MIRAMAGIA - SIMULAÇÃO DE JARDINAGEM

AVENTURAS MÁGICAS EM MUNDOS
BOTÂNICOS
Um reino mágico repleto de plantas e de
criaturas fantásticas esperam por você: O
Miramagia - Novos Mundos combina um excitante universo mágico com o encanto irresistível de uma simulação de jardinagem.
A magia está em todos os lugares em Miramagia, quer
o jogador seja um Feiticeiro, Mago, Druida ou Xamã, e
até pode ser encontrada no seu próprio jardim mágico!
Em primeiro lugar, o jogador irá aprender como cultivar
ervas, cogumelos e arbustos mágicos passo-a-passo, e
quando já tiver lançado os seus primeiros feitiços, irá
receber um dragão bebê recém-nascido. Se os jogadores
o criarem com muito carinho e amor, terão então um
poderoso companheiro para competirem em excitantes
corridas de dragões contra outros jogadores, mais tarde
no jogo.
Mas isto é apenas o começo: os feiticeiros terão de
enfrentar os seus primeiros grandes desafios logo após
algumas horas de jogo. Além de terem que embelezar
o jardim, têm também que tratar da flora rara e de
aprender poderosos feitiços. Tudo pode ser feito com
magia no Miramagia, desde um breve feitiço de chuva
até à alteração total de zonas climáticas. O mundo do

Os jogadores com talentos mágicos podem fazer o seu jardim florescer com a ajuda das fadas, um pouco de paciência e muitos feitiços.

Miramagia está todo construído com gráficos meticulosamente desenhados e animados.
Os jogadores também devem ser leais e mostrarem-se
comprometidos para com a comunidade da sua aldeia,
ajudando a cuidar da Árvore da Aldeia ou competindo em desafios amigáveis contra as aldeias vizinhas,
por exemplo. Há mais de 1000 itens decorativos que o
jogador pode utilizar para decorar a sua aldeia.
Há ocasiões especiais durante o ano tais como a do dia
de S.Valentim, o festival da Primavera, o Carnaval, o
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Bosque Festivo do Dragão, o Halloween, o Natal e constantes novas oportunidades para ser ativo e criativo. Mas
isto é apenas o início: para lá das fronteiras da aldeia há
mais aventuras excitantes à sua espera.

Um espírito de competição amigável é também um elemento central do jogo, mas todos os jogadores inicialmente trabalham em conjunto para tornarem a sua
aldeia bonita e para verem juntos o mundo crescer e florescer.
O jogo dirige-se a todos os jogadores que gostam de
jogos casuais. O contexto de gênero misto, combinando
roleplay e uma simulação de jardinagem, cria uma atmosfera especial e uma experiência de jogo única. Quem
estiver à procura de um jogo relaxante num mundo de
jogo fantástico e com uma comunidade atraente, irá
sentir-se completamente em casa com o Miramagia.

Todos os jogadores podem decorar o seu Mundo dos Sonhos e
propriedade como preferirem.

O Miramagia foi concebido para proporcionar longevidade de jogo e irá garantir muitos anos de divertimento
a jogar com um conjunto de funções encantadoras. O
jogador pode construir um Laboratório Mágico, procurar
cogumelos, resolver desafiantes quebra-cabeças de
alquimia e aplicar divertidos truques em competidores
ferozes.

É possível visitar aldeias vizinhas e completar tarefas excitantes
no mapa do vale.

Tal como com todos os jogos online, os jogadores podem
interagir com milhares de outros jogadores por todo o
mundo. A ênfase do Miramagia é a coexistência harmoniosa. O jogador pode escolher o papel de um astuto
comerciante ou de um dedicado cultivador de plantas.

O Miramagia pode ser jogado gratuitamente em todos
os navegadores comuns. Jogadores premium podem
cuidar e adornar o seu jardim e o Mundo dos Sonhos
com ainda mais eficácia.
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37 Plantas
130 Objetos de Laboratório
>700 Roupas

>100 Penteados
>1000 Objetos decorativos
Uma festividade diferente
todos os meses
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