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LEGO STAR WARS PRZEBUDZENIE MOCY
cena

58 zł

dostępność

Dostępny

platforma

WiiU

odnośnik

robson.pl/produkt,17772,lego_star_wars_przebudzenie_mocy.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

Czołowa seria gier wideo LEGO powraca triumfalnie, by zabrać graczy w ekscytującą podróż przez najnowszy filmowy hit z uniwersum Gwiezdnych
wojen.
Weź udział w zupełnie nowych opowieściach. Dowiedz się więcej o najważniejszych scenach filmu, a także buduj, walcz i lataj po galaktyce jak nigdy
dotąd.

LEGO Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy to triumfalny powrót popularnej serii gier wideo. Gracze będą mogli w zabawny, humorystyczny i możliwy
tylko w grach LEGO sposób odtworzyć bohaterskie sceny z filmowego hitu. Tytuł ten wprowadzi nową mechanikę rozgrywki pozwalającą budować,
walczyć i latać po całej galaktyce jak nigdy dotąd. Fabuła będzie koncentrować się na wydarzeniach rozgrywających się pomiędzy częścią VI Powrotem
Jedi, a częścią VII Przebudzeniem Mocy pozwalając dowiedzieć się więcej o nowym filmie oraz jego postaciach.
LEGO Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy stanowi lepsze odzwierciedlenie filmu niż inne gry wideo. Znajdą się w niej wszystkie bohaterskie postacie
znane z kina: Rey, Finn, Poe Dameron, Han Solo, Chewbacca, C-3PO i BB-8, a także Kylo Ren, generał Hux i kapitan Phasma. Akcja będzie się toczyć w
tak charakterystycznych dla Gwiezdnych wojen miejscach, jak planeta Jakku i baza Starkiller.
Wypełniona akcją gra przygodowa wprowadza nowe elementy rozgrywki, w tym uzupełniony system „multibudowy”, w którym gracze mogą wybierać
rozmaite opcje budowy, by popychać fabułę naprzód. Po raz pierwszy będzie można wziąć udział w zaciekłych walkach na blastery i wykorzystywać
elementy otoczenia, by odpierać siły Najwyższego Porządku. Fanów czekają również niezwykłe doświadczenia: szybkie loty, rozległe bitwy i potyczki w
przestrzeni. Do ich dyspozycji zostanie oddanych także wiele różnych pojazdów, w tym legendarny Sokół Millenium.

