbeleC	yrasrevinnA	ht57	namtaB	seicuonnA	CD"	.snoisrev	laitini	eht	ni	dnuof	lla
srorre	dna	smelborp	niav	eht	ot	eud	semandoog	dah	tI	£Â	on	,CP	ehT	]151[	".erutnevda	orehrepus	roirepus	a"	si	llits	eh	,mahkrA	lla	fo	emag	tnetsisnoc	tsael	dna	tsekaew	eht	si	eh	hguoht	neve	taht	gniyas	yb	weiver	sih	sedulcnoc	sevaergraH	.)5102	,1	rebmevoN(	nuahS	,ttocserPâ		â	Ã	¢Ã5102	,2	rebotcO	no	detlusnoC	."¢ÃemaG	namtaB	txeN	morf
ecnesbA	snialpxE	iniD	luaP"	."hcnual	eht	ni	gnitadpu	htiw	thginK	mahkrA	:namtaB"	em	15	de	julho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Imtiaz,	Khurram	(4	de	agosto	de	2015).	Ã«ÂBatman	Arkham	Knight	Will	Be	Digital	Only	on	PC	in	the	UKÃ»Â.	Ã«ÂBatman:	Arkham	Knight	Won't	Be	Fixed	On	PC	Until	Spring,	Claims	Leaked	EmailÃ»Â.	Como	o	jogo	decorre	durante	o
Outono	os	personagens	tiveram	de	ser	vestidos	de	uma	forma	diferente	de	Arkham	City,	em	que	a	acÃ§ÂÃ£Âo	decorria	no	Inverno.	Consultado	em	11	de	junho	de	2014.	Games.	Carsillo	Ã©Â	da	opiniÃ£Âo	que	houve	muita	confianÃ§Âa	depositada	no	Batmobile	e	que	com	isso	o	factor	diversÃ£Âo	ficou	danificado,	especialmente	quando	o	herÃ³Âi	Ã©Â
demasiadas	vezes	quase	forÃ§Âado	a	entrar	no	seu	"desajeitado"	veÃÂculo.	"NÃ£Âo	estamos	a	tentar	criar	o	maior	mundo	de	sempre.	Consultado	em	8	de	maio	de	2015.	Em	adiÃ§ÂÃ£Âo,	foi	referido	que	a	empresa	continuarÃ¡Â	a	trabalhar	em	actualizaÃ§ÂÃµÂes	futuras	por	forma	a	resolver	os	problemas	restantes.[190]	Como	anunciado	pela	Warner
Bros.,	a	versÃ£Âo	PC	voltou	a	receber	uma	actualizaÃ§ÂÃ£Âo	no	final	de	outubro	de	2015	para	depois	ser	novamente	colocada	Ã	Â	venda	no	dia	28	do	mesmo	mÃªÂs.[191][192]	Depois	do	jogo	ter	ficado	disponÃÂvel	de	novo	para	o	PC,	foi	de	novo	criticado	por	continuar	a	apresentar	problemas	tÃ©Âcnicos.	Temos	um	conjunto	de	materiais	que
queremos	manter	consistentes,	como	o	tema	de	Batman...	Ã«ÂBatman:	Arkham	Knight	October	DLC	includes	Catwoman's	Revenge	story	packÃ»Â.	CÃ³Âpia	arquivada	em	5	de	julho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ	Ã«ÂBatman:	Arkham	Knight:	EndingsÃ»Â.	O	carro	ocupa	aproximadamente	160MB	de	memÃ³Âria,	acrescentou	David	Hego,	director	de	arte:	"Quase
que	preenche	completamente	a	memÃ³Âria	da	Xbox	360	se	fosse	[por	inteiro]	um	jogo.	Ã«ÂRed	Hood	Shoots	Many	Men	in	New	Batman:	Arkham	Knight	TrailerÃ»Â.	Gawker	Media.	Batman	consegue	vencÃªÂ-lo	e	localiza	Espantalho,	que	tinha	transformado	todo	o	edifÃÂcio	na	sua	bomba	de	gÃ¡Âs.	AOL.	Consultado	em	8	de	julho	de	2015Ã	Â	¢ÃÂÂ
Ã«Â"Batman	Arkham	Knight	Lamb	to	the	Slaughter	Most	Wanted	Walkthrough"Ã»Â.	ÃÂ	revelado	que	OrÃ¡Âculo	e	que	o	seu	suicídio	era	uma	alucinação.	No	entanto,	Roberts	fez	algumas	críticas,	chamando	as	adições	do	batmóvel	escorregadio;	o	enredo	foi	descrito	como	"vacil,	com	diálogos	às	vezes	exagerados	e	com	um	duo	de	vilões	não-
convicentes".	«www.hardcoregamer.com/2015/03/19/batman-arkham-knight-anime-skin-exclusive-to-wbplay-members/140212/»	(em	inglês).	enquanto	se	recupera,	o	Batman	localiza	o	oráculo	no	esconderijo	do	espantalho,	mas	quando	ela	chega,	ela	é	exposta	à	toxina,	e	no	meio	de	seu	terror,	comete	suicídio.	«do	inside»	nick	arundel	1:59	22.	^
zorine	te	(3	de	fevereiro	de	2016).	«Batman:	arkham	knight	system	requirements	revealed»	(em	inglês).	consultado	em	19	de	junho	de	2015	↑	a	b	roger	hargreaves	(24	de	junho	de	2015.)	o	arsenal	de	Batman	foi	expandido,	com	um	maior	número	de	engenhos	e	ataques,	incluindo	o	oo	de	parceiros.	↑	jim	sterling	(24	de	junho	de	2015)	um	sucesso
comercial	em	outubro	de	2015	já	havia	sido	vendido	em	todo	o	mundo	mais	de	cinco	milhões	de	cópias.	↑	a	b	nunneley,	stephany	(22	de	setembro	de	2015.)	↑	coker,	christopher	(26	de	fevereiro	de	2015.)	«UPDATE:	retailer	outs	batman	arkham	Knight»	(em	inglês).	«The	keys	to	the	batmobile	–	designing	batman's	icônico	Vehicle»	(em	inglês).
destructoid.	consultado	em	29	de	junho	de	2015	↑	Hilliard,	kyle	(27	de	junho	de	2015).	stapleton	afirma	que	"a	rocha	criou	este	grande	mistério,	fez	declarações	falsas	sobre	ele,	e	no	entanto	revelou	algo	tão	óbvio	que	qualquer	fã	com	um	conhecimento	moderado	do	Batmanforam	razoavelmente	surpresos.	Kotaku	Austrália.	25	de	maio	de	2015.
"Spencer's	Soapbox:	vamos	falar	sobre	o	final	de	Batman:	Arkham	Knight".	PlayStation.	^	Tamoor	Hussain	(29	de	junho	de	2015).	"Batman:	Arkham	Knight	DLC	de	setembro	inclui	o	Dark	Knight	Tumbler".	Tumbler	".
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