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Borderlands Handsome Collection
cena

76 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,16652,borderlands_handsome_collection.html

Adres

ul.Powstańców Śląskich 106D/200 01-466 Warszawa

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

224096600
224361966

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek w godz. 9-17
sobota w godz. 10-15

Adres e-mail

Oferta sklepu : sklep@robson.pl
Pytania techniczne : robson@robson.pl
Serwis : serwis@robson.pl
Zamówienia : zamowienia@robson.pl
Wymiana gier : wymiana@robson.pl

Borderlands: The Handsome Collection jest kompilacją zawierającą Borderlands: The Pre-Sequel! oraz Boderlands 2.

Borderlands 2 jest kontynuacją znakomitego FPSa wydanego w 2009 roku. Grę stworzyło studio Gearbox Software, które jest znane m.in. z Brothers
in Arms: Hell's Highway oraz Duke Nukem Forever.

Akcja Borderlands 2 toczy się po wydarzeniach znanych z jedynki na planecie Pandora. Naszym antagonistą jest Handsome Jack, który po przypisaniu
sobie zasług protagonistów z pierwszej części serii, wykupił największego producenta broni (firmę Hyperion) i ogłosił się dyktatorem planety.

W grze spotkamy bohaterów jedynki, lecz wystąpią oni jedynie jako postaci niezależni. Gracz wcieli się w jednego z czterech nowych protagonistów Salvadora, Maya, Zero, lub Axtona, którzy będą posiadać zupełnie nowe klasy (Gunzerker, Commando, Assassin oraz zmodyfikowana wersja Siren).

W porównaniu do jedynki, w Borderlands 2 bronie nie różnią się wyłącznie statystykami, ale także wyglądem i zastosowaniem.

Borderlands: The Pre-Sequel jest kontynuacją bardzo znanej serii strzelanek. Grę stworzyło studio 2K Australia, które jest znane m.in. z The Bureau:
XCOM Declassified oraz BioShock.

Akcja gry została osadzona pomiędzy wydarzeniami znanymi z pierwszej i drugiej odsłony serii na księżycu Pandory. Zleceniodawcą protagonisty jest
Handsome Jack, który rozbija na powierzchni satelity stację Hyperionu.

Do naszej dyspozycji oddano czterech bohaterów: Athenę the Gladiator, Wilhelma the Enforcer, Nishę The Lawbringer oraz Fragtrapa. Każda postać

cechuje się oczywiście innymi umiejętnościami specjalnymi (np. Athena posiada tarczę kinetyczną, którą może rzucać w przeciwników).

Z nowości, które pojawiły się w The Pre-Sequel warto wspomnieć o limicie tlenu - podczas zabawy musimy strategicznie korzystać z butli z tym gazem,
aby przetrwać. Oczywiście w grze znajdziemy także nowe rodzaje broni.

