Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Steven Universe: Save the light & OK K.O.!
Let’s play heroes
wydawca : cdp

Cena: 99.90 zł

STEVEN UNIVERSE: SAVE THE LIGHT W Beach City pojawiła się tajemnicza wojowniczka, która wykradła
potężną broń mogącą zniszczyć całą magię na świecie. Szybko okazuje się, że jedynie Steven jest w stanie ją
powstrzymać. W towarzystwie dzielnych Klejnotów, Steven rusza w trudną i wymagającą podróż. Od tego czy
uda im się złapać tajemniczą wojowniczkę zależą los całego świata. Steven Universe: Save the light to RPG
akcji łączące starcia w systemie turowym z eksploracją świata w czasie rzeczywistym. Grafika w grze wygląda
identycznie jak w serialu animowanym znanym z anteny Cartoon Network. Cechy gry:
7 postaci znanych z
serialu: Masz pełną dowolność w doborze zespołu. Walcz z wrogami światła, grając jako Steven, Granat, Perła,
Ametyst, Connie, Greg i Perydot! Wykorzystuj ich niepowtarzalne umiejętności, aby rozwiązywać zagadki i
walczyć z czarnymi charakterami.
Nowy Klejnot: Staw czoła nowemu Klejnotowi, który stworzyła Rebecca
Sugar. Kim jest ten potężny wojownik i co robi z powrotem na Ziemi?
Fuzje: Przygotuj się na niewiarygodne
ruchy kombo i fuzje klejnotów! Dokonuj fuzji, aby grać jako Stevonnie, Kwarc Dymny, Opal, Sardonyks i
Sugilit!
Nie tylko Beach City; Odkrywaj i poznawaj na własnej skórze rozległe krainy stworzone w 3D.
Wybierz się w podróż po całym świecie w poszukiwaniu starożytnej lokalizacji klejnotów i odwiedź takie krainy
jak: Truskawkowe Pole Walki, Wielka Północ i Kuźnia Bizmutu
OK K.O.! Let’s play heroes To gra
stworzona w oparciu o hit Cartoon Network, której głównym bohaterem jest miniaturowy K.O. walczący,
robiący wślizgi i ciosy combo, torując sobie drogę przez hordy robotów Lorda Boxmore'a, aby ocalić Lakewood
Plaza Turbo. W tej grze przygodowej stworzonej w oparciu o przepełnioną akcją animowaną serię możesz
rozwijać umiejętności, odblokowywać nowe ciosy, zbierać karty bohaterów Plazy, a następnie wykorzystywać
ich moce w walkach podczas wykonywania mnóstwa szaleńczych zadań. Cechy gry: K.O. JEST OK! Wpadnij
w wir walki, zdobywaj umiejętności w walce, aby podnieść poziom K.O. i odblokowuj nowe potężne ciosy!
ZWIEDŹ LAKEWOOD PLAZA TURBO! Trzymaj się blisko ulubionych bohaterów Lakewood Plaza Turbo,
bierz udział w szaleńczych walkach z robo-najeźdźcami i wykonuj zadania na prośbę wielu zwariowanych
postaci!
ZBIERZ WSZYSTKIE KARTY MOCY! Zbierz wspaniałą kolekcję Kart mocy. Każda karta po
odblokowaniu pozwala na przeprowadzenie potężnego ataku wspomagającego bohatera podczas walk!
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Nazwa

Wartość

Wydawca

cdp

Data premiery

17.05.2019

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Grumpyface Studios
Single Player
7+

ENG

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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