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Rage 2
cena

248 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

Xbox ONE

odnośnik

robson.pl/produkt,19643,rage_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

Zanurz się w dystopijnej rzeczywistości pozbawionej społeczeństwa, prawa i porządku. W pracy nad RAGE 2 siły połączyły dwa słynne zespoły –
Avalanche Studios, skupiające mistrzów szalonych otwartych światów, oraz id Software, czyli studio bogów pierwszoosobowych strzelanin – a owocem
ich wspólnego wysiłku jest karnawał rzezi, w którym możesz udać się, dokąd tylko chcesz, strzelać, do czego tylko chcesz, i wysadzić w powietrze
wszystko, co się napatoczy.

Fabuła:
Uderzenie asteroidy unicestwiło 80% ziemskiej populacji, a ludzkość stanęła na krawędzi wymarcia. Na drogach grasują bezlitosne i krwiożercze gangi,
a despotyczny reżim Władzy chce sprawować rządy żelaznej ręki. Grać będziesz jako Walker, ostatnia z postaci reprezentująca strażników pustkowia i
zagrożenie dla Władzy.

Pozbawiono cię domu i pozostawiono na pewną śmierć w świecie, gdzie czekają na ciebie niesamowite starcia pojazdów, pierwszoosobowa rozwałka na
sterydach, przepełniony szaleństwem otwarty świat oraz zapalczywa walka o wolność i sprawiedliwość. Musisz przedrzeć się przez bezwzględne
pustkowia, walcząc z żądnymi krwi gangami, by zdobyć narzędzia i technologię, które umożliwią zadanie ostatecznego ciosu opresyjnej Władzy.

Główne elementy:

WITAJ W SHOOTERZE Z OTWARTYM ŚWIATEM
Shooterowy kunszt id Software i profesjonalizm Avalanche Studios w tworzeniu otwartych światów to wymarzone połączenie, którego owocem jest
RAGE 2. To więcej niż shooter i więcej niż gra z otwartym światem – to shooter w otwartym świecie.

PUSTKOWIA CZEKAJĄ
W pogoni za Władzą przemierzysz płynnie rozległe i zróżnicowane obszary – od tętniących życiem dżungli i zdradzieckich bagien po spalone słońcem
pustynie. Choć pustkowia są olbrzymie, w twoim arsenale nie zabraknie środków, dzięki którym podbijesz każdy ich centymetr.

GAZ DO DECHY
Od monster trucków po wiatrakowce – czeka na ciebie bogaty wybór sprawdzonych, wytrzymałych pojazdów, w których przemierzysz bezdroża
pustkowi. Możesz pokierować każdą maszyną w grze.

OSTATNI STRAŻNIK
Zadawaj ból, wykorzystując zabójcze narzędzia, które można ulepszać, niszczycielskie nanotrytowe moce oraz przester, czyli umiejętność
przekraczania mechanicznych ograniczeń broni.

STRONNICTWA I WROGOWIE
Walcz o kontrolę nad pustkowiami z wojowniczymi stronnictwami, które tworzy prawdziwa menażeria szaleńców, mutantów oraz żądnych krwi
potworów.

