Review Battle Breakers
Epic Games
A Epic Games nos traz um RPG cheio de estratégia e cor com Battle Breakers. O produto que pode ser baixado em
computadores ou reproduzido em dispositivos móveis é sobre um grupo de heróis que devem recuperar a Terra do
ataque de alienígenas. O título pode ser obtido gratuitamente
Battle Breakers é um videogame de RPG tático projetado para telefones celulares e computadores. A empresa
responsável pelo título é a Epic Games, que já conhecemos em edições como Fornite, Unreal e Gear of Wars. O
género em que este produto está registado, que pode ser jogado em Android e iOS, bem como gratuito para
download em computadores, corresponde tanto ao multijogador online como ao novo autochess ou auto-battle. São
entregas nas quais os confrontos são semelhantes em suas regras aos jogos de xadrez. Tanto para a disposição
das peças (que neste caso são heróis) quanto para as ações por turnos dos usuários.
Ao baixar Battle Breakers, somos apresentados à história de um reino que gozava de uma vida pacífica até que um
dia foi atacado por monstros vindos do espaço. A única maneira de recuperar a paz e resgatar as vítimas é lutar,
aliar-se a fortes aliados e nos defender dos inimigos. O jogo é baseado no Unreal Engine 4 e possui excelente
desempenho gráfico.
Uma das principais missões ao jogar Battle Breakers é coletar personagens e heróis. Cada um com habilidades,
características e designs específicos. Mesmo para os fãs do Fortnite, existem figuras que pertencem ao mundo do
popular Battle Royale e ainda terão a oportunidade de receber recompensas através de sua conta Epic. Neste ponto
vale a pena destacar os gráficos. O estilo dos personagens é fantástico, futurista e mágico. A mistura de estilos é
excelente e cada personagem funciona muito bem no ambiente. As animações durante os confrontos destacam
cores e designs.
Entre outros modos de jogo Battle Breakers, você encontrará a alternativa da campanha. O jogo conta com mais
de 1000 masmorras com diferentes ambientes nos quais testaremos nossas estratégias e combinação de
personagens. As paisagens de cada nível são muito boas e são elaboradas com o máximo de detalhes. As opções
Deep Dungeon, Time Attack e Turn-based Attack também estão habilitadas.
Em relação à batalha que você escolheu para participar, o computador tentará novamente direcioná-lo para a
seleção correta de personagens com base naqueles que você terá que lutar e seus elementos poderosos.
Além da equipe de heróis, há muito mais coisas que você pode coletar para melhorar seu time e seu desempenho.
Entre eles encontramos moedas, joias, elixires e muito mais. Com cada recurso você terá a oportunidade de
aprimorar seus personagens. Você pode até mesmo solicitar ajuda do Magic Helper para dicas e sugestões. Embora
estejamos diante de um aplicativo gratuito onde a progressão e o avanço do título são aceitáveis ??sem pagar,
sempre temos a opção de gastar dinheiro na loja para obter passes de batalha e melhorias que nos ajudam a
completar nossa coleção mais rapidamente. Como dica, é sempre bom acompanhar desafios, testes e eventos.
O jogo da Epic Games apresenta uma série de clip art como introdução com todos os personagens da batalha. O
material vai agradar aos fãs das figuras. Nenhuma luta será a mesma, pois as condições mudam de acordo com os
personagens que temos e os objetos que escolhemos para eles.
Battle Breakers também possui uma opção de jogo automático que permite simplesmente escolher seus atributos e
decidir onde e quando usá-los durante o combate.Esta configuração maximiza as chances de seu bom desempenho.
Entre outras vantagens do Battle Breakers, descobrimos que os jogadores terão a capacidade de salvar seu

progresso e progressão na nuvem. Ou seja, pode ser jogado no computador ou no celular com a mesma conta e que
o usuário não sofra alterações ou tenha que repetir o andamento. Também possui uma opção muito interessante
que permite escolher um dos heróis de seus amigos para ajudá-lo em suas lutas, isso é muito útil se você não é
muito avançado e precisa de uma ajuda poderosa.
Battle Breakers é uma aposta excelente e valiosa da Epic Games. Com uma oferta gratuita, divertida e colorida,
não perca a chance de reunir os heróis mais poderosos da galáxia.

Pros

Cons
- Bons gráficos e animações.

- Você pode aproveitar sem pagar.
- Download grátis.
- Eventos especiais disponíveis.

- Não possui ótimos efeitos sonoros ou banda musical.
- A mecânica de ataque pode ser entediante.
- Um jogo que exige dedicação.
- Se você quer muitos heróis, você tem que pagar.

Links Facebook: https://www.facebook.com/battlebreakers/
Twitter:
https://twitter.com/BattleBreakers?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Instagram: https://www.instagram.com/battlebreakers/?hl=pt
Web: https://www.epicgames.com/battlebreakers/pt-PT/home
Play Store:
Apple Store: https://apps.apple.com/en/app/battle-breakers/id1152654216

