Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Mothergunship PL
wydawca : Cenega

Cena: 109.90 zł

Twórcy Tower of Guns przedstawiają MOTHERGUNSHIP - grę łączącą dynamikę bullet-hell z gatunkiem FPS i
prawdopodobnie rekordową liczbą opcji personalizacji uzbrojenia, jeśli chodzi o gry wideo. Skorzystaj z
niesamowitego arsenału i pokonaj robo-armadę obcych, która podbiła Ziemię. Twórz potworne uzbrojenie, zbyt
ciężkie do udźwignięcia przez zwykłego śmiertelnika, graj u boku znajomych, walcz z gigantycznymi bossami i
odkryj losowy chaos przebijając się do centrum floty, aby zniszczyć MOTHERGUNSHIP!
Stwórz broń
swoich marzeń dzięki jednemu z najbardziej modułowych systemów konstrukcji uzbrojenia, jakie kiedykolwiek
pojawiły się w grze wideo.
Unikaj setek kul podczas hybrydowej rozgrywki FPS/Bullet-hell.
Walcz i przetrwaj starcia z hordami maszyn obcych, zabójczymi pułapkami i przerażającymi bossami.
Losowo generowane pomieszczenia i postacie NPC zapewniają nowe wyzwania w każdej rundzie.
Walcz
online u boku znajomych lub społeczności w dopracowanym trybie współpracy.
Ukończ dodatkową
kampanię i skorzystaj z unikatowych modułów broni, dostępnych wyłącznie w edycji fizycznej!
Bullet-hell
to odmiana gier typu shoot’em up, charakteryzująca się niekończącą się ilością wystrzeliwanej w stronę gracza
amunicji, w których głównym celem jest eliminacja jak największej liczby przeciwników. Termin powstał w
latach dziewięćdziesiątych XX wieku. CECHY GRY: Twórz Aby zniszczyć MOTHERGUNSHIP,
potrzebna ci będzie własna, personalizowana broń siejąca zniszczenie. Na szczęście możesz skonstruować broń
swoich marzeń dzięki jednemu z najbardziej modułowych systemów konstrukcji uzbrojenia, jakie kiedykolwiek
pojawiły się w grze wideo. Chcesz użyć dwunastolufowego karabinu wystrzeliwującego rakiety naprowadzające?
A może wolisz strzelbę miotającą błyskawice? Czy może być coś bardziej odlotowego niż akwarium
zamocowane na giwerze? No to jazda! To ty decydujesz o swoim niszczycielskim arsenale!
Walcz Zmierz
się z przeważającymi siłami wroga w brutalnej walce bez wytchnienia, gdzie przetrwasz jedynie podejmując
błyskawiczne decyzje. Unikaj setek kul podczas hybrydowej rozgrywki FPS/Bullet-hell. Na pokładzie każdego
statku spotkasz hordy maszyn obcych, zabójcze pułapki i przerażających bossów. Wszystko to będzie próbowało
przeszkodzić ci w ocaleniu ludzkości. Jedziesz z nimi!
Staw opór Dołącz do szeregów globalnego ruchu
oporu i odbij Ziemię, walcząc u boku znajomych. Walcz ze znajomym w pełnym trybie współpracy albo wstąp do
społeczności, której zadaniem jest pokonanie floty obcych i dotarcie do celu ostatecznego - zniszczenia
MOTHERGUNSHIP.
Tylko w wydaniu pudełkowym! Ale to nie wszystko! Weź udział w dodatkowej
kampanii i skorzystaj z trzech modułów broni dostępnych wyłącznie w pudełkowej wersji gry. Pokonaj wszystkie
roboty, przeżyj niepowtarzalną przygodę i popisz się niesamowitym arsenałem.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

21.08.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Terrible Posture Games
Single / Multiplayer
12+

PL (napisy)

Konsola Xbox One
Blu-Ray
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