Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Psi Patrol: Kosmopieski Ratują Zatokę
Przygód PL
wydawca : Cenega

Cena: 159.90 zł

Tytuł ten oparty jest na niezwykle popularnym serialu Nickelodeon skierowanym do najmłodszych dzieci, a
wyprodukowanym przez Spin Master Entertainment.
Graj razem z przyjaciółmi i rodziną w trybie
kooperacji, wybierz swojego ulubionego szczeniaka i użyj jego potężnych mocy, podczas niezwykle
niebezpiecznych misji. Fani znajdą tu cały Patrol, a także najważniejsze, gotowe do zwiedzania miejsca w
ogromnym mieście Zatoka Przygód - zaczynając od punktu widokowego po ośrodek snowboardowy Jake'a
kończąc.
Fani gry będą potrzebować specjalnych mocy każdego dzielnego szczeniaka, takich jak: super
prędkości Chase’a, potężnego żaru Marshall’a i mocy trąby powietrznej Skye, aby uratować sytuację, a także by
bawić się z przyjaciółmi w zabawne mini gry, takie jak Pup Pup Boogie i skakanka.
Psi Patrol to
najpopularniejsza seria rozrywkowa dla przedszkolaków i globalny fenomen, który dzięki programom
telewizyjnym, zabawkom, grom wideo, liniom odzieżowym, a nawet parkom rozrywki dociera do ponad 170
krajów. Outright Games jest wydawcą poprzedniej części gry - Psi Patrol Rusza do akcji!, która ukazała się w
2018 roku i jest ich najlepiej sprzedającym się tytułem do tej pory.
Cechy gry:
JEST TU KAŻDY
SZCZENIAK - graj jako Chase, Rubble, Marshall, Everest, Skye, Rocky, Zuma i Tracker.
ODKRYWAJ
ZATOKĘ PRZYGÓD - weź udział w siedmiu super-bohaterskich misjach, aby uratować przyjaciół i sytuację.
Do tego siedem zabawnych mini gier!
WYKORZYSTAJ POTĘŻNE MOCE - graj jako szczeniaki i
używaj ich potężnych mocy, aby tworzyć trąby powietrzne i używać super narzędzi, aby podnosić najcięższe
przedmioty i nie tylko!
STWÓRZ ZESPÓŁ - dwóch użytkowników może grać w trybie kooperacji na
tym samym ekranie
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Data premiery

06.11.2020

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Torus Games
Single / Multiplayer
3+
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Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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