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THE LEGO MOVIE PRZYGODA 2
cena

88 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,19611,the_lego_movie_przygoda_2.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

The LEGO Movie 2 Videogame jest adaptacją filmu The LEGO Movie 2: The Second Part, a zarazem kontynuacją gry The LEGO Movie Videogame z 2014
roku. Podobnie jak poprzednie produkcje spod szyldu słynnych duńskich klocków, owa platformówka akcji została opracowana przez studio Traveller's
Tales.
Akcja gry The LEGO Movie 2 Videogame toczy się po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części serii. Miasto Bricksburg zostało doszczętnie
zniszczone, a chcąc je odbudować i uratować swoich przyjaciół, bohaterowie (na czele z Emmetem, Lucy i Batmanem) muszą udać się w kosmiczną
podróż do niebezpiecznego systemu Systar.
W The LEGO Movie 2 Videogame przemierzamy zróżnicowane lokacje, walczymy z napotkanymi przeciwnikami oraz rozwiązujemy proste zagadki
środowiskowe, wymagające umiejętnego wykorzystywania zdolności każdego z ponad setki bohaterów. Ponadto w trakcie zabawy kolekcjonujemy
rzadkie przedmioty i przydatne materiały, w oparciu o które tworzymy narzędzia; te z kolei pozwalają na wznoszenie rozmaitych konstrukcji
zapewniających nam dostęp do unikalnych nagród i specjalnych misji.
Eksplorację urozmaicają pojazdy, a na odwiedzenie czekają tu zarówno zupełnie nowe miejsca, jak i poziomy z poprzedniej odsłony cyklu. Poza tym
autorzy usprawnili system walki i zadbali o unikalne ataki dla każdej postaci. Wśród protagonistów można natomiast znaleźć nie tylko starych
znajomych, lecz także zupełnie nowych herosów, jak General Mayhem czy Rex Dangervest.
Podobnie jak wcześniejsze gry z LEGO w tytule, The LEGO Movie 2 Videogame pozwala na zabawę w pojedynkę lub współpracę z drugim graczem na
wspólnym ekranie.
The LEGO Movie 2 Videogame posiada barwną, trójwymiarową grafikę utrzymaną w stylistyce znanej zarówno z poprzednich gier spod szyldu LEGO, jak
i filmowego pierwowzoru.

