Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Strange Brigade PL + DLC
wydawca : Cenega

Cena: 109.90 zł

Zamawiając przed premierą otrzymasz bonusy.
CZY ODPOWIESZ NA ZEW PRZYGODY? Egipt, rok 1930.
Usunięta z kart antycznej historii i zakopana w bezimiennym grobie na 4000 lat, Królowa Czarownic Seteki
powstanie raz jeszcze. Istnieje tylko jeden pluton dzielnych bohaterów będący w stanie powstrzymać
przerażającą moc Seteki i jej armię zmumifikowanych potworności! Strange Brigade! Eksploruj nadzwyczajne
ruiny, rozwiązuj niebezpieczne zagadki i odkrywaj kuszące skarby, jednocześnie wystrzeliwując sobie drogę
przez armię nieumarłych przeciwników w zaskakującej trzecioosobowej grze akcji, która z pewnością obudzi w
tobie wewnętrznego poszukiwacza przygód! TRZYMAJĄCA W NAPIĘCIU PRZYGODA Poluj na plugawą
Seteki w trakcie szaleńczej kampanii pełnej niebezpiecznych wykopalisk, cudownych piramid i rozpadających
się jaskiń, wypełnionymi po brzegi wrogami. Wyślij ich z powrotem w zaświaty samotnie lub w zespole od
dwóch do czterech graczy w internetowej kooperacji! CZTERECH NIEUSTRASZONYCH POSZUKIWACZY
SKARBÓW Odwiedź antyczny świat jako jeden z czterech dziarskich agentów wyszkolonych do walki z
nadnaturalnymi mocami. Uwolnij śmiercionośne magiczne moce i załaduj potężne prototypy broni takich jak
plująca ogniem Krakatoa, zamrażający Chill Burster i rozwalający mózgi Blunderbuss! LEGION
NIEPRZYJAZNYCH POTWORÓW Seteki nie jest jedynym wybudzonym, starożytnym niebezpieczeństwem…
przyprowadziła ze sobą armię lojalnych bestii! Staw czoła wielu niegodziwym nędznikom, w tym jęczącym
mumiom, ziejącym ogniem asasynom, uzbrojonym minotaurom, gigantycznym skorpionom i wielu innym, o
wiele gorszym stworzeniom. MNÓSTWO PRZERAŻAJĄCYCH PUŁAPEK Miej oko na otoczenie, aby
znaleźć kreatywne sposoby na pozbycie się wrogów! Zetnij głowy nieumarłym obracającymi się ostrzami, usmaż
ich w ognistych pułapkach, zmiażdż głazem i nie tylko! Nie ustawiłbyś tych pułapek na swoich kolegów z
drużyny… prawda? NADMIAR KŁOPOTÓW Z ZAGADKAMI Trzymaj podglądaczy z dala od wskazówek,
tajnych wejść i starożytnych urządzeń potrzebujących przebudzenia! Kto wie, jakie pociągające skarby czekają
na ciebie po drugiej stronie…
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

28.08.2018

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Rebellion

Single / Multiplayer
16+

PL (napisy)

Konsola Xbox One
Blu-Ray
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