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SCHERP JE TANDEN VOOR CODE VEIN™
Hunker naar Bloed en Leef voor de Dood Terwijl Je Zoekt naar
Antwoorden uit het Vergeten Verleden
BANDAI NAMCO Entertainment Europe kondigt vandaag CODE VEIN™ aan voor consoles in
2018. Teer op het bloed van vijanden in een reis over een enorme verbonden wereld om z’n
mysterieuze, onvoltooide verleden te ontsluieren in deze ontzagwekkende actie-RPG.

De wereld stortte in na een catastrofale geologische anomalie. Massieve pilaren rezen diep uit
de aardkorst en vormden bloeiende steden om tot graven uit een vroegere tijd. Revenants,
wezens die hun herinneringen inruilden om hun menselijkheid te behouden door te
teren op bloed, rezen uit de as. Ze noemen hun thuis “Vein” en verdedigen dit tegen de Lost,
Revenants die bezweken aan hun bloedlust en ieder gevoel van hun vroegere zelf hebben
verloren. De inwoners van Vein hebben één doel: ontsnappen aan deze levende hel.
In deze uitdagende actie-RPG, kruipen CODE VEIN-spelers in de huid van een Revenant.
Eenmaal aangekomen in Vein, hebben spelers de taak om de wereld te betreden met een
metgezel, gekozen uit de verschillende residenties van Vein, om verloren herinneringen en een
uitgang te ontdekken van deze nieuwe, gestoorde realiteit. De wereld van CODE VEIN is
gevaarlijk, vol verdorven vijanden en monsterlijke bazen.
Revenants hebben ook toegang tot Blood Veils, toestellen die in staat zijn het bloed uit hun
vijanden te halen om vervolgens hun eigen vaardigheden te verbeteren. Door deze
vaardigheden, gekend als Gifts, te verbeteren, kunnen spelers van vorm veranderen om
krachtiger te worden, vijanden verzwakken en nieuwe wapenvaardigheden gebruiken. Door
gebruik te maken van de grote hoeveelheden wapens samen met de Gift van elk personage,
kunnen spelers zich strategisch aanpassen naargelang de omstandigheden van het gevecht die
passen bij hun speelstijl.
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Voor meer informatie over CODE VEIN en andere producten van BANDAI NAMCO
Entertainment Europe, bezoek: https://www.bandainamcoent.com, volg ons op Facebook via
https://www.facebook.com/BandaiNamcoEU , of op
Twitter https://www.twitter.com/BandaiNamcoEU
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