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Serwisy ▼ Szukaj w sieci i w serwisach...
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34 minuty temu

Wyprodukowano w Polsce Metro Magnets - piłka
nożna dla... fizyków

Szukaj w serwisie...

Szukaj

REDAKCJA POLECA

Black Desert koreańskie MMO z
przepiękną grafiką
REKLAMY

Lato 2014 Taniej z
TUI
Zainstaluj Flash Playera

tui.pl/rabat-3%-na-Wakacje
Wyjedź na wakacje z TUI i
odbierz dodatkowy rabat 3%
na całą ofertę.

0:57 min

2DEV to niezależne studio deweloperskie z Torunia, które powstało na przełomie
2012 i 2013 roku. Jedną z czołowych postaci reprezentujących studio jest Michał
Rygielski.
Co ciekawe, impulsem do powstania firmy był projekt Total Football Manager, gry
będącej pierwszym polskim managerem piłki nożnej dostępnym online całkowicie
za darmo. Zainteresowanie futbolem to zresztą cecha dystynktywna deweloperów
z grodu Kopernika. Wszak pierwszą grą mobilną 2DEV była gra Metro Magnets!

Dadum.pl
W yjątkow e w yposażenie
do pokoju dziecka. Odkryj
kolekcję 2014 roku na
Dadum.pl »

Xbox One

Jest to wyjątkowa i oryginalna produkcja przedstawiająca typowe rozgrywki piłki
nożnej w zupełnie innej formie. W grze rolę piłkarzy przejmują magnesy, których
zadaniem jest przyciąganie i odpychanie piłki tak by zdobyć bramkę.

Konsola now ej generacji
Microsoft Xbox One tylko
2199 PLN. Premiera 2014!
Okazja »

Metro Magnets pozwala na rozgrywkę samodzielnie z wirtualnym przeciwnikiem
jak i z przyjaciółmi. Prosty i intuicyjny interface pozwala przyciągnąć gracza na
wiele godzin przed ekran telefonu.

Koniec bloku reklamow ego

Gra została przygotowana z myślą o urządzeniach mobilnych wspierających sys
tem Windows Phone.

Szukam dobrego RPGa, takiego jak
Gothic, tylko nowego?
World of Tanks czy Warthunder?
Coś prostego dla 8 latka i bez przemocy
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Niedroga klawiatura do gier
Jaką fajną darmową strzelankę
polecacie?

Polecamy także:
► Oficjalna strona studia 2DEV
► Metro Magnets na Windows Phone

więcej dyskusji

ZAGRAJ W GRY ONLINE
Poleć

Udostępnij

Polub Onet Gry

Gry online
Daj się wciągnąć

Gry MMO
Nic nie instaluj, po prostu graj!
Rewelacyjna gra strategiczna dostępna całkowicie za darmo!

Farmerama
Idzie wiosna, zostań farmerem

Fabryka gier
Nigdy więcej nudy
REKLA MA

Lato 2014 Taniej z TUI
tui.pl/rabat-3%-na-Wakacje
Skorzystaj z rabatu 3% do 10.04. Najlepsze oferty Wakacji Rodzinnych

Samsung Galaxy S5

Gry
zręcznościowe
Sprawdź się!

Kasyno
Karcianki, hazardowe, logiczne...

TWOI ZNAJOMI
Chcesz wiedzieć co ich
interesuje na Onecie?

Napisz komentarz...

Zobacz jak to działa

POPULARNE W ONECIE

Co o tym sądzisz? Wypowiedz się na
forum!

Seksistowski slogan w
reklamie. "Dziś będzie
na twarz, skarbie"
Seks niepełnoprawny

Bądź pierwszy!
Wyraź swoją opinię!

Gry › Wyprodukowano w
Polsce

"The Voice of Poland":
Monika Pilarczyk kontra
Dominika Kobiałka dzika bitwa w drużynie
Marka Piekarczyka
Ukraina: Separatyści
ogłosili Niepodległą
Republikę Doniecką.
Reakcja Turczynowa
Opole 2014 - głosuj na
SuperJedynki:
SuperArtysta - Kamil
Bednarek, Igor Herbut
czy Dawid Podsiadło
Norweska policja prosi o
pomoc w rozpoznaniu
mężczyzny z amnezją
Dariusz Tuzimek: za co
ma przepraszać
Janowicz?
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"Voice of Poland": bitwy
- najlepsze momenty

Pokaż więcej

Gry online

Filmy

Wiedza jest
Twoją bronią!
O dpowiadaj na pytania
dostępne w quizie i
zdobywaj terytoria!

Styl życia

Ale Folwark Gospodaruj i
odnieś sukces!
Uprawiaj ziem ię, hoduj
zwierzęta i handluj!

E-booki

Dla Ciebie

Andromeda5 podbij galaktykę!
W ybierz swój własny
statek , wyposaż go i
weź udział w bitwach

Ghost Recon.
Dołącz do grupy
komandosów!

Ghost Recon.
Dołącz do grupy
komandosów!

Dobro czy zło?
Wybierz stronę i
zacznij walkę!

Zask ocz i pok onaj
wroga już dziś!

Zask ocz i pok onaj
wroga już dziś!

DC Universe. Pok onaj
przeciwnik a w grze!
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