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Sengoku basara 2 pc

Sengoku Basara 2 Heroes sengoku Basara 2 Eiyuu Gaiden là một trong những trò chơi chém chơi theo cách tương tự như loạt Dynasty Warriors được sản xuất bởi Capcom cho PS2 và Wii vào năm 2007. Sự khác biệt giữa Sengoku Basara và sengoku Basara 2 Eiyuu Gaiden nói riêng là bạn sẽ không
quay trở lại thời tam quốc, mà là thời kỳ tàu chiến của Nhật Bản. Trong số các nhân vật quen thuộc như Tướng Oda Nobunaga, cặp bài giống như nhãn hiệu của General Date Masamune và áo khoác nhân viên Sanada Yukimura, Ninja Sarutobi Sasuke... người chơi cũng có cơ hội nhìn thấy một diễn
viên chiến binh mới như Musashi Miyamoto, chiến binh Keiji Maeda ... Và, tất nhiên, anh ta sẽ không dừng lại ở đó. Bạn có thể mở thêm nhân vật bằng cách tham gia vào trận chiến của trò chơi phát sóng. Mỗi nhân vật có nhiều chuyển động khác nhau và dần được mở ra theo cấp độ của nhân vật. Bạn
phải dành nhiều thời gian khám phá mọi ngóc ngách của Sengoku Basara 2 Eiyuu Gaiden! Mặc dù trò chơi chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật, nhưng không quá khó để mò mẫm để chơi (đặc biệt là trong thể loại cắt giảm này). 2014. gada 24. Tháng Tám plkst. 07:59 · ---Sengoku Basara 2 Heroes--- Ngoài các
phong cách chơi quen thuộc, chẳng hạn như đồng phục bản đồ Nhật Bản (tương tự như lối chơi quyến rũ trên bản đồ trong chuyển động đầu tiên, nhưng bây giờ với các hộp kho báu chứa vũ khí và đồ vật) và phong cách chơi tự do (mà người chơi được tự do lựa chọn bởi bất kỳ nhân vật và trận chiến
nào) và lối chơi theo cốt truyện và đấu trường. Sengoku Basara 2 Heroes thêm du song ca và chơi giải đấu. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng của mình. Các nhân vật trò chơi được xếp hạng (chỉ trong top 10 tại một thời điểm). Ngoài ra còn có một trang xếp hạng phụ thuộc vào tổng số điểm XP đạt
được và số lượng cấp độ hoàn thành trong trò chơi đấu trường. Patīk 645 cilvēkiem Copy game PS1, PS2, PS3, Xbox, Wii ship cod nationwidePatīk 4.7 tūkst. cilvēkiemP pc game, sao chép trò chơi máy tính. Thay vì mua DVD = 15K/1DVD, ChepGamePC.Com... Phụ kiện Skatīt vairākLinh - Phụ kiện giá
rẻPatīk 661 cilvēkiem Accessories Store - Phụ kiện giá rẻ Chuyên mua bán linh kiện điện tử, máy móc, phụ kiện... Patīk 2,4 tūkst. Cilvēkiem Tội nhân ẩn đôi khi phơi bày bạn với ánh sáng. Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp bạn ... Patīk 975 cilvēkiemCard Monitor &amp; Source Computer
EVGAPatīk 1.1 tūkst. cilvēkiem Hai Nancy Shoe Store Social Networking Site - Thời trang nam &amp; nữ giày dép &amp; sản phẩm daPatīk 1,2 tūkst. Queen of Cilvēkiem Đà Nẵng: Phước Lý - Hòa Minh - Liên Chiểu - TP Đà Nẵng. Patīk 938 cilvēkiem Phim MakingPatīk 733 cilvēkiem Re-tyined cảm xúc!
Cửa hàng Mẹ và Bé Sơn La - Ann ShopPatīk 4.9 tūkst. cilvēkiemShip NationwideSán trò chơi kỹ thuật số Ps4, PS3, PS 255 cilvēkiemVideospēle Home Games Sengoku BASARA 2 Heroes Theo phong cách chơi quen thuộc như bản đồ thống nhất của Nhật Bản (tương tự như loại trò chơi chinh phục
trên bản đồ trong phần đầu tiên, nhưng bây giờ với một hộp kho báu chứa vũ khí và đồ vật) và phong cách chơi miễn phí (mà người chơi được tự do lựa chọn bởi bất kỳ nhân vật và trận chiến nào) và cốt truyện và đấu trường trò chơi. Sengoku Basara 2 Heroes thêm du song ca và chơi giải đấu. Mỗi
nhân vật đều có câu chuyện riêng của mình. Các nhân vật trò chơi được xếp hạng (chỉ trong top 10 tại một thời điểm). Ngoài ra còn có một trang xếp hạng phụ thuộc vào tổng số điểm XP đạt được và số lượng cấp độ hoàn thành trong trò chơi đấu trường. Ngoài việc gặp gỡ các nhân vật quen thuộc như
Tướng Oda Nobunaga, cặp bài trùng với nhãn hiệu của Tướng Date Masamune và warbreaker Sanada Yukimura, Ninja Sarutobi Sasuke, người chơi còn có cơ hội gặp gỡ các nhân vật mới như kiếm sĩ Miyamoto Musashi, chiến binh Keiji Maeda... Trong số các nhân vật trên, người chơi có thể mở khóa
các nhân vật mới bằng cách tham gia vào các trận chiến trong một trò chơi phát sóng. Sengoku Basara 2 Heroes cũng thêm một nhân vật mới, Matsunaga Hisaside, vào trò chơi thống nhất. Trên chiến trường dầu mỏ khốc liệt này, người chơi không đơn độc, nhưng anh ta luôn có những bản sao lưu
theo dõi chặt chẽ, sau đó có cơ hội chiến đấu với đôi cánh của đối phương luôn có số lượng phục kích áp đảo trên đường đi. Người chơi có thể sử dụng kỹ năng của mỗi nhân vật khi thanh năng lượng của Basara được lấp đầy đến mức tối đa. Mỗi nhân vật Sengoku Basara 2 có 5-6 chuyển động khác
nhau để lựa chọn, mỗi chuyển động có các chuyên gia khác nhau tùy thuộc vào tình huống được sử dụng (chuyển động được mở tùy thuộc vào mức độ của nhân vật). Người chơi được tự do chọn hai trong số các chuyển động trên trước mỗi trận đấu. Ngoài ra, mượn thêm các yếu tố của thể loại nhập
vai mà người chơi có thể trang bị thêm các sản phẩm như áo giáp, vũ khí... Để các nhân vật từ các chiến trường. Ngoài ra, với tiền thưởng tích lũy, người chơi có thể cải thiện thanh sức khỏe, năng lượng thông qua các cửa hàng để mua các mặt hàng sau mỗi cảnh. Một điều để phàn nàn về đã tồn tại
từ phiên bản đầu tiên của trò chơi, là chất lượng quá khiêm tốn của các đối thủ cạnh tranh máy. Chúng dường như chỉ là những bức tượng đá di động cho người chơi thể hiện kỹ năng đẹp của nhân vật. Ngay cả các ông chủ cũng không ngoại lệ khi nó dễ dàng để mất đến sức mạnh của các cuộc tấn
công Basara. Ngoài ra, tình trạng của hai cầu thủ vẫn vắng mặt trong phiên bản mới này. Let'Linkneverdie.com trò chơi và nói không với những nơi ăn cắp nỗ lực tải xuống trang web. Sengoku BASARA 2 Heroes Forum Bài viết này vẫn chưa được liên kết với các cuộc thảo luận. Sengoku Basara 2
Heroes là một phần của loạt phim dài tập và rất phổ biến ở Nhật Bản. Loạt bài này đã sinh ra một số trò chơi, phim ảnh, anime, hàng hóa và nhiều hơn nữa. Nnniiden (Nniiden) Tôi là kỹ thuật xem trò chơi ba của loạt ngày hôm nay bởi vì nó là một phần mở rộng của những gì các trò chơi thứ hai được
cung cấp. Ban đầu nó được phát hành trên cả PlayStation 2 và Nintendo Wii. Chào mừng bạn đến với Nhật Bản phong kiến Tôi luôn quan tâm đến bất cứ ai được đặt trong Nhật Bản phong kiến. Tôi không phải là một chuyên gia lịch sử về giai đoạn này hoặc bất cứ điều gì như thế, theo ý kiến của tôi,



chỉ cần thẩm mỹ và thần thoại nó tạo ra thực sự là mát mẻ. Sengoku Basara 2 Heroes là rất sâu sắc dựa trên một điều như vậy, và trong khi tôi không giả vờ để hiểu đầy đủ những gì đang xảy ra, tôi có thể cho bạn biết rằng nó trông rất mát mẻ. Toàn bộ trò chơi trông cũng mài giũa và bạn có thể nói rõ
ràng rằng Capcom đã khai thác PlayStation 2 đến giới hạn của nó với trò chơi này. Nó sẽ rất tốt, di chuyển 100 dặm / giờ và mặc dù đây là một nhượng quyền thương mại, tôi không phải là rất quen thuộc, tôi đánh giá cao nghệ thuật tuyệt vời và sự chú ý đến các chi tiết xảy ra ở đây. Thêm vào đó, nhạc
nền làm một công việc tuyệt vời cướp bạn bằng cách chơi. Hack, Slash, lặp lại đây là một cái gì đó tôi thực sự thích. Tôi thích hacking và cắt giảm các trò chơi như God of War, Devil May Cry và tất nhiên Dynasty Warriors, và đó là loại trò chơi chúng tôi có ở đây với Sengoku Basara 2 Heroes. Đó là tình
trạng lộn xộn tinh khiết khi tấn kẻ thù đến lúc bạn cùng một lúc, và bạn phải phát hành combo phá hoại để đặt chúng tại chỗ. Một điều tôi thích là làm thế nào có một lựa chọn tuyệt vời của các nhân vật và tất cả mọi người có phong cách chơi riêng của họ, do đó, thử nghiệm là thú vị. Ở lại bận rộn, ở lại
sẵn sàng tôi đã rất ấn tượng với số lượng các chế độ chơi trên cung cấp ở đây. Trò chơi có một chế độ câu chuyện, nơi bạn chơi như một trong ba nhân vật và mỗi nhân vật có câu chuyện riêng để trải nghiệm, vì vậy nó đáng để chơi câu chuyện với mỗi nhân vật. Có một chế độ khác được gọi là
Gaiden Story Mode, đó là một chế độ câu chuyện ngắn hơn nhưng cho phép bạn chơi nhiều nhân vật hơn. Những không gian câu chuyện được vui vẻ, nhưng cũng phục vụ như là một cách để có được trang phục mới cho các nhân vật. Với sự giúp đỡ của chế độ chinh phục, bạn có thể cố gắng quy
hoạch lại đất nước bằng cách đánh bại các lực lượng đối lập. Bạn cũng có hai loại giải đấu mà bạn cũng có thể tham gia. Trong một trò chơi được phát hành vào năm 2007, nó được xếp chồng lên nhau với nội dung. Có quá nhiều thứ ở đây khiến anh bận rộn. Có rất nhiều nội dung trong các trò chơi
chiến đấu những ngày này, nhưng khi điều này được phát hành, nó thực sự làm cho nó nổi bật so với đám đông. 8I (8I) là khá dốt nát của bộ truyện khi tôi đã đi vào này, nhưng Sengoku Basara 2 Heroes đã chứng minh rất nhiều giải trí hơn tôi nghĩ rằng nó sẽ được. Mặc dù tôi đã quan tâm đến các trò
chơi vì các thiết lập và phong cách. Hacking và cắt giảm gameplay như vậy là thú vị, giải phóng một sự kết hợp lớn và thực hiện các cuộc tấn công cụ thể và mở công cụ mới là rất gây nghiện. Nếu bạn thích các trò chơi như God of War và Dynasty Warriors, có thể bạn sẽ thích điều này. Ưu điểm: Trò
chơi có đầy đủ nội dung mà tôi yêu thích thiết lập Nó trông tuyệt vời và nhạc nền rất phù hợp, tôi thấy dễ dàng Tìm hiểu những điều cơ bản Hệ thống kết hợp có rất nhiều nhược điểm thú vị: Nếu bạn không thích hack và cắt giảm chơi game, nó không dành cho bạn Nó giả định bạn biết về nhượng quyền
thương mại
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