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LEGO Ninjago Movie Videogame ( dubbing )
cena

64 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

Xbox ONE

odnośnik

robson.pl/produkt,18754,lego_ninjago_movie_videogame___dubbing__.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

„LEGO® NINJAGO Movie – Gra wideo przenosi nieprzerwaną akcję i emocjonującą walkę z filmu wprost do mieszkań graczy, gdzie będą mogli wziąć
udział we własnych przygodach w świecie Ninjago” – powiedział Tom Stone, dyrektor zarządzający w TT Games. „Ulepszony system ruchu pozwoli im
natomiast przemierzać go z płynnością i wdziękiem wojownika ninja, a ponadto rozwijać swoje umiejętności bojowe”.
„Grupa LEGO z największą przyjemnością rozszerzy świat Ninjago o LEGO NINJAGO Movie – Gra wideo” – stwierdził Sean McEvoy, wicedyrektor ds. gier
wideo w Grupie LEGO®. „Fani z pewnością będą zachwyceni możliwością gry jako swoi ulubieni bohaterowie Ninjago w epickiej walce dobra ze złem”.
W grze użytkownicy będą mogli wykazać się umiejętnościami oraz honorem, stawiając czoła kolejnym falom wrogów jako ninja Lloyd, Nya, Jay, Kai,
Cole, Zane oraz mistrz Wu, broniąc swego domu, Krainy Ninjago, przed złym lordem Garmadonem i jego rekinią armią. Aby to zrobić, będą musieli
opanować Zwinnitzu, technikę pozwalającą im na przemierzanie Ninjago dzięki szeregowi umiejętności takich jak bieganie po ścianach, wysokie skoki
czy walka z wrogami i rozwój swych zdolności bojowych. Odkrycie mocy Spinjitzu pozwoli im natomiast walczyć wspólnie.
Gra zawierać będzie osiem ogromnych, pełnych akcji lokacji związanych z fabułą LEGO NINJAGO: Film. W każdej z nich znajdzie się też dojo z
wyzwaniem, gdzie ninja będą testować swoje umiejętności w walce z coraz potężniejszymi przeciwnikami. Mapy bitewne pozwolą im natomiast mierzyć
się z rodziną i znajomymi w czterech różnych lokalnych trybach gry na podzielonym ekranie dla maksymalnie czterech graczy.

