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Kung Fu Panda Showdown Of Leg (PS3)

Cena : 99,00 zł
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji
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Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends to dostępna na platformie PlayStation 3
trójwymiarowa bijatyka, osadzona w uniwersum popularnego filmu animowanego i serialu TV Kung Fu
Panda. Za powstanie gry odpowiada doświadczone amerykańskie studio Vicious Circle (wcześniej
Monkey Bar Games), mające na swoim koncie szereg udanych produkcji, bazujących na filmach
rysunkowych, m.in. Flushed Away, Despicable Me: The Game czy kilka odsłon cyklu Ben 10). Wydawcą
gry jest zaś specjalizująca się w produkcjach dla dzieci firma Little Orbit, mająca w swym portfolio takie
serie jak Adventure Time, Monster High i Barbie. Fabuła Fabuła gry osnuta jest wokół tytułowego
Turnieju Legendarnych Legend, do którego dopuszczono 20 najznamienitszych wojowników z
uniwersum filmu Kung Fu Panda. W toku rozgrywki możemy wcielić się w bohaterów znanych z
dotychczasowych odsłon filmu, a także serialu telewizyjnego Kung Fu Panda: Legenda o Niezwykłości.
Wśród wojowników rywalizujących w znanych z ekranu lokacjach, nie zabrakło oczywiście tych
najważniejszych postaci, czyli Po, Małpy, Tygrysicy, Tai Lunga czy Mistrza Shifu. Zestaw uzupełniają 4
postaci ukryte, pochodzące z filmu Kung Fu Panda 3. Mechanika Mechanika rozgrywki w wielu
aspektach przypomina znaną z konsol firmy Nintendo serię Super Smash Bros. Mamy tu więc do
czynienia z ilustrowaną licznymi przerywnikami fabularnymi bijatyką, w której nie zabrakło jednak
również sekwencji typowo platformówkowych. Cała zabawa toczy się bowiem na kilkunastu
zróżnicowanych arenach, podzielonych na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią areny tradycyjne, gdzie
oprócz samej walki musimy także dbać o to, aby nie zostać przez przeciwnika zrzuconym w przepaść
(bądź samemu w nią nie spaść). Drugą grupę tworzą specjalne areny ruchome, gdzie walka toczy się na
nieustannie przemieszczających się elementach scenerii. Trzecią i ostatnią grupą są zaś lokacje, które
oprócz poruszania się wypełnione zostały całą masą dodatkowych utrutnień, jak np. armaty, które mogą
wystrzelić walczące postaci z areny. Jak na rasową bijatykę przystało, każdy z 24 wojowników różni się
od pozostałych nie tylko wyglądem, ale odmiennym stylem i technikami walki. Oprócz gamy ruchów
tradycyjnych, takich jak skoki, ciosy i kopnięcia, mamy więc również do dyspozycji kilka ciosów
specjalnych oraz unikalny dla każdej postaci atak (tzw. Awesome Attack). Dodatkowym urozmaiceniem
rozgrywki jest możliwość odnajdywania i podnoszenia rozmaitych przedmiotów należących do naszych
towarzyszy. Powoduje to przyzwanie na arenę pomocnika, który wykonując atak specjalny na
przeciwniku, może w istotny sposób pomóc nam w odniesieniu zwycięstwa, bądź odwrócić przebieg
walki na naszą korzyść. Tryby gry W wersji na platformę PlayStation 3 mamy do dyspozycji kilka
zróżnicowanych trybów rozgrywki, przeznaczonych do zabawy w wariancie jedno- lub wieloosobowym.
Grając samotnie, możemy trenować i podnosić swe umiejętności w pojedynkach 1 na 1 lub wziąć udział
w tytułowym Turnieju Legendarnych Legend. W wariancie multiplayer czekają zaś na nas takie tryby,
jak Kontra, Bitwa Drużynowa oraz Mecze Rankingowe i Nierankingowe. Na wszystkich platformach
sprzętowych za wyjątkiem konsolki 3DS możemy przy tym bawić się zarówno lokalnie, jak i po sieci.
Kwestie techniczne Spośród wszystkich platform sprzętowych, na których ukazała się gra Kung Fu
Panda: Showdown of Legendary Legends, pod względem oprawy najlepiej prezentują się edycje wydane
na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Wszystkie wersje gry odznaczają się
jednak niezwykle barwną szatą graficzną, profesjonalnym udźwiękowieniem oraz charakterystycznym
dla filmu poczuciem humoru.
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