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Ta przeglądarka już nie wspiera tej gry! W grę nie zagrać na tej przeglądarce, bo technologia Flash została wycofana z użycia. Dalsze informacje zawiera strony z często zadawanymi pytaniami. Więcej informacji 4,138,800 głosówUżyj swoich umiejętności artystycznych, aby przetrwać! W Draw Stickman Online, można stworzyć absolutnie wszystko. Zacznij od zaprojektowania swojej postaci. Następnie
zrób klucz, aby otworzyć okno. Możesz narysować balon latać, i wyciągnąć miecz, aby bronić się. Zrób deszcz, aby ugasić ogień! Gry przygodoweDrawing GamesStickman A proud partner of Get your best games offers firstCopyright © 2021 Eneba. Wszelkie prawa zastrzeżone ID: 445F6 JSC Helis grać, Gyneju St. 4-333, Wilno, Republika Litwy. Warunki, Polityka prywatności, . Fantasy jest kluczem, jak
wprowadzić magiczną historię ziemi pełne tajemnicy i zachwytu, niezwykłych stworzeń i zagadki enigmatyczne! Stwórz swój własny oryginalny stickman, a następnie oglądać go ożywają w DRAW STICKMAN: EPIC 2 i rozszerzenie PUTI DOWN! Podejmij wyzwanie, aby odblokować każdy sekret, zebrać każdy projekt i podzielić się swoją kreatywnością ze światem! OŻYW SWOJE PLANY! Uwolnij swoją
kreatywność, projektując Stickmana z własnej unikalnej perspektywy, a następnie obserwuj, jak animowany bohater ożywa na twoich oczach! Spełnij każdy pomysł, zapisując projekty w szkicowniku! NOWA HISTORIA W niebezpieczną podróż w czasie! Narysuj stickman i stworzyć znajomego! Ale aby cię ostrzec... Zniszczenie spada na twojego sojusznika! To w twoim najlepszym życiu, aby być
bohaterem! Manewruj po magicznych światach EPIC 2 i Ustaw poniżej, próbując uratować swojego partnera! SWOJE PLANY I OPRÓCZ RYSUNKÓW W SZKICOWNIKU! Używaj ich przez całą swoją przygodę! WALCZ EPICKIE BITWYUdź przeciwko posiniaczonym goblinom, żabom bijącym język, smokom oddychającym ogniem i wielkim bossom! Musisz użyć własnych strategii, aby rozwiązać ciekawe
wyzwania i zagadki podczas walki wszystkich nowych złych facetów! Wskocz do tej pełnej akcji przygody, która pozwala na niekończącą się kreatywność! Podczas odkrywania każdego kolorowego środowiska wybieraj spośród różnych ołówków do rysowania i narzędzi, które pomogą Ci skutecznie pokonać każdą przeszkodę po drodze. Nowe funkcje i ulepszenia pozwalają wybierać spośród większej
palety kolorów, a także różnych rozmiarów ołówków. Odblokować ukryte kumple kolor, zlokalizować kawałki układanki i cieszyć się nowe ołówki do rysowania kabli, jaj i lodu! Jest to doświadczenie jak żadne inne, spersonalizowane przez Ciebie! Czytaj więcej Poznaj urzędnika Graj online, uzyskuj dostęp do klasycznych gier Super NES™ i nie tylko dzięki subskrypcji Nintendo Switch Online. Do utworzenia
kopii zapasowej save data cloud wymagana jest subskrypcja Nintendo Switch Online (sprzedawana oddzielnie). © 2017 Hitcents.com, Inc. przywiezione przez Hitcents | Polityka prywatności Draw stickman: EPIC 2 to kontynuacja nietypowej gry przygodowej z 2013 roku, w kluczem do sukcesu jest kreatywność graczy oraz wykzystanie magicznego ołówka, pozwalającego na materializacę narysowany
prezez neich neich neich Elementy. Podobnie jak popularny oryginał, sequel został opracowany przez amerykańskie studio Hitcents, które ma również zabawną strategię RTS Battlepillars.FabułaDraw a Stickman: EPIC 2 oferuje nam zupełnie nową historię, a także oczywiście nowych bohaterów postaci, bo jak w naszym poprzedniku protagonista i jego partner musi przed grą narysować i nazwać siebie.
Stworzoni w ten sposób bohaterowie udają się na karty magicznej księgi - w bajkowej krainie, której mieszkańcy padli ofiarą nieokreślonego zła. Naszym zadaniem będzie pomóc im pokonać napastników, a jednocześnie upewnić się, że nasz partner nie pozwoli się czołgać do ciemnej strony. Mechanika gry nie różni się znacząco od rozwiązań znanych z pierwszej części serii. Podczas gry czekamy na
wiele różnych zagadek i przeciwników, takich jak gobliny, przerażające łajdaki, smoki ziejące ogniem i innych bossów. Mamy do czynienia zarówno dzięki magicznym ołówkami o różnych kolorach i rozmiarach, za pomocą których rysuję różne przedmioty, przydatne zarówno do rozwiązywania zagadek, jak i podczas licznych sekwencji zręcznościowych. Jeśli to konieczne, możemy zaprojektować topór,
dzięki któremu z łatwością zmiażdżymy skałę lub miecz, który wykorzystamy do walki z ciemnymi istotami. Gra nie narzuca jednego, prawidłowego rozwiązania, pozostawiając ogromny margines, aby pokazać się z kreatywności graczy. Tym bardziej, że w porównaniu do oryginału, liczba ołówków - a tym samym nowe możliwości gracza znacznie wzrosła. Tryby gryDraw Stickman: EPIC 2 jest tylko do
użytku dla jednego gracza. Autorzy zaimplementowali jednak zupełnie nową opcję, dzięki której możemy dzielić się obiektami ustawionymi w grze z innymi graczami. Przedmioty zrobione w ten sposób mogą być następnie używane podczas własnej przygody. Problemy techniczneW kategoriach technicznych, Zaprojektuj Stickman: EPIC 2 jest utrzymywany w tym samym stylu animowanym co jego
poprzednik, chociaż cała gra wygląda tu jeszcze lepiej i lepiej niż w oryginale. Niezaprzeczalną atrakcją jest jednak fakt, że oprócz stron przygotowanych przez twórców, wiele elementów gry (takich jak postacie czy obiekty) tworzymy samodzielnie. Siebie.
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