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Riders republic ps4 release

Escolha são preferidos o estilo livere com ação incrível de Slopeslell d Freeride ou se curte mais desafios de Enduro, para baixo, cascalho e cross side! Pré-organize £57.99 Rearrange £99.99 Rearrange £57.99 Rearrange £54.99 Rearrange £54.99 Rearrange £84.99 Pré-venda £84.99 Pre -organize £99.99 Pré-venda £54.99 Rearrange
£57.99 Rearrange £99.99 Reorganizando £84.99 Imagem não disponível para Cor: Página 2 Este jogo é incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagens no tempo, o herói foi tudo este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para
viagem no tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender tão mal aqui porque é um jogo
muito bom. Se você gosta de jrpg, anime ou mechi, pegue este jogo. O quarto era muito pequeno e muito pequeno. Expanda a Página 3 Play Sound 13 Sentinelas: Aegis Rim - Teaser Trailer - E3 2017 Descrição: Atlus Traz 13 Sombras: Aegis Rim para o Oeste, um novo título fantástico do diretor da Coroa do Dragão e da Esfera de
Odin. Página 4 Você gosta de mim? Fã do anime gigante meha, que está na casa dos 80 anos? Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a base bem
estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma maneira que eu nunca gostei? Fã do anime gigante meha, que está na casa dos 80 anos? Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que
satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a base bem estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma maneira que eu nunca vi em um videogame, aparecendo de e de pensamentos dos personagens enquanto outros personagens estão tendo conversas em segundo plano. Parece complicado, mas neste jogo eles
fizeram dar certo! Tapeçaria rica na parte de trás experimenta intrincadamente tecida rivais, mesmo superando as melhores ofertas no campo JRPG. O design do personagem é bem feito e tomado. Personagens muito agradáveis, bem compostos com animaçãos de aumento de personalidade. O meio é ricamente pintado e escárnio
com luz. Quando se trata de controlar seus mechs, o jogo muda para um estilo de estratégia de campo de batalha de cima para baixo. Nesta área ele cai um pouco menos do que é um modo de enredo estelar. Não me faça mal, ainda está legal, mas o campo de batalha teria sido melhorado adicionando modelos mech e kaiju em vez de
apenas piscar verde e vermelho. Eu gostaria de ter mais do que a aparência de uma missão, mas não haverá como negar que mesmo aqui é um senso de estilo inesquecível, embora não os modelos no campo de batalha, de alguma forma ele ainda funciona e eu acabei gostando muito desse modo! Nitpicking pequenas falhas não vai
mudar minha pontuação geral para este jogo, muito do que ele faz apenas para ofuscar todo o resto. Não olhe para spoilers, este jogo é um deleite raro que quase nunca vem, uma daquelas experiências mágicas que você vai desfrutar mais pela primeira vez. É diferente, bem escrito, feito com habilidades trabalhadas e um verdadeiro
amor ao seu tema. E isso mostra. Este jogo é feito com amor, e eu amo este jogo!... Expanda todo o feedback deste usuário Quando vi pela primeira vez um trailer para este jogo, eu queria tentar, mas não tinha certeza se gostaria muito da jogabilidade. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens
foram tão convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Gosto de me ajustar e como você escolhe o personagem principal com o qual deseja interagir. Eu acho as reviravoltas e me transformo em sua história divertidaQuando eu vi um trailer para este jogo, eu queria tentar, mas eu não tinha certeza se gostaria de muita
jogabilidade. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Gosto de me ajustar e como você escolhe o personagem principal com o qual deseja interagir. Eu acho as reviravoltas e se transforma em sua história engraçada e eu
amo como o jogo tira um monte de emoções de mim com cada personagem. Eu recomendo muito este jogo, quer você ame anime ou ficção científica. Eu não estou muito atualizado sobre Sci-Fi, mas há referências que eu recebo e este jogo honestamente me fez querer aprender mais sobre o gênero. Tudo o que o mantém fora de 10
para mim é que eu não terminei o jogo completamente, mas baseado na jogabilidade e configuração, eu acredito que ele pelo menos merece nove. Um monte de coisas para me lembrar de um pequeno jogo de spike chunesoft, mas baunilhaware e atlus realmente fazer um jogo de sentimento único e eu acho que se você é vago sobre
ele, pelo menos tente se há uma venda porque é realmente divertido na minha opinião .... Expanda todas as avaliações deste usuário Existem muitas reviravoltas interessantes ao longo do caminho, mas os 10% finais foram bastante mech na minha opinião. O clímax não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha
platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em qualquer dificuldade, desde que você fique lá são reviravoltas muito interessantes ao longo do caminho, mas os últimos 10% ou mais é bastante mech na minha
opinião. O clímax não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em qualquer dificuldade, desde que você obtenha as fileiras S de qualquer
missão você vai obter platina facilmente. Mas há muitas vezes em mim Em Intense sem suar, o jogo não é tão difícil. Talvez 20% das missões que não tive pela primeira vez. E eu nunca reiniciei o caráter, então eu geralmente não tinha o line-up ideal para a maioria das missões, mas ainda é principalmente brisa. Mas eu me diverti
brigando. Às vezes você espera para tirar vantagem de um grande ataque, e de repente foi a última onda e acabou. Também bem, entre em qualquer personagem gay, mas seja a mesma pessoa que constantemente fala sobre seu orgulho como um soldado japonês, sim, sim. Se ele fosse tão sério quanto o diálogo, ele não estaria
perseguindo algo que vai tão longe contra a cultura dele. Ele continua agindo como se não se importasse, mas todas as ações que ele faz dizem o contrário. Só para os tropis... A maioria das atuações eu realmente achei que era bastante decente. Yuki foi muito bom de ouvir. Mivaco, Tsukasa e Takathoshi, que eu achei ter um monte
de vozes irritantes. Semi-nudez é uma super caminhada às vezes, especialmente dado que todos os personagens são confiantes para serem adolescentes. Mas acho que a maioria da base que joga jogos como este provavelmente não incomoda os fãs ou a perversão geral japonesa. Também é incrível como cada personagem ama
romanticamente alguém. Ou ele ama muita gente. Quem sabe o sucesso das relações do ensino médio é tão alto?! Mas Anniway, na maioria das vezes foi um bom jogo. Eu só senti o fim 10-20% de decepção depois de todas as vezes que você me fez dizer oh, snap. Você gosta disso, mas ainda não está bem 888 anos. Expanda todas
as avaliações de usuários Crie conta apenas para classificar este jogo (btw Inglês não é meu primeiro idioma). No começo eu também sou quem diz Eu amo baunilha e quero apoiar, mas Meh wrestling não é para mim, mas depois de jogar rts de jogabilidade é bom não é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão pela qual eu amo
este jogo é a narrativa e a maneira como ele interage com o jogador (eu não posso dizer o porquê, porque Eu criar uma conta apenas para apreciar este jogo (btu inglês não é a minha primeira língua). e aquele que diz Eu amo baunilha e quero apoiar, mas Meh fight não é para mim, mas depois de jogá-lo na jogabilidade RTS é bom não
é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão pela qual eu amo este jogo é a narrativa e a maneira como ele interage com o jogador (eu não posso dizer por que por causa do spoiler). Por favor, compre este jogo se você ama boas histórias e coisas de ficção científica que você definitivamente se apaixonou por este jogo.... Expanda
todo o feedback desse usuário que eu entrei neste jogo, sem saber de nada, minhas expectativas eram ainda altas, pois eu realmente gostava de outros jogos da Atlus antes, mas ainda assim consegui explodir minha mente. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se
pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Eu estou neste jogo, minhas expectativas eram ainda altas como eu realmente gostei de outros jogos atlus antes, mas ainda assim conseguiu explodir minha mente. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem
pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Não quero dizer mais que não estou estragando o jogo, mas recomendo sinceramente... Expanda todos esses posts para esse usuário Que surpresa, eu esperava
que esse jogo fosse bom, mas realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais - Narrativa Brilhante - Intrigante Plot Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada - Alguns Bons OSTs 2. Contras - Os desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô (monstro) em batalha. -
Alguns pequenos detalhes (eventos) da história permanecem por resolver = &gt;Que surpresa, eu esperava que este jogo fosse bom, mas realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais - Narrativa Brilhante - Intrigante Plot Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada - Alguns Bons OSTs 2.
Contras - Os desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô (monstro) em batalha. - Alguns pequenos detalhes (eventos) da história permanecem por resolver = &gt; O jogo é curto, não alguns jogos longos de RPG que já joguei antes, mas vale completamente o meu tempo &amp;quot;dinheiro&quot;. Ele
provavelmente merece mais atenção em seu gênero... Expanda todos esses comentários de usuários Há sempre uma coisa que me impressiona com a Atlus eles fazem alguns jogos fantásticos e; Estou apenas atordoado com o quão incrível este jogo é = D Eu recomendo muito este caras &amp;quot; se você é novo no RPGS vá dar
13 Sentinels: Aegis Rim bom ir acredite em mim é digno cada centavo ^_^ Todas essas opiniões de usuários fomos pegos por 13 Sentinels: Aegis Rim imediatamente após alguns minutos. Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que você vai entender muitos pontos pouco a pouco.
As batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, desempenho de som e gráficos são muito bonsEn catch 13 Sentinels: Aegis Rim em poucos minutos. Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que
você vai entender muitos pontos pouco a pouco. As batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, som e gráficos são muito bons e podem convencer, assim como outros aspectos do jogo. Se você quiser obter a nova dica secreta para PS4, você
definitivamente deve dar uma olhada mais de perto em 13 Watchmen: Aegis Rim. eu não te amava. Expanda todas essas opiniões de usuários Es un juegazo como la copa de un pino,una de las mejores historian Um fantástico dos fantásticos. Espanhol é o único que Que la Gente que habla español lo pueda disfrutar. Todas essas
opiniões de usuários que estou avaliando são 10 para a história. A luta é passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se importar. Para mim, só serve como um obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a forma como eles os espalharam pelo
jogo do início ao fim é magnífico. Quando você acha que entende, eu vou te contar 10 sobre a história. A luta é passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se importar. Para mim, só serve como um obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a
forma como eles os espalharam pelo jogo do início ao fim é magnífico. Quando você acha que entende o jogo, eles puxaram o tapete, fazendo você pensar de novo. Este jogo vai para as minhas melhores recomendações facilmente...... Expanda todas as avaliações deste usuário Este é basicamente um romance visual com elementos
de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. Em termos de história pode não ser para entregar o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (uma vez que não é realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs convencionais fazem com suas cenas
estáticas), mas merece pelo menos 9 com arte impecávelÉ basicamente um romance visual com elementos de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. A história pode não ser para alcançar o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (como não é
realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs convencionais fazem com suas cenas estáticas), mas merece pelo menos 9 com a arte impecável que a baunilha sempre entrega, que é verdadeiramente única e não pode ser encontrada em outro ambiente. Presta homenagem a muitos fantasiosos e VNs, mas de uma forma
razoável e com suas reviravoltas únicas de troféus. À medida que o mistério se desenrolava, eu estava tão viciado e não conseguia parar de andar por algumas horas. Definitivamente vale a pena ler. Expanda todos os comentários do usuário História 11/10 Não há história melhor nos jogos. A história é extremamente complexa e inclui
13 personagens, no entanto você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10, embora devs não parecem reconhecê-lo, História 11/10 Não É Melhor História em Jogos. A
história é extremamente complexa e inclui 13 personagens, no entanto você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10 Embora devs não pareçam reconhecê-lo, é um
romance visual. Recomenda-se Batalha de peso leve, que felizmente leva apenas um terço do tempo do jogo. É superficial, mas extremamente rápido, toda batalha dura cinco minutos. Gráficos/Música: Este é um jogo de baixo orçamento, os visuais são bonitos, mas ainda escassos. O resultado é perfeito e se alinha perfeitamente com
as cenas da história... Expanda todas as avaliações de usuários A Vanilla ware é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que ninguém está disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu trabalho sempre me pareceu honesto e cheio de coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente
grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos mencionados. Vanilla é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que ninguém está disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu trabalho sempre me pareceu honesto e cheio de
coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos mencionados. 13 Os guardas não só elevaram o nível muito alto em termos de contar histórias e na direção da arte, embora
possa parecer enganoso, eles fizeram um sistema de combate sólido, cru e satisfatório que complementa maravilhosamente sua história, tanto mecanicamente quanto narrativamente, para proporcionar uma experiência equilibrada e magistralmente trabalhada. 13 Sentinels é uma partida dos últimos trabalhos da Vanillaware, que estão



mais nas linhas de aventuras laterais para a ação, embora aqui a aventura se move no reino 2D, é um tipo diferente de jogo, é mais parecido com GrimGrimoire, mas chegaremos lá. Por mais estranho que pareça, ele é estrelado por 13 personagens, e embora possa soar como se a maioria deles fosse apenas histórias laterais ou
histórias acolchoadas, cada um deles é interessante e necessário para a história geral. Mesmo tematicamente diferente entre eles; pode-se sentir como uma história de detetive, enquanto o outro pode ser um anime de comédia da vida, o alcance é significativamente amplo. Baunilha não é estranha a ter cinco personagens, mas em 13
Sentinels, eles equilibram tão bem que cada personagem tem muitos momentos para brilhar, e nunca está focado nas façanhas de apenas um personagem; Eles são como cínicos em um relógio bem enrugado. Para equilibrar o cronograma de progressão, você começa a jogar com um personagem, e quando você atende a certos
critérios, como chegar a um certo ponto em sua trama ou avançar no modo de combate, você desbloqueará os outros personagens um por um. Cada personagem tem um medidor percentual, então você não precisa se preocupar em não saber por quem passar para obter a melhor e mais coesa peça. No entanto, um dos muitos
aspectos brilhantes dos 13 Sentinelas é que não há ordem para tocá-lo. Na minha Eu mudei os personagens cada vez que eu terminei sua cabeça (A Para continuar será exibido no e eu nunca senti que era algo assim para acontecer, além disso, a história da ficção está cheia de reviravoltas, e a narrativa não-lyane só acrescenta à sua
intrigante e vaga (deliberada) história. É um trabalho sci-fi através e através, não é mesmo grande para os padrões de videogame, mas também qualquer padrão de mídia, e porque cada campanha se desvia de outra em termos de temas e atmosfera, você vai encontrar uma ampla gama de cenas, desde momentos saudáveis e cômicos
até verdadeiramente aterrorizantes, é quase incrível como eles se safam de misturar todas essas coisas. Outra parte que estava no topo do seu jogo foi o jogo de voz japonês original, eles reuniram algumas vozes com veteranos e recém-chegados, e cada um deles deu seu coração às suas performances, entregando suas cenas como
nascidos para interpretá-los. Embora eu ache o modo de combate como tudo neste jogo incrivelmente bem feito, é também a parte que eu acho que muitas pessoas podem ser desligadas, já que o que você vê na tela não são um meha nem kaiyu, mas imagens abstratas deles, não é ruim em si mesmo, e o jogo depende muito de
efeitos e sons para fazer cada soco e projétil sentir Que eles esmagam inimigos e se safam com essa ilusão. Isso eu acho que é uma solução orçamentária, mas como o foco do jogo é a sua história, não afeta a experiência, e mesmo que se incline para mais experiência na batalha, este modo, como é, proporciona batalhas sólidas e
entretenimento sangrento que se destacam. Eu acho que este modo como um bom filme indie com efeitos limitados, e não porque os efeitos são básicos ou simples faz dele um filme ruim. A propósito, recomendo que você jogue em dificuldade severa, já que a dificuldade normal pode ser um pouco fácil demais, a dificuldade intensa
proporciona apenas o equilíbrio certo para manter as apostas em uma boa altura. Enquanto 13 Watchmen: Aegis Rim é uma partida de tudo que a Vanillaware criou antes, também é o seu melhor trabalho até agora, é bem equilibrado e bem embalado por tudo o que você quer no trabalho de ficção científica e vai além. Ele empresta
algumas ideias e conceitos para outras mídias, principalmente filmes e livros, e faz suas próprias coisas, há muitas referências cinematográficas (e certamente outras coisas) que valem um estudo ou artigo inteiro. A parte surpreendente (como realmente tudo neste jogo) é que eles os fazem trabalhar no contexto do jogo, não só que eles
os fizeram trabalhar, eles os possuíam e criaram uma obra-prima sem fim que eu acredito que passará para o Hall da Fama não apenas como um jogo de vídeo obrigatório, mas como uma parte imperdível do Sci-fi.... Expanda todas as avaliações deste usuário O que é um jogo único 13 Sentinels. Eu realmente gostei do começo ao fim.
Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu nunca joguei um jogo que lida com tantos tópicos interessantes e consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo lida com IA, Colônias, terraformação, transplante de memória, genética Como um
jogo único 13 Sentinels é. Eu realmente gostei do início ao fim. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu nunca joguei um jogo que lida com tantos tópicos interessantes e consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo aborda IA, colônias
espaciais, terraformação, transplante de memória, engenharia genética, robótica, nanotecnologia, etc. e você nem pensaria que apenas olhar para os trailers haha é tudo no início do que parece algum drama romântico do ensino médio! Enfim, para mim é um jogo inesquecível, 10/10 e espero que ele esteja indo bem financeiramente
porque ele merece todo o sucesso do mundo. Não há jogos suficientes como este. Expanda todas as avaliações deste usuário Este jogo mostra o que a Vanillaware é realmente capaz de ter em mente o momento e o orçamento certos. Sem palavras, é uma obra-prima. O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de
qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia em tudo o que se desenvolve, este jogo mostra o que Vanillaware é realmente capaz de considerar o momento e orçamento certos. Sem palavras, é uma obra-prima. O
desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia em tudo o que está acontecendo, mas a forma como a aventura é construída é muito intuitiva. Como esperado com
títulos de baunilha, o estilo de arte é de tirar o fôlego e agrega muito à atmosfera do jogo, e eu não consigo me cansar da estética Sci-Fi de 80. A última é a batalha que me surpreendeu. Nos trailers, parecia um pouco raso, mas a jogabilidade RTS (estratégia em tempo real) é tão agradável. A mecânica de RPG associada à luta
aumenta seu vício, pois é tão divertido melhorar seus personagens e vê-los dizimar inimigos no campo de batalha. Este é o meu jogo pessoal do ano para 2020 (esta revisão foi escrita antes do lançamento de Cyberpunk 2077, embora isso provavelmente não mudará minha opinião aqui). Há tantas reviravoltas e voltas para cuidar entre
enredo e narrativa habilmente escritos. Não perca essa manchete!... Expanda todas as opiniões deste usuário Um jogo DE SCI-FI AVG com belas artes. A parte da batalha e parte da história são habilmente separadas para permitir que os jogadores dominem o progresso do jogo de forma independente. O fundo da história é muito bem
combinado com os personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio posterior da história, o jogo tem um ritmo lento, e combate jogo AVG de ficção com arte requintada. A parte da batalha e da história estão habilmente divididas para dar os jogadores para dominar o do jogo de forma
independente. O fundo da história é muito bem combinado com os personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio final da linha histórica, o jogo tem um ritmo lento, e a parte de luta é relativamente única e chata. O jogo como um todo tem um grande fundo e uma narrativa
maravilhosa, é um jogo muito distinto.... Expanda todas as avaliações de usuários Ssémon e Underdog 2020-on. Ele decidiu ir para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador.
Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou seja, bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e só soboy nybo superSamo é a abertura repentina e agradável 2020. Ele decidiu ir para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo
reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou seja, bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e apenas soboy ñoi super top gráficos, mas obtom como-ele e desajeitadamente falar aprender a arte distinta e original. Nas décadas de 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980. Não é
compreensível, onde o gatilho é uma venda e a receita sai do caminho. Uma chuva se armou. Nu e pinta olho de aguaceiro supostamente perdoar, mas não a quem cavalo. É uma noite de conversa, com a visão de um especialista, um sovetuyu frenético... Expanda todas as opiniões deste usuário Esta revisão contém spoilers, clique
em Expandir para visualizar. Falando nisso, é preciso apreciar sua conspiração. Uma vez que este é um verdadeiro jogo baseado em histórias, todo o jogo de quadros e forma de jogo é sobre serviços de enredo. Este enredo é um velho bolo milésimo, a reversão sem parar é muito charmoso. O jogo é dividido em três cabeças, homens,
quebrados e machucados. A memória também contém as linhas no gráfico dos 13 caracteres principais. O cerne do que eu acho é a pesquisa. Os jogadores podem pensar em todo o jogo como um grande site de raciocínio. A memória é para permitir que você colete pistas, e o artigo claro é permitir que você se despisse. Então, no
centro do jogo é usar os elementos coletados na pesquisa para raciocinar. A melhor parte do jogo é organizar esta estrutura de jogo aparentemente livre, mas sugere uma relação de conclusão sedosa que eu gostaria de chamar de mundo de raciocínio aberto. Por exemplo, eu comecei a interpretar a sela dez Lang, após o fim do
prólogo, eu aponto na trama para ver o enredo ocorreu nos resultados da linha do tempo, eu descobri que há realmente uma diferença entre diferentes tramas, então eu comecei a pensar sobre qual papel desempenhar no final pode preencher a lacuna, de modo que da próxima vez que você escolher o papel em vez de continuar a sela.
Muitas vezes essas tramas, que são vistas através da perspectiva principal de outra pessoa, conflitam com o enredo familiar. Então eu sei por que estou pensando em qual perspectiva me apegar. e obter a verdade. O jogo inteiro está em tal processo de contínua proximidade com a verdade. Por outro lado, é tão excitante quanto uma
montanha russa. É uma experiência de jogo nunca antes vista. É um jogo chamado por Fahmyton como um não-comercial dos antigos. A única desvantagem do jogo é que a conexão entre o quebrado e a memória não está perto o suficiente. Esse é o drama. O último petrio não resolve todas as contradições do jogo. Uma das minhas
mais intrigantes é que, como é petri, por que o problema de estabelecer 5 zonas, cada região pode receber apenas 3 clonados para cultivo, pode realmente alcançar o espírito de estudo da época, de modo a integrar a civilização espiritual humana de diferentes épocas para evitar o desaparecimento da humanidade neste passado? Esta
configuração não pode ser explicada apenas pelo campo experimental, ou seja, você realmente quer reiniciar a partir das cinco eras para fazer uma simulação para ver qual era pode evitar a extinção humana. No entanto, o clone está programado para viver até os 18 anos depois de ser puxado de volta para o mundo real por dois anos
para se adaptar à vida aberta. O que você pode simular em 18 anos? Essa contradição, na minha opinião, é a maior brecha na trama. É claro que, uma estrutura e enredo tão complexos, pode ser melhorada, não é fácil. Pequenas desvantagens não são suficientes, só não vomite infeliz. ... Expanda todas as críticas deste usuário
Querido Deus história neste jogo é material de filme classe A. Poucas pessoas serão fãs de jogo de combate ou de toda a trama juntos depois de completar certos aspectos de condições. Mas é uma jornada incrível. Recomendarei que só funcione para a história. Todas essas opiniões de usuários Uma história profundamente
metafísica, combinada com grandes mechs SRPG, 13 Sentinels é rara e fascinante, apesar de sua fortificação no que se acredita ser uma história muito diferente. Que. A sociedade pode chamar anime de **** Enquanto se atrai a dois gêneros de nicho que tendem a ser hostis a romances aleatórios e visuais e SRPGs), capturou um
público que se sente quase mainstream na maneira como subordina suas convenções. Baunilha é uma história profundamente metafísica juntamente com grandes mexicanos SRPG, 13 Sentinels é raro e charmoso, apesar de sua fortificação no que a sociedade educada pode chamar de anime **** Ao atrair dois gêneros de nicho que
tendem a ser hostis a romances aleatórios, visuais e SRPGs, capturou um público que se sente quase mainstream na maneira como mina suas convenções. Vanillaware é o desenvolvedor do clássico Odin Sphere e uma série de outros jogos que quebraram convenções japonesas de jogos, 13 Sentinels olha em sua superfície como um
clichê típico de anime. Seu elenco é inteiramente estudantes do ensino médio pilotando mech e geralmente assumindo muita responsabilidade lidando com a puberdade, conspirações que são implementadas por pessoas com mais de 30 anos, e tudo de importação acontece nesta cidade. No entanto, vem de suas complexas histórias
entrelaçadas que todos distinguem personagens principais com novos e misteriosos desafios a serem superados. Ela reza para que o jogador invista emocional e intelectualmente para entender. A batalha de 13 Chamovi é profunda, mas ainda está à beira de se aproximar. Controlar até seis membros por vez, tudo em tempo real, pode
ser uma enorme gestão de todas as habilidades especiais, cada uma das quais precisa ser atualizada independentemente usando um pool compartilhado, em comparação com habilidades piloto que podem exigir combinações específicas de caráter ou habilidades para tirar proveito disso. No entanto, a luta não é difícil, de acordo com a
palavra. Algumas unidades quase inúteis. por causa de seus equipamentos inadequados ou sua colocação em missões onde eles são ineficazes, eles são facilmente compensados pelas habilidades francamente superiores dos outros. Recompensa o pensamento estratégico sem forçá-lo a perder se cometer alguns erros. Uma boa
classificação na batalha pode ajudar a desbloquear pontos misteriosos que desbloqueiam informações, adicionando profundidade de história, embora haja significativamente menos interação entre história e luta e é um pouco infeliz. Em geral, uma recomendação muito alta... Expanda Todas as avaliações deste usuário, a assinatura de
Vaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram um estilo de arte sprite 2D e uma história complexa com múltiplas perspectivas de vários personagens. 13 Aegis Rim ainda mantém o padrão de baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo
complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se a assinatura do YouVaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram estilo de arte 2D sprite e história complexa com múltiplas perspectivas de vários personagens. 13 Aegis Rim ainda padrão de
baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se Seus estilos de arte, este jogo é talvez o melhor de seu trabalho. Não jogue este jogo se você estiver procurando pelo estilo win-them-up ou ARPG. Este jogo deve ser considerado um romance
visual com RTS como um complemento. Tb, o jogo ainda é ótimo sem um elemento RTS. Isso não significa que o aspecto RTS é ruim, é a média na pior das hipóteses. No entanto, a base e o melhor aspecto deste jogo é sua história e reviravolta.... Expanda todas as opiniões deste usuário Este jogo foi incrível em quase todos os
sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-
ENDN. Louco. É uma droga vender, então este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os
inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender tão mal aqui porque é um jogo muito bom. Se você gosta de jrpg, anime ou mechi, pegue este jogo. O quarto era muito pequeno e muito pequeno. Expanda todas as avaliações deste jogo incrível de usuário Fio
baunilha novamente superior com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como um modo de história e campo de jogo de campo de batalha baseado em turnos como táticas finais fantasy (mas muito mais simplificada, é claro), minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas
das outras turbulentas como jogar de uma seção para o próximo jogo incrível Amazed Vanilla ware novamente supera-se com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como história e modo de turno, baseados em jogos de campo de batalha como táticas finais fantasy (mas muito mais simplificadas, é claro),
minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para outra, mas você precisa jogar ambos ao mesmo tempo para avançar o jogo. Além do fato de que ambas as seções são rad definitivamente um dos meus jogos fav em 2020 ... Expanda todas as
avaliações deste usuário Best Story, lideradas por jogo de 2020. Vanillauta nos dá um jogo que brilha tanto em sua estratégia em tempo real, jogo como em uma trama extremamente complexa e profunda contada através de romances visuais interativos, como contar histórias. E deve haver para aqueles que apreciam histórias bem
escritas, bem como fundos e personagens lindamente pintados. Todas as opiniões deste usuário Sugeriu isso, esta é a joia oculta da última geração, sem dúvida. Eu jogo uma tonelada de jogos e leio uma tonelada de livros, e eu nunca vi trabalho criativo com este nível de não linear fora da parede em profundidade uma história
incrivelmente bem feita conta. O SOLITÁRIO Este jogo não é 10 é porque a parte estratégica da jogabilidade pode definitivamente ser mais polida e adicionadaTa sua palavra para ele, é o tesouro escondido da última geração, sem dúvida. Eu jogo uma tonelada de jogos e leio uma tonelada de livros, e eu nunca vi trabalho criativo com
este nível de não linear fora da parede em profundidade uma história incrivelmente bem feita conta. A única razão pela qual este jogo não é 10 é porque a parte estratégica da jogabilidade pode definitivamente ser mais polida e adicionada em diferentes aspectos; ele se sente mais ou menos como um protótipo/plano em um estágio
tardio. Dito isto, até a parte da estratégia é muito boa, completa e convincente. Como se fosse um protótipo tardio ou um plano? - Ela é muito boa nisso. Compre este jogo.... Expanda todas as avaliações de usuários para iniciantes, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu
próprio gênero e é voltado para um certo nicho de pessoa. Minha avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar alguns. Para começar, tenha em mente que este
jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e é voltado para um certo nicho de pessoa. Minha avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e
Dragão coroa apenas para citar alguns. Eles são uma empresa que obviamente leva seu tempo e instila uma enorme quantidade de esforço e qualidade nos jogos que produzem. Na verdade, tendo terminado esta obra-prima, posso facilmente dizer que agora eles estão competindo Square Enix. Essa também é uma das muitas razões
pelas quais 13 Watchmen: Aegis Rim se tornou o meu jogo favorito do ano. Se você é um verdadeiro fã de anime de coração, desfrute de um bom romance de ficção científica e jogabilidade estratégica, então limpe seu calendário e obtenha um envelope pronto no universo único do que 13 Sentinels: Aegis Rim. Este jogo gira em torno
da vida de 13 pessoas que estão dispostas a salvar o mundo em algum aspecto ou outro aspecto. Gostei de todos os personagens, incluindo todos os npc.s. Eu era capaz de tratar cada um dos personagens principais, mesmo que apenas de alguma forma insignificante. Cada uma de suas histórias era tão única e intrigante por si só, e
eu queria cada vez mais. A voz estava em japonês e inglês. No início o jogo é um pouco linear, mas após o prólogo de cada personagem o jogo abre completamente e não segura mais sua mão. Você pode escolher ir para a história da maneira que quiser ou você pode passar um tempo no campo de batalha em um mejas gigante
defendendo a cidade e construindo estatísticas. Tudo é da mais alta qualidade, desde o caprichoso ziguezague até a grande escrita com inúmeros macacões. Para ser totalmente Fui pressionado para encontrar qualquer falha. Entendo perfeitamente que tudo em nosso mundo tem espaço para melhorias, mas 13 Sentinelas: Aegis Rim
não tem espaço para melhorias. A parede é perfeita. Há muitas noites e muito divertido para ficar com essa pequena joia. Este é um jogo incrível e eu aconselho você a não deixar este robô enferrujar... Expanda todas as avaliações deste usuário 13 Sentinels: Aegis Rim é um dos melhores jogos da Vanillaware para se localizar no
oeste. Dado que você é fã de uma narrativa de ficção científica pesada contada em formato de romance visual, não vejo por que devemos seguir em frente com este jogo. NÃO OUÇA as críticas aos elementos da jogabilidade como parte do charme em 13 Lentinelli é um enredo alucinante. Todas essas opiniões de usuários Página 5 13
Sentinels: Aegis Rim está cheia dos tipos de complexidade e nuances que fazem você dobrar e analisar o script, erudi e arte em cada cena. Há tantas coisas, mas faz isso de uma maneira que você geralmente não recebe mais do que você pode lidar. Em vez disso, prepara você para seus momentos principais. Todas as opiniões deste
post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim é realmente um dos jogos mais únicos que já joguei. Minhas 35 horas com o último título da Vanillaware são algo que eu gostaria de poder voltar porque eu quero jogar de novo pela primeira vez. Kamitani explora tantas ideias interessantes e filosofias neste título, e eles se unem para
formar algo mágico. Nada disso será tão impactante, sem o curto-metragem não convencional da história espalhado pelas 13 perspectivas. É uma narrativa de labirinto que me intriga o tempo todo. O desempenho deste jogo é dominado em sua própria ordem legal, usando totalmente o que os jogos de contar histórias de videogame
podem ser capazes. Embora as batalhas no RTS tenham desenhado o fim da vara, o que 13 Sentinel consegue em contar histórias de videogames é algo a ser notado e notado. Todos os comentários deste post Leia uma crítica completa Você sabe que o jogo consumiu sua vida quando se encaixa em seus sonhos. Foi exatamente o
que aconteceu comigo. Vejo os Triângulos flutuando em cima de suas cabeças e planejando sua estratégia enquanto durmo. Não é a pior maneira de dormir, mas não a mais relaxante. Estou com sede pelo yakzob o tempo todo. Não há outros jogos enquanto joga 13 Watchmen: Aegis Rim. Não se incomode em jogar mais nada. Seu
cérebro não deixa. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa eu sei que sou vago no que escrevo e digo aqui, mas estou realmente limitado a falar sobre o melhor que 13 Sentinelas oferecem a partir de termos de embargo. Posso dizer, no entanto, que este jogo está orgulhoso com os gostos de NieR Automata, Persona 4 e
Danganronpa como algo realmente inteligente e significativo. Sem perder de vista sua necessidade de entreter os jogadores, 13 Centinels enfrentá-los e desafiá-los, respeitando sua capacidade e envolver-se com o jogo neste nível. Isto é, em uma indústria de jogos que me decepciona cada vez mais devido à falta de intenção artística,
profundamente e orgulhosamente artisticamente. O fato de que ele só acontece de ter um jogo de estratégia tão excelente em camadas sobre o topo da história é o melhor bolo de cheque. Todas as opiniões deste post Leia a crítica completa Kamitani e Vanillaware alcançaram seu objetivo final com 13 Sentinels: Aegis Rim. É claro que
este jogo é muito mais do que apenas um pouco de RTS, um pouco de ação e uma história decente. Ele fornece uma história densa e convincente cheia de reviravoltas que são fundamentadas em seus personagens e momentos menores. A empatia com os personagens e assistir às revelações é revelada pelas diferentes perspectivas
que me impressionam. É uma partida ousada para o estúdio, que parece impenetrável no início, mas é difícil não amar um jogo onde você pode beber café leite de uma máquina de venda automática por um tempo, em seguida, pilotar uma espada gigante em seguida. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels:
Aegis Rim mostra novamente que a Vanillaware está pronta para assumir novos riscos com uma grande dose de talento e originalidade. Um intrigante e complexo enredo de ficção científica, 13 personagens principais com seus arcos de histórias individuais e representação visual artística são os elementos-chave desta nova aventura.
George Kamathani e sua equipe viajam pelo tempo e espaço com a missão de surpreender os jogadores internacionais com o toque indiano. Missão cumprida. Todas essas críticas Leia a crítica completa de Bold, ambiciosa e ferozmente única, 13 Watchmen: Aegis Rim é chocantemente excelente e um jogo que exige que você
mergulhe inteiramente nele em troca de uma riqueza de experiência bastante diferente de qualquer outra coisa no mercado. Todas as resenhas deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim apresenta quase tudo o que tenta fazer, e une-o muito bem. A história é brilhante e vale a pena experimentar enquanto a luta é
realmente onde tudo está. Se não fosse pela falta de dificuldades e dependência excessiva da viagem no tempo na história, este poderia ser o jogo perfeito. Todas as opiniões deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels não é o primeiro jogo maravilhoso que vanillaware fez. A razão pela qual é excepcional é porque é uma jornada
emocionante. Claro, há uma caixa secreta puxada enquanto você descasca camada após camada, mas uma razão gigante que você vai querer saltar rapidamente para o próximo capítulo é porque os personagens são tão encantadores. É relativamente raro que a história do videogame seja tão convincente e valha a pena ganhar
tempo. Todas as opiniões deste post Leia a crítica completa Enquanto 13 Sentinelas: Monstruosidade de Aegis Rim vs. Mech Action pode ter sido perdida de maneiras-chave, é impossível fechar os olhos para o quão absolutamente convincente é todo o pacote. A habilidade de baunilha para em décadas de inspiração e para
desenvolver sua complexa narrativa maravilhosa de crescimento, perda e milhões de outras coisas não devem ser negligenciadas porque é entregue de uma forma tão complexa e divertida. Este é um jogo que não deve implorar pela máxima atenção dos jogadores, pois cada nova revelação leva a outro momento inquietante. Todas as
opiniões deste post Leia uma crítica completa no final, o maior problema com 13 Sentinels é que um pedaço do jogo é apenas bom, enquanto a maior parte é excepcional. As histórias dessas crianças e seus robôs gigantes me envolveram durante meu tempo de jogo, e mesmo agora, eu repriso certos pontos de enredo, eventos e
relacionamentos, imaginando se devo voltar aos arquivos para ver o que eu perdi. Acho que não vou esquecer meu tempo no mundo dos 13 Sentinelas, e duvido que esqueça. Todas as resenhas deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels é a mais profunda das experiências narrativas, sem nenhuma forma de RPG normal, e
combate visceral e viciante estrategicamente suave. Ele canaliza tudo o que é bom para anime japonês e jogos dos últimos 40 anos em algo lindo, interminável e incrível nicho. Um verdadeiro competidor de RPG do ano. Todas as críticas deste post Leia uma crítica completa Alguns momentos recorrentes de contar histórias arrastam o
ritmo aqui e ali. Além disso, para um estúdio tão louvável por seus efeitos visuais, o atraso aterrorizante durante segmentos estratégicos de combate é ofensivo limítrofe. No entanto, 13 Sentinels é absolutamente uma obrigação de jogar, especialmente para aqueles que procuram uma boa história nos jogos. Esta é a história que vai ficar
na minha mente por semanas, e facilmente enfrentar algumas das melhores histórias que eu já experimentei em qualquer ambiente. Todas as opiniões deste post Leia a crítica completa Finalmente, algo novo em 2020! Em 13 Sentinels: Aegis Rim, Vanillaware oferece aos jogadores do PS4 fantasias de exclusividade, guiados por um
enredo bem elaborado e emocionante sobre uma boneca russa do início ao fim. Pensamos que seria impossível para os desenvolvedores nos manter em suspense em 13 cenários diferentes enquanto ainda permanecem compreensíveis - e ainda assim, apesar das alucinações, o número de revelações e pontos de enredo jogados em
nós provou ser completamente digestível até o fim. Lutar também é uma força, com batalhas dinâmicas baseadas em turnos que são agradáveis, se não caóticas. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim é absolutamente maravilhoso em todos os lugares. Cada um dos 13 personagens tem tempo de
tela relativamente igual, e todos eles são trazidos à vida pelas grandes canções inglesas e japonesas. Você certamente terá seus entes queridos, mas é incrivelmente gratificante ver cada uma de suas histórias se cruzando através do tempo e do espaço e se unir na batalha pela humanidade contra invasores alienígenas. É uma
aventura que você não quer perder. Todas essas críticas Leia a revisão completa 13 Aegis Rim Rim Você tem que jogar para os amantes de aventuras fantásticas japonesas. Misturar os pontos fortes da arte de Vanillaware com aventuras de viagem no tempo é uma receita para um enorme sucesso. Uma história ambiciosa o suficiente
para ter treze personagens diferentes parece estar associada ao fracasso, mas o jogo consegue tornar cada história incrivelmente impactante em si mesma, mas adiciona a uma narrativa maior, mais brilhante e completamente inesquecível. O jogo tático viciante que une essas cenas de história, apesar do estranho estilo de artes, é
apenas um bolo já maciço e delicioso. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa O jogo é absolutamente um dos jogos de RPG deste ano e é especialmente refrescante ver isso em algo que traz batalhas únicas e contação de histórias para a mesa. A baunilha foi embora aqui. Todos os comentários deste post Leia uma crítica
completa 13 Sentinels: Aegis Rim é uma experiência muito única, mesmo no domínio dos videogames. Seus sistemas de jogabilidade gel bem juntos e narrativa não linear só pode funcionar neste ambiente. Embora alguns pontos de enredo não sejam tão bem pesquisados como outros e sexualidades insatisfeitas, ainda é um jogo que
você absolutamente tem que jogar se você é um fã de ficção científica ou gosta de contar histórias sobre videogames. Todas as opiniões desta publicação Leia uma crítica completa Os mestres do 2D realmente nos deram uma narrativa trançada e ulcerativa que entre viagens no tempo, tecnologias avançadas, sonhos de um futuro
distante e catastrófico, segredos indescritíveis e robôs mamutes, esfomeando o jogador e desencadeando uma curiosidade inconfundível nele. capaz de mantê-lo colado à tela por pelo menos trinta horas, especialmente se ele dedicar seu corpo e alma a entreter batalhas estratégicas e personalizar os poderosos Sentinelas. Todas
essas críticas Leia a crítica completa Enquanto parece talvez um pouco ambiciosa demais na superfície com dois elementos claramente diferentes de jogo, 13 Sentinels: Aegis Rim é uma aventura imersiva de Ficção Científica ambientada ao longo de vários períodos de tempo. Não há dúvida de que o jogo terá muitas pessoas confusas
nas primeiras horas, mas a história dividida está realmente começando a se unir e é bom jogar para desvendar os mistérios contínuos encontrados por toda parte. Todos os comentários neste post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim é um grande pacote que fornece sua missão com uma declaração de fusão de um
personagem de referência de história convincente, liderado por 13 caracteres com uma escolha única da fórmula clássica RTS. Apesar de alguns momentos de confusão no início devido à viagem no tempo das travessuras em Memória e um campo de batalha às vezes difícil de ler de destruição, 13 Sentinels: Aegis Rim é um dos jogos
para jogar em 2020 e fará os jogadores subirem para a sentinela de sua autoria. Todas as opiniões deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim faz imprimir no gênero aventureiro através de histórias especializadas através de 13 personagens. Segmentos de viagem no tempo Deixa o jogador no escuro enquanto as peças
juntam tudo usando um sistema de aventura único. Este jogo tem uma história para contar, e ele joga perfeitamente; O sistema de combate estratégico adicionado só esclarece o que esse grupo é contra e o que está em jogo se perder. Todas as opiniões deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim é o melhor jogo que
Vanillaware já fez. Esta história lúdica de adolescentes quebrando o apocalipse através de robôs gigantes e viagens no tempo é realmente única, as corridas que esperamos do anime e da ficção científica para criar uma história que facilmente está entre os melhores gêneros. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa 13
Sentinels: Aegis Rim é um romance visual fenomenal - e surpreendentemente grande jogo estratégico. Tentando algo diferente, Vanilla produziu um de seus melhores jogos até agora. Há uma história inspiradora que está completamente cheia de reviravoltas alucinantes e personagens preciosos, todos envoltos em um estilo visual
maravilhoso. Não durma em 13 Sentinelas – este é um dos melhores anos 2020. Todas as resenhas desta publicação Leia uma crítica completa Uma mistura completa de histórias complexas de histórias, absurdos fora da parede e batalhas táticas satisfatórias, 13 Sentinels: Aegis Rim é um tipo raro de travessia de gênero que termina
muito mais do que a soma de suas partes. A última baunilha é simplesmente infalível. Todas as críticas desta publicação Leia a crítica completa Aegis Rim é outra pequena, mas ao mesmo tempo impressionante obra-prima da Vanillaware, que fornece uma história fascinante através de um estilo visual incrível e um agradável híbrido
narrativa-estratégico. Este será lembrado como um dos melhores PlayStation 4 exclusivos de 2020. Todas as críticas desta publicação Leia a crítica completa Game World Navigator MagazineOct 21, 2020 Vanillaweer é evidente em cada cena de 13 Sentinelas. Tanto fãs de longa data quanto recém-chegados vão desfrutar deste belo
jogo japonês. [Edição #248, p.42] 13 Sentinelas: Aegis Rim é um empurrão de estudantes do ensino médio, sentinelas robóticas gigantes que pilotam, e uma batalha contra a invasão de kaiyu em várias linhas temporais. Este JRPG dirigido por Kamitani seria melhor lido sem a adição complicada de uma luta para distrair da trama. Todas
essas críticas leem uma crítica completa Enquanto apresentava a história e a luta em 13 Sentinelas: Aegis Rim leva algum tempo para me acostumar, eu estava profundamente envolvido com os personagens e a trama. A maioria das minhas queixas se resumem a querer que a luta pareça melhor e não amar algumas das revelações,
nenhuma das quais resiste a você do resto da minha experiência com o jogo. Contanto que você se aproxime do título como um romance visual com alguma estratégia leve em vez de uma estratégia para brincar com alguma história leve, você encontrará muito para gostar. Esta é uma recomendação fácil para os fãs de The Last Award
of Virtues ou Steins; portão ou aqueles que têm propostas anteriores de baunilha. Todas as opiniões deste post Leia Review 13 Sentinels: Aegis Rim é um excelente jogo para fãs de romances visuais ou títulos centrados em anime. Aqueles que estão ansiosos pelos elementos de RPG do jogo podem ficar um pouco mais
decepcionados porque, embora não mal, eles não chegam perto do mesmo padrão que é encontrado no resto do jogo como em termos de qualidade visual e jogabilidade. Todas essas críticas leem a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim é um dos jogos japoneses mais interessantes e originais de 2020. Vanillaware traz algo
diferente graças à maneira original de fazer o jogador interagir com a narração. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa Had Vanillaware criou um título onde história e ação esbarram em outro irredicante, vamos nos esforçar pelo maior jogo que os desenvolvedores já fizeram, sem dúvida. Infelizmente, não é o que este jogo
é, e enquanto o que está aqui é ótimo, é esmagador ver o quão perto 13 Sentinelas: Aegis Rim chegou à perfeição. Todos os comentários neste post Leia a crítica completa É possível que meus passos cuidadosos em torno da maior parte da história não tenham conseguido seduzir você a jogar. A premissa parece bastante complicada
e desajeitada, pelo menos à distância. Crianças pilotando um meha para salvar o mundo de monstros gigantes? Absurdo! Pense nisso, estou implorando. Para o anime na plateia, é uma história sobre os romances de luz, um bandido enganador que oprime a besta em suas profundezas. Para o resto, basta saber que a densidade da
trama e a complexidade dos personagens tornam essa história mais em camadas do que a maioria das histórias de viagem no tempo. As seções de batalha vão enforcá-lo tão forte, embora por muitas razões diferentes. Se você puder absorver a narrativa e ver as seções de batalha estranhas do passado, você será deixado com um
jogo rico, bonito e fascinante que você mal pode colocar. Todas as opiniões deste post Leia a crítica completa Os mechs enormes, uma cidade arruinada e uma professora gostosa em uma fantasia de látex, é como um dos personagens do jogo descreve suas visões. Esta é, em suma, a essência deste RPG único e louco, onde você
enfrenta kaiju em uma batalha invertida em um minuto, e segue conversas estranhas dos alunos no próximo. E não há nada de errado com isso. [12/2020, p. 70] Claro, o peso de 13 Watchmen: Aegis Rim não cai em batalha, é muito mais focado em uma narrativa interessante e uma jogabilidade muito cuidadosa em torno dele. Isso
pode ser porque era originalmente um título destinado ao PS Vita. Sua oferta é ideal para um console portátil, mas para um console de mesa cai um pouco. Mas não podemos negar que a história dele tem brincado com nossas mentes e nos levou ao ponto em que queremos acabar com ela o máximo que pudermos. Especialmente no
final do jogo, quando as frentes já começam a fechar e os messias estão mais focados, o que nos deixa com as cenas mais emocionais. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels é um romance visual, ao contrário de todos, este ano e oferece um único único isso é diferente de qualquer outro jogo. É refrescante
jogar durante os atiradores cinematográficos em primeira pessoa para encontrar uma história diversa para extrair a tensão e o mistério dela. Não há como resumir essa experiência, e essa é a sua beleza. 13 Sentinel é algo que os jogadores terão que experimentar por si mesmos. Todas essas críticas Leia a crítica completa 13
Sentinels: Aegis Rim tem sido um épico de ação-mech por séculos. A narrativa é uma das mais fortes que já vi vindo da Vanillaware. Embora haja alguns buracos no roteiro e a jogabilidade pode se tornar repetitiva em certas missões, o título é uma obra de arte forte e original que é cheia de conteúdo. Há treze personagens diferentes
com suas próprias histórias ramificada baseadas nas decisões dos jogadores. Todos os personagens se sentem como personagens totalmente formulados - cada um serve como anime clássico arquétipo. Os personagens são plausíveis neste drama implacável que leva os jogadores a um passeio narrativo. Contar histórias emocionais
ajuda a definir o tom para este mistério da ficção e a jogabilidade de arcade faz com que encontros satisfatoriamente rápidos. É um título com mais para descobrir à medida que vamos e é um pacote completo para cada fã de mech. Todos os fãs do gênero concordarão: 13 Watchmen: Aegis Rim é um clássico instantâneo mech. Todas
as críticas deste post Leia uma crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim é facilmente o projeto mais ambicioso e elegante de um estúdio há muito conhecido pela ambição e estilo. A mistura de jogos de aventura pesados de diálogo e batalhas estratégicas em tempo real nunca é chata, mas muitas vezes pode ser condenada por
histórias complexas e finais intermináveis de enredo. Se tivesse sido embalado um soco mais simples, mas mais forte, 13 Sentinels poderiam ter sido candidatos à grandeza. Todas as críticas deste post Leia uma crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim é um caso muito estranho, mas de uma maneira boa. É extremamente bonito,
conquistar o jogador com uma grande história contando uma história de amor, amizade e mechs gigantes. Mas a estrutura geral do jogo muitas vezes existe em dissonância desagradável, e é difícil ignorar que batalhas táticas não podem fornecer um verdadeiro desafio para a jogabilidade. Se você pode viver com tudo isso, você deve
tentar o projeto mais recente da Vanillaware defensivamente. Se apenas para a chance de resolver o intrigante mistério de um gato falante. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa Da Playstation Official Magazine UKSep 18, 2020 As batalhas de Kaiju são divertidas, especialmente se você gosta de um grande número de
danos ou grandes explosões com uma área de efeito capturando centenas de inimigos, mas tenha em mente que 13 Passionlla é uma partida drástica das antiguidades pesadas da esfera de Odin e da coroa de dragão, embora a pintura manual de Vanillaware permaneça intacta. Seguro neste conhecimento, amarre os passeios
narrativos mais ousados de Nier Automata enquanto perdido em sua conspiração de bagunça. [Edição No180, p. 74] Vanillaware permanece fiel ao seu próprio estilo, e agora nos surpreende com 2/3 romance visual, 1/3 jogo de batalha estratégico, mas com estilo visual impecável, cena de fantasia sólida e batalhas estratégicas com um
toque agradável. Talvez 13 Sentinelas não seja para todos, mas se você tem um gosto por pratos diferentes, você vai adorar. Todas as opiniões deste post Leia uma crítica completa No futuro apresentado com um enredo se contorcendo, o enredo faz um excelente cenário, indicando que a equipe não é apenas um pne de nariz truque.
13 Guardas: Aegis Rim é dificultado por um sistema de combate um pouco irritante, mas felizmente, as aventuras e cenas com história são excelentes e facilmente elevam isso à grandeza. Excelente, único, nicho, que é absolutamente aconselhável para os fãs de baunilha e para aqueles que gostam que as coisas sejam um certo gosto
em japonês. Todas as resenhas deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim nos mergulha em uma história complexa, misturando personagens, períodos de tempo e temas para entregar uma carta de amor à ficção científica japonesa. Curiosamente, o jogo é estritamente dividido entre fases, passando de miniaturas
orientadas à narrativa para batalhas estratégicas minimalistas, proporcionando uma experiência estranha, mas satisfatória para todos os amantes japoneses e aesthé 2D. Todas essas críticas Leia a crítica completa dos jogos anteriores de Vanilla incluem fantásticos inspirados em ingressos de fantasia, como Odin Sphere, Muramasa e
Dragon's Crown. Com 13 Watchmen: Aegis Rim, o estúdio não está apenas imerso em ficção científica; ele pula para o fundo do poço com uma história que é inspirada nas obras mais icônicas do gênero. Embora isso não leve à trama mais original, ainda é uma experiência divertida e ambiciosa que combina drama do ensino médio e
robôs enormes em um pacote (principalmente) bonito. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa do Beat by Beat, você já viu elementos de 13 Sentinelas: um enredo de Aegis Rim em outro lugar antes, mas você provavelmente nunca jogou nada assim. Como 13 Sentinelas nigests sua complexa narrativa juntos é nada menos
do que surpreendente. Funciona como um grande programa de TV melodramático, apenas reformulado e deslocado em um formato interativo e aproveita ao máximo. E para isso, mesmo com as fracas batalhas da RTS que complementam tudo, é uma recomendação fácil. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa Os jogos de
software da Vanillau sempre foram ótimos, mas 13 Sentinels é a primeira vez que o estúdio coloca a maior parte de seu foco em contar histórias. E isso vale a pena. Esse renascimento das ideias clássicas para fantasias fantásticas atinge todas as notas certas e vai fundo sem atraso de suas boas-vindas, mesmo em mais de 20 horas.
E enquanto a tentativa de Vanillaware de fazer algo diferente com batalhas, ramificando-se em táticas em tempo real para retratar sua guerra mech-versus-kaiju é louvável, contar histórias e personagens ricos, sem dúvida, fazem tudo o que faz ação pesada, fazendo de 13 Sentinelas uma jornada agradável. Todas as opiniões deste
post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim com Não é um jogo para todos. Se você gosta de experiências difíceis e detalhes sobre história outros podem ser chatos, então você vai abraçá-lo com todo o seu coração. Ao mesmo tempo, aqueles que procuram uma estratégia de luta livre gratificante provavelmente ficarão
desapontados. Todos os comentários deste post Leia a crítica completa 13 Sentinels: Aegis Rim é uma marca absolutamente alta para o estúdio. Um título interativo tão refrescantemente único que eu gostaria que todos experimentassem. Talvez eu não entre nisso, mas o jogo é tão diferente quanto este, não acontece muitas vezes.
Você seria louco de traí-lo se algo aqui soasse um pouco interessante. Todas as críticas deste post Leia a crítica completa Página 6 Este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo
isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender, então este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no
tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender tão mal aqui porque é um jogo muito
bom. Se você gosta de jrpg, anime ou mechi, pegue este jogo. O quarto era muito pequeno e muito pequeno. Expanda todas as avaliações deste usuário 13 Sentinels: Aegis Rim é um dos melhores jogos da Vanillaware para se localizar no oeste. Dado que você é fã de uma narrativa de ficção científica pesada contada em formato de
romance visual, não vejo por que devemos seguir em frente com este jogo. NÃO OUÇA as críticas aos elementos da jogabilidade como parte do charme em 13 Lentinelli é um enredo alucinante. Todas essas opiniões sobre usuários Este jogo mostra o que a Vanillaware é realmente capaz de ter em mente o momento e o orçamento
certos. Sem palavras, é uma obra-prima. O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia em tudo o que se desenvolve, este jogo mostra o que Vanillaware é
realmente capaz de considerar o momento e orçamento certos. Sem palavras, é uma obra-prima. O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia em tudo o que
está acontecendo, mas a forma como a aventura é construída é muito intuitiva. Como esperado com títulos de baunilha, o estilo de arte é de tirar o fôlego e agrega muito à atmosfera do jogo, e eu não consigo me cansar da estética Sci-Fi de 80. Finalmente, a luta contra realmente me surpreendeu. Nos trailers, parecia um pouco raso,
mas a jogabilidade RTS (estratégia em tempo real) é tão agradável. A mecânica de RPG associada à luta aumenta seu vício, pois é tão divertido melhorar seus personagens e vê-los dizimar inimigos no campo de batalha. Este é o meu jogo pessoal do ano para 2020 (esta revisão foi escrita antes do lançamento de Cyberpunk 2077,
embora isso provavelmente não mudará minha opinião aqui). Há tantas reviravoltas e voltas para cuidar entre enredo e narrativa habilmente escritos. Não perca essa manchete!... Expanda todos os comentários do usuário História 11/10 Não há história melhor nos jogos. A história é extremamente complexa e inclui 13 personagens, no
entanto você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10, embora devs não parecem reconhecê-lo, História 11/10 Não É Melhor História em Jogos. A história é
extremamente complexa e inclui 13 personagens, no entanto você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10 Embora devs não pareçam reconhecê-lo, é um romance
visual. Recomenda-se correr através das batalhas leves, que felizmente levam apenas um terço do tempo do jogo. É superficial, mas extremamente rápido, toda batalha dura cinco minutos. Gráficos/Música: Este é um jogo de baixo orçamento, os visuais são bonitos, mas ainda escassos. O resultado é perfeito e se alinha perfeitamente
com as cenas da história... Expanda todas as avaliações de usuários para iniciantes, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e é voltado para um certo nicho de pessoa. Minha avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo
maravilhoso povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar alguns. Para começar, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e é voltado para um certo nicho de pessoa. Minha
avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar alguns. Eles são uma empresa que obviamente leva seu tempo e instila uma enorme quantidade de esforço e
qualidade nos jogos que produzem. Na verdade, tendo terminado esta obra-prima, posso facilmente dizer que agora eles estão competindo Square Enix. Essa também é uma das muitas razões pelas quais 13 Watchmen: Aegis Rim se tornou o meu jogo favorito do ano. Se você é um verdadeiro fã de anime de coração, desfrute de um
bom romance de ficção científica instigante e jogabilidade estratégica Limpe seu calendário e obtenha um envelope pronto no universo único do que são 13 Sentinelas: Aegis Rim. Este jogo gira em torno da vida de 13 pessoas que estão dispostas a salvar o mundo em algum aspecto ou outro aspecto. Gostei de todos os personagens,
incluindo todos os npc.s. Eu era capaz de tratar cada um dos personagens principais, mesmo que apenas de alguma forma insignificante. Cada uma de suas histórias era tão única e intrigante por si só, e eu queria cada vez mais. A voz estava em japonês e inglês. No início o jogo é um pouco linear, mas após o prólogo de cada
personagem o jogo abre completamente e não segura mais sua mão. Você pode escolher ir para a história da maneira que quiser ou você pode passar um tempo no campo de batalha em um mejas gigante defendendo a cidade e construindo estatísticas. Tudo é da mais alta qualidade, desde o caprichoso ziguezague até a grande
escrita com inúmeros macacões. Honestamente, eu estava pressionado para encontrar quaisquer falhas. Entendo perfeitamente que tudo em nosso mundo tem espaço para melhorias, mas 13 Sentinelas: Aegis Rim não tem espaço para melhorias. A parede é perfeita. Há muitas noites e muito divertido para ficar com essa pequena joia.
Este é um jogo incrível e eu aconselho você a não deixar este robô enferrujar... Expanda todas as avaliações deste usuário O que é um jogo único 13 Sentinels. Eu realmente gostei do começo ao fim. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu nunca joguei um jogo que lida com
tantos tópicos interessantes e consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo lida com IA, colônias espaciais, terraformação, transplante de memória, genética O que é um jogo único 13 Sentinels. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu
nunca joguei um jogo que lida com tantos tópicos interessantes e consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo aborda IA, colônias espaciais, terraformação, transplante de memória, engenharia genética, robótica, nanotecnologia, etc. e você nem pensaria que apenas olhar para os trailers haha é
tudo no início do que parece algum drama romântico do ensino médio! Enfim, para mim é um jogo inesquecível, 10/10 e espero que ele esteja indo bem financeiramente porque ele merece todo o sucesso do mundo. Não há jogos suficientes como este. Expanda todas essas opiniões de usuários Receba minha palavra para ele, esta é a
joia oculta da última geração, sem dúvida. Eu jogo uma tonelada de jogos e leio uma tonelada de livros, e eu nunca vi trabalho criativo com este nível de não linear fora da parede em profundidade uma história incrivelmente bem feita conta. A única razão pela qual este jogo não é 10 é porque a parte estratégica da jogabilidade pode
definitivamente ser mais polida e acrescentou que estou procurando minha palavra para esta é a joia escondida da última geração, sem dúvida. Jogar **** Toneladas de Jogos Eu li uma tonelada de livros e nunca vi um artista com esse nível de não-linear da parede em profundidade incrivelmente bem feito contando histórias. A única
razão pela qual este jogo não é 10 é porque a parte estratégica da jogabilidade pode definitivamente ser mais polida e adicionada em diferentes aspectos; ele se sente mais ou menos como um protótipo/plano em um estágio tardio. Dito isto, até a parte da estratégia é muito boa, completa e convincente. Como se fosse um protótipo
tardio ou um plano? - Ela é muito boa nisso. Compre este jogo.... Expanda todas as críticas deste usuário Querido Deus história neste jogo é material de filme classe A. Poucas pessoas serão fãs de jogo de combate ou de toda a trama juntos depois de completar certos aspectos de condições. Mas é uma jornada incrível. Recomendarei
que só funcione para a história. Todas essas postagens deste jogo incrível de usuário Fio baunilha novamente soberba com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como um modo de história e campo de jogo de campo de batalha baseado em turnos como táticas finais fantasy (mas muito mais simplificada, é
claro), minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para o próximo jogo incrível Amazed Vanilla ware novamente supera-se com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como história e modo de turno, baseados em jogos de
campo de batalha como táticas finais fantasy (mas muito mais simplificadas, é claro), minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para outra, mas você precisa jogar ambos ao mesmo tempo para avançar o jogo. Além do fato de que ambas as seções
são rad definitivamente um dos meus jogos fav em 2020 ... Expanda todas essas opiniões de usuários Es un juegazo como la copa de un pino,una de las mejores historian's k en videoue ego y un de décordo art fantástico. La Traducho al-Espanyol é um confortável e é tteka l L Todas essas opiniões de usuários eu estou classificando é
10 para a história. A luta é passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se importar. Para mim, só serve como um obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a forma como eles os espalharam pelo jogo do início ao fim é magnífico. Quando você
acha que entende, eu vou te contar 10 sobre a história. A luta é passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se importar. Para mim, só serve como um obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a forma como eles os espalharam pelo jogo do
início ao fim é magnífico. Quando você acha que entende o jogo, eles puxaram o tapete, fazendo você pensar em tudo. ser repetido. Este jogo vai para as minhas melhores recomendações facilmente...... Expanda todas as avaliações de usuários A Vanilla ware é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que ninguém está
disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu trabalho sempre me pareceu honesto e cheio de coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos mencionados. Vanilla
é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que ninguém está disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu trabalho sempre me pareceu honesto e cheio de coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou
estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos mencionados. 13 Os guardas não só elevaram o nível muito alto em termos de contar histórias e na direção da arte, embora possa parecer enganoso, eles fizeram um sistema de combate sólido, cru e satisfatório que complementa maravilhosamente sua história, tanto



mecanicamente quanto narrativamente, para proporcionar uma experiência equilibrada e magistralmente trabalhada. 13 Sentinels é uma partida dos últimos trabalhos da Vanillaware, que estão mais nas linhas de aventuras laterais para a ação, embora aqui a aventura se move no reino 2D, é um tipo diferente de jogo, é mais parecido
com GrimGrimoire, mas chegaremos lá. Por mais estranho que pareça, ele é estrelado por 13 personagens, e embora possa soar como se a maioria deles fosse apenas histórias laterais ou histórias acolchoadas, cada um deles é interessante e necessário para a história geral. Mesmo tematicamente diferente entre eles; pode-se sentir
como uma história de detetive, enquanto o outro pode ser um anime de comédia da vida, o alcance é significativamente amplo. Baunilha não é estranha a ter cinco personagens, mas em 13 Sentinels, eles equilibram tão bem que cada personagem tem muitos momentos para brilhar, e nunca está focado nas façanhas de apenas um
personagem; Eles são como cínicos em um relógio bem enrugado. Para equilibrar o cronograma de progressão, você começa a jogar com um personagem, e quando você atende a certos critérios, como chegar a um certo ponto em sua trama ou avançar no modo de combate, você desbloqueará os outros personagens um por um.
Cada personagem tem um medidor percentual, então você não precisa se preocupar em não saber por quem passar para obter a melhor e mais coesa peça. No entanto, um dos muitos aspectos brilhantes dos 13 Sentinelas é que não há ordem para tocá-lo. No meu caso, eu mudava os personagens cada vez que terminava a cabeça
deles (A To Continue seria exibido na tela) e nunca senti que era, e além disso, a história de fantasia está cheia de reviravoltas, e a narrativa não-lys só acrescenta ao intrigante e confuso (com o propósito de) história. É um trabalho fantástico. e através, nem mesmo grande para os padrões de videogame, mas qualquer padrão de mídia,
e porque cada campanha se desvia de outra em termos de temas e atmosfera, você encontrará uma ampla gama de cenas, desde momentos saudáveis e cômicos até realmente aterrorizantes, é quase incrível como eles se safam de misturar todas essas coisas. Outra parte que estava no topo do seu jogo foi o jogo de voz japonês
original, eles reuniram algumas vozes com veteranos e recém-chegados, e cada um deles deu seu coração às suas performances, entregando suas cenas como nascidos para interpretá-los. Embora eu ache o modo de combate como tudo neste jogo incrivelmente bem feito, é também a parte que eu acho que muitas pessoas podem
ser desligadas, já que o que você vê na tela não são um meha nem kaiyu, mas imagens abstratas deles, não é ruim em si mesmo, e o jogo depende muito de efeitos e sons para fazer cada soco e projétil sentir Que eles esmagam inimigos e se safam com essa ilusão. Isso eu acho que é uma solução orçamentária, mas como o foco do
jogo é a sua história, não afeta a experiência, e mesmo que se incline para mais experiência na batalha, este modo, como é, proporciona batalhas sólidas e entretenimento sangrento que se destacam. Eu acho que este modo como um bom filme indie com efeitos limitados, e não porque os efeitos são básicos ou simples faz dele um
filme ruim. A propósito, recomendo que você jogue em dificuldade severa, já que a dificuldade normal pode ser um pouco fácil demais, a dificuldade intensa proporciona apenas o equilíbrio certo para manter as apostas em uma boa altura. Enquanto 13 Watchmen: Aegis Rim é uma partida de tudo que a Vanillaware criou antes, também
é o seu melhor trabalho até agora, é bem equilibrado e bem embalado por tudo o que você quer no trabalho de ficção científica e vai além. Ele empresta algumas ideias e conceitos para outras mídias, principalmente filmes e livros, e faz suas próprias coisas, há muitas referências cinematográficas (e certamente outras coisas) que
valem um estudo ou artigo inteiro. A parte surpreendente (como realmente tudo neste jogo) é que eles os fazem trabalhar no contexto do jogo, não só que eles os fizeram trabalhar, eles os possuíam e criaram uma obra-prima sem fim que eu acredito que passará para o Hall da Fama não apenas como um jogo de vídeo obrigatório, mas
como uma parte imperdível do Sci-fi.... Expanda todas as opiniões deste usuário Um jogo DE SCI-FI AVG com belas artes. A parte da batalha e parte da história são habilmente separadas para permitir que os jogadores dominem o progresso do jogo de forma independente. O fundo da história é muito bem combinado com os
personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio posterior da história, o jogo tem um ritmo lento, e combate jogo AVG de ficção com arte requintada. A parte da batalha e parte da história são habilmente separadas para permitir que os jogadores dominem o progresso do jogo de forma
independente. O histórico é muito bem combinado com os personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio final da linha histórica, o jogo tem um ritmo lento, e a parte de luta é relativamente única e chata. O jogo como um todo tem um grande fundo e uma narrativa maravilhosa, é um
jogo muito distinto.... Expanda todas as avaliações de usuários A assinatura Vaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram o estilo de arte sprite 2D e a história intrincada com. muitas perspectivas de vários protogonistas. 13 Aegis Rim ainda mantém o padrão de
baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se a assinatura do YouVaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram um estilo de arte sprite 2D e uma história complexa com
múltiplas perspectivas de. muitos protogonistas. 13 Aegis Rim ainda mantém o padrão de baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se você gosta de seus estilos de arte, este jogo é provavelmente o melhor de seu trabalho. Não jogue este
jogo se você estiver procurando pelo estilo win-them-up ou ARPG. Este jogo deve ser considerado um romance visual com RTS como um complemento. Tb, o jogo ainda é ótimo sem um elemento RTS. Isso não significa que o aspecto RTS é ruim, é a média na pior das hipóteses. No entanto, a base e o melhor aspecto deste jogo é sua
história e reviravolta.... Expanda todas as opiniões deste usuário Esta revisão contém spoilers, clique em Expandir para visualizar. Falando nisso, é preciso apreciar sua conspiração. Uma vez que este é um verdadeiro jogo baseado em histórias, todo o jogo de quadros e forma de jogo é sobre serviços de enredo. Este enredo é um
velho bolo milésimo, a reversão sem parar é muito charmoso. O jogo é dividido em três cabeças, homens, quebrados e machucados. A memória também contém as linhas no gráfico dos 13 caracteres principais. O cerne do que eu acho é a pesquisa. Os jogadores podem pensar em todo o jogo como um grande site de raciocínio. A
memória é para permitir que você colete pistas, e o artigo claro é permitir que você se despisse. Então, no centro do jogo é usar os elementos coletados na pesquisa para raciocinar. A melhor parte do jogo é organizar esta estrutura de jogo aparentemente livre, mas sugere uma relação de conclusão sedosa que eu gostaria de chamar
de mundo de raciocínio aberto. Por exemplo, eu comecei a interpretar a sela dez Lang, após o fim do prólogo, eu aponto na trama para ver o enredo ocorreu nos resultados da linha do tempo, eu descobri que há realmente uma diferença entre diferentes tramas, então eu comecei a pensar sobre qual papel desempenhar no final pode
preencher a lacuna, de modo que da próxima vez que você escolher o papel em vez de continuar a sela. Muitas vezes essas parcelas, que são tratadas através da perspectiva principal de outra pessoa, conflitam com o conhecido Então eu me lembro por que eu penso sobre qual perspectiva cavar mais fundo e obter a verdade. O jogo
inteiro está em tal processo de contínua proximidade com a verdade. Por outro lado, é tão excitante quanto uma montanha russa. É uma experiência de jogo nunca antes vista. É um jogo chamado por Fahmyton como um não-comercial dos antigos. A única desvantagem do jogo é que a conexão entre o quebrado e a memória não está
perto o suficiente. Esse é o drama. O último petrio não resolve todas as contradições do jogo. Uma das minhas mais intrigantes é que, como é petri, por que o problema de estabelecer 5 zonas, cada região pode receber apenas 3 clonados para cultivo, pode realmente alcançar o espírito de estudo da época, de modo a integrar a
civilização espiritual humana de diferentes épocas para evitar o desaparecimento da humanidade neste passado? Esta configuração não pode ser explicada apenas pelo campo experimental, ou seja, você realmente quer reiniciar a partir das cinco eras para fazer uma simulação para ver qual era pode evitar a extinção humana. No
entanto, o clone está programado para viver até os 18 anos depois de ser puxado de volta para o mundo real por dois anos para se adaptar à vida aberta. O que você pode simular em 18 anos? Essa contradição, na minha opinião, é a maior brecha na trama. É claro que, uma estrutura e enredo tão complexos, pode ser melhorada, não
é fácil. Pequenas desvantagens não são suficientes, só não vomite infeliz. ... Expanda todas as avaliações deste usuário Best Story, lideradas por jogo de 2020. Vanillauta nos dá um jogo que brilha tanto em sua estratégia em tempo real, jogo como em uma trama extremamente complexa e profunda contada através de romances
visuais interativos, como contar histórias. E deve haver para aqueles que apreciam histórias bem escritas, bem como fundos e personagens lindamente pintados. Todas essas opiniões de usuários Fomos pegos por 13 Guardas: Aegis Rim em poucos minutos. Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e os
diferentes personagens. E. Também o fato de que você vai entender muitos pontos pouco a pouco. As batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, desempenho de som e gráficos são muito bonsEn catch 13 Sentinels: Aegis Rim em poucos minutos.
Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que você vai entender muitos pontos pouco a pouco. As batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, som e gráficos são muito bons e podem convencer,
assim como outros aspectos do jogo. Se você quiser obter a nova dica secreta para PS4, você definitivamente deve dar uma olhada mais de perto em 13 Watchmen: Aegis Rim. eu não te amava. Expanda todas essas opiniões dos usuários Uma história profundamente metafísica, combinada com grandes mexicanos SRPG, 13 Sentinels
é rara e fascinante, apesar de sua fortificação no que a sociedade educada pode chamar de anime **** Ao abordar dois gêneros de nicho que tendem a ser hostis ao cotidiano, romances e SRPGs, capturou um público que se sente quase mainstream na maneira como se desvia de suas convenções. Baunilha é uma história
profundamente metafísica juntamente com grandes mexicanos SRPG, 13 Sentinels é raro e charmoso, apesar de sua fortificação no que a sociedade educada pode chamar de anime **** Ao atrair dois gêneros de nicho que tendem a ser hostis a romances aleatórios, visuais e SRPGs, capturou um público que se sente quase
mainstream na maneira como mina suas convenções. Vanillaware é o desenvolvedor do clássico Odin Sphere e uma série de outros jogos que quebraram convenções japonesas de jogos, 13 Sentinels olha em sua superfície como um clichê típico de anime. Seu elenco é inteiramente estudantes do ensino médio pilotando mech e
geralmente assumindo muita responsabilidade lidando com a puberdade, conspirações que são implementadas por pessoas com mais de 30 anos, e tudo de importação acontece nesta cidade. No entanto, vem de suas complexas histórias entrelaçadas que todos distinguem personagens principais com novos e misteriosos desafios a
serem superados. Ela reza para que o jogador invista emocional e intelectualmente para entender. A batalha de 13 Chamovi é profunda, mas ainda está à beira de se aproximar. Controlar até seis membros por vez, tudo em tempo real, pode ser uma enorme gestão de todas as habilidades especiais, cada uma das quais precisa ser
atualizada independentemente usando um pool compartilhado, em comparação com habilidades piloto que podem exigir combinações específicas de caráter ou habilidades para tirar proveito disso. No entanto, a luta não é difícil, de acordo com a palavra. Algumas unidades quase inúteis. por causa de seus equipamentos inadequados
ou sua colocação em missões onde eles são ineficazes, são facilmente compensados por as habilidades francamente superiores dos outros. Ele recompensa o pensamento estratégico sem forçá-lo a perder se você fizer alguns Uma boa classificação na batalha pode ajudar a desbloquear pontos misteriosos que desbloqueiam
informações, adicionando profundidade de história, embora haja significativamente menos interação entre história e luta e é um pouco infeliz. Em geral, uma recomendação muito alta... Expanda todas as avaliações deste usuário Este é basicamente um romance visual com elementos de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB,
enquanto a maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. Em termos de história pode não ser para entregar o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (uma vez que não é realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs convencionais fazem com suas cenas estáticas), mas merece pelo menos 9 com arte
impecávelÉ basicamente um romance visual com elementos de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. A história pode não ser para alcançar o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (como não é realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs
convencionais fazem com suas cenas estáticas), mas merece pelo menos 9 com a arte impecável que a baunilha sempre entrega, que é verdadeiramente única e não pode ser encontrada em outro ambiente. Presta homenagem a muitos fantasiosos e VNs, mas de uma forma razoável e com suas reviravoltas únicas de troféus. À
medida que o mistério se desenrolava, eu estava tão viciado e não conseguia parar de andar por algumas horas. Definitivamente vale a pena ler. Expanda todas as avaliações deste usuário Há sempre uma coisa que me impressiona com a Atlus eles fazem alguns jogos fantásticos e; Estou apenas atordoado com o quão incrível este
jogo é = D Eu recomendo muito este caras &amp;quot;se você é novo para RPGS ir dar 13 Watchmen: Aegis Rim bom ir acredite em mim é digno cada centavo ^_^ Todas essas avaliações de usuário Crie uma conta apenas para classificar este jogo (btw Inglês não é meu primeiro idioma). No começo eu também sou quem diz Eu amo
baunilha e quero apoiar, mas Meh fight não é para mim, mas depois de jogar é bom não é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão pela qual eu amo este jogo é a narrativa e o caminho. em que ele interage com o jogador (não posso dizer por quê, porque A luta não é para avaliar este jogo(btu Inglês não é minha primeira língua).
No começo eu também sou quem diz Eu amo baunilha e quero apoiar, mas ,meh luta não é para mim, mas depois de jogá-lo na jogabilidade RTS é bom não é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão que eu amo este jogo é o dizer e a maneira como em que ele interage com o jogador (não posso dizer por que por causa do
spoiler). Por favor, compre este jogo se você ama boas histórias e coisas de ficção científica que você definitivamente se apaixonou por este jogo.... Expanda todos esses posts para este usuário Que surpresa, eu esperava que este jogo fosse bom, mas realmente me deu mais do que 1. Profissionais - Narrativa Brilhante - Intrigante Plot
Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada - Alguns Bons OSTs 2. Contras - Desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes do Em batalha. - Alguns pequenos detalhes (eventos) da história permanecem por resolver = &gt;Que surpresa, eu esperava que este jogo fosse bom, mas
realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais - Narrativa Brilhante - Intrigante Plot Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada - Alguns Bons OSTs 2. Contras - Os desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô (monstro) em batalha. - Alguns pequenos detalhes
(eventos) da história permanecem por resolver = &gt; O jogo é curto, não alguns jogos longos de RPG que já joguei antes, mas vale completamente o meu tempo &amp;quot;dinheiro&quot;. Ele provavelmente merece mais atenção em seu gênero... Expanda todo o feedback deste usuário Quando vi pela primeira vez um trailer para este
jogo, eu queria tentar, mas não tinha certeza se gostaria muito da jogabilidade. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Gosto de me ajustar e como você escolhe o personagem principal com o qual deseja interagir. Eu acho
as reviravoltas e me transformo em sua história divertidaQuando eu vi um trailer para este jogo, eu queria tentar, mas eu não tinha certeza se gostaria de muita jogabilidade. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Gosto de
me ajustar e como você escolhe o personagem principal com o qual deseja interagir. Eu acho as reviravoltas e se transforma em sua história engraçada e eu amo como o jogo tira um monte de emoções de mim com cada personagem. Eu recomendo muito este jogo, quer você ame anime ou ficção científica. Eu não estou muito
atualizado sobre Sci-Fi, mas há referências que eu recebo e este jogo honestamente me fez querer aprender mais sobre o gênero. Tudo o que o mantém fora de 10 para mim é que eu não terminei o jogo completamente, mas baseado na jogabilidade e configuração, eu acredito que ele pelo menos merece nove. Um monte de coisas
para me lembrar de um pequeno jogo de spike chunesoft, mas baunilhaware e atlus realmente fazer um jogo de sentimento único e eu acho que se você é vago sobre ele, pelo menos tente se há uma venda porque é realmente divertido na minha opinião .... Expanda todas as avaliações deste usuário Existem muitas reviravoltas
interessantes ao longo do caminho, mas os 10% finais foram bastante mech na minha opinião. O clímax não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você
pode jogar em qualquer dificuldade, desde que você fique lá são reviravoltas muito interessantes ao longo do caminho, mas os últimos 10% ou mais é bastante mech na minha opinião. O clímax não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão
em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em qualquer dificuldade, desde que você obter as fileiras S de qualquer missão que você vai platina facilmente. Mas, pessoalmente, Tempo que eu tenho um S em Intense sem quebrar o suor, o jogo não é tão difícil. Talvez 20% das
missões que não tive pela primeira vez. E eu nunca reiniciei o caráter, então eu geralmente não tinha o line-up ideal para a maioria das missões, mas ainda é principalmente brisa. Mas eu me diverti brigando. Às vezes você espera para tirar vantagem de um grande ataque, e de repente foi a última onda e acabou. Também bem, entre
em qualquer personagem gay, mas seja a mesma pessoa que constantemente fala sobre seu orgulho como um soldado japonês, sim, sim. Se ele fosse tão sério quanto o diálogo, ele não estaria perseguindo algo que vai tão longe contra a cultura dele. Ele continua agindo como se não se importasse, mas todas as ações que ele faz
dizem o contrário. Só para os tropis... A maioria das atuações eu realmente achei que era bastante decente. Yuki foi muito bom de ouvir. Mivaco, Tsukasa e Takathoshi, que eu achei ter um monte de vozes irritantes. Semi-nudez é uma super caminhada às vezes, especialmente dado que todos os personagens são confiantes para
serem adolescentes. Mas acho que a maioria da base que joga jogos como este provavelmente não incomoda os fãs ou a perversão geral japonesa. Também é incrível como cada personagem ama romanticamente alguém. Ou ele ama muita gente. Quem sabe o sucesso das relações do ensino médio é tão alto?! Mas Anniway, na
maioria das vezes foi um bom jogo. Eu só senti o fim 10-20% de decepção depois de todas as vezes que você me fez dizer oh, snap. Você gosta disso, mas ainda não está bem 888 anos. Expanda todas as opiniões dos usuários Você está gostando? Fã do anime gigante meha, que está na casa dos 80 anos? Como um kaiju gigante
ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a base bem estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma maneira que eu nunca gostei? Fã do anime gigante meha,
que está na casa dos 80 anos? Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a base bem estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma
maneira que eu nunca vi em um videogame, aparecendo de e de pensamentos dos personagens enquanto outros personagens estão tendo conversas em segundo plano. Parece complicado, mas neste jogo eles fizeram dar certo! Tapeçaria rica na parte de trás experimenta intrincadamente tecida rivais, mesmo superando as melhores
ofertas no campo JRPG. O design do personagem é bem feito e tomado. Personagens muito agradáveis, bem compostos com animaçãos de aumento de personalidade. O meio é ricamente pintado e escárnio com luz. Quando se trata de controlar seus mechs, o jogo muda para um estilo de estratégia de campo de batalha de cima para
baixo. esta área cai um pouco menos do que é modo história estelar. Não me leve a mal, ainda é legal, mas o campo de batalha teria sido melhorado adicionando modelos mech e kaiju em vez de apenas painéis piscando de verde e vermelho. Eu gostaria de ter mais do que o aparecimento de uma missão anterior, mas não há como
negar que mesmo aqui há um senso de estilo inesquecível, embora não haja modelos no campo de batalha, de alguma forma ele ainda funciona e eu acabei gostando muito desse modo! Nitpicking pequenas falhas não vai mudar minha pontuação geral para este jogo, muito do que ele faz apenas para ofuscar todo o resto. Não olhe
para spoilers, este jogo é um deleite raro que quase nunca vem, uma daquelas experiências mágicas que você vai desfrutar mais pela primeira vez. É diferente, bem escrito, feito com habilidades trabalhadas e um verdadeiro amor ao seu tema. E isso mostra. Este jogo é feito com amor, e eu amo este jogo!... Expanda todo o feedback
desse usuário que eu entrei neste jogo, sem saber de nada, minhas expectativas eram ainda altas, pois eu realmente gostava de outros jogos da Atlus antes, mas ainda assim consegui explodir minha mente. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que
está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Eu estou neste jogo sem saber nada, minhas expectativas eram até altas como eu realmente gostei de outros jogos atlus antes, mas ele ainda conseguiu sair impune. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo,
ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Não quero dizer mais que não estou estragando o jogo, mas recomendo sinceramente... Colapso Todas as avaliações do usuário Auto-verificação e abaixo de 2020. Ele decidiu ir
para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou seja, bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e só soboy nybo superSamo é a abertura
repentina e agradável 2020. Ele decidiu ir para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou seja, bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e
apenas soboy ñoi super top gráficos, mas obtom como-ele e desajeitadamente falar aprender a arte distinta e original. Nas décadas de 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980. Não é compreensível, onde o gatilho é uma venda e a receita sai do caminho. Uma chuva se armou. Nu e pinta olho de aguaceiro
supostamente perdoar, mas como como É uma noite de conversa, com a visão de um especialista, um sovetuyu frenético... Expanda todo o feedback desse usuário que eu entrei neste jogo, sem saber de nada, minhas expectativas eram ainda altas, pois eu realmente gostava de outros jogos da Atlus antes, mas ainda assim consegui
explodir minha mente. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Eu estou neste jogo sem saber nada, minhas expectativas eram até altas como eu
realmente gostei de outros jogos atlus antes, mas ele ainda conseguiu sair impune. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Não quero dizer mais que
não estou estragando o jogo, mas recomendo sinceramente... Role todas as postagens deste usuário Página 7 Este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava
ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender, então este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no tempo, o personagem
foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender tão mal aqui porque é um jogo muito bom. Se você gosta de
jrpg, anime ou mechi, pegue este jogo. O quarto era muito pequeno e muito pequeno. Expanda todas as avaliações deste usuário 13 Sentinels: Aegis Rim é um dos melhores jogos da Vanillaware para se localizar no oeste. Dado que você é fã de uma narrativa de ficção científica pesada contada em formato de romance visual, não vejo
por que devemos seguir em frente com este jogo. NÃO OUÇA as críticas aos elementos da jogabilidade como parte do charme em 13 Lentinelli é um enredo alucinante. Todas essas opiniões sobre usuários Este jogo mostra o que a Vanillaware é realmente capaz de ter em mente o momento e o orçamento certos. Sem palavras, é uma
obra-prima. O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia em tudo o que se desenvolve, este jogo mostra o que Vanillaware é realmente capaz de considerar o
momento e orçamento certos. Sem palavras, é uma obra-prima. O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A maneira como cada um deles As histórias dos 13 personagens são extremamente fascinantes e bem feitas. Você pensaria que se perderia em tudo o que está
acontecendo, mas a forma como a aventura é construída é muito intuitiva. Como esperado com títulos de baunilha, o estilo de arte é de tirar o fôlego e agrega muito à atmosfera do jogo, e eu não consigo me cansar da estética Sci-Fi de 80. A última é a batalha que me surpreendeu. Nos trailers, parecia um pouco raso, mas a
jogabilidade RTS (estratégia em tempo real) é tão agradável. A mecânica de RPG associada à luta aumenta seu vício, pois é tão divertido melhorar seus personagens e vê-los dizimar inimigos no campo de batalha. Este é o meu jogo pessoal do ano para 2020 (esta revisão foi escrita antes do lançamento de Cyberpunk 2077, embora
isso provavelmente não mudará minha opinião aqui). Há tantas reviravoltas e voltas para cuidar entre enredo e narrativa habilmente escritos. Não perca essa manchete!... Expanda todos os comentários do usuário História 11/10 Não há história melhor nos jogos. A história é extremamente complexa e inclui 13 personagens, no entanto
você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10, embora devs não parecem reconhecê-lo, História 11/10 Não É Melhor História em Jogos. A história é extremamente
complexa e inclui 13 personagens, no entanto você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10 Embora devs não pareçam reconhecê-lo, é um romance visual.
Recomenda-se correr através das batalhas leves, que felizmente levam apenas um terço do tempo do jogo. É superficial, mas extremamente rápido, toda batalha dura cinco minutos. Gráficos/Música: Este é um jogo de baixo orçamento, os visuais são bonitos, mas ainda escassos. O resultado é perfeito e se alinha perfeitamente com as
cenas da história... Expanda todas as avaliações de usuários para iniciantes, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e é voltado para um certo nicho de pessoa. Minha avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso
povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar alguns. Para começar, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e é voltado para um certo nicho de pessoa. Minha avaliação e
avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar alguns. Eles são uma empresa que é obviamente e incutir uma enorme quantidade de esforço e qualidade nos jogos que
produzem. Na verdade, tendo terminado esta obra-prima, posso facilmente dizer que agora eles estão competindo Square Enix. Essa também é uma das muitas razões pelas quais 13 Watchmen: Aegis Rim se tornou o meu jogo favorito do ano. Se você é um verdadeiro fã de anime de coração, desfrute de um bom romance de ficção
científica e jogabilidade estratégica, então limpe seu calendário e obtenha um envelope pronto no universo único do que 13 Sentinels: Aegis Rim. Este jogo gira em torno da vida de 13 pessoas que estão dispostas a salvar o mundo em algum aspecto ou outro aspecto. Gostei de todos os personagens, incluindo todos os npc.s. Eu era
capaz de tratar cada um dos personagens principais, mesmo que apenas de alguma forma insignificante. Cada uma de suas histórias era tão única e intrigante por si só, e eu queria cada vez mais. A voz estava em japonês e inglês. No início o jogo é um pouco linear, mas após o prólogo de cada personagem o jogo abre completamente
e não segura mais sua mão. Você pode escolher ir para a história da maneira que quiser ou você pode passar um tempo no campo de batalha em um mejas gigante defendendo a cidade e construindo estatísticas. Tudo é da mais alta qualidade, desde o caprichoso ziguezague até a grande escrita com inúmeros macacões.
Honestamente, eu estava pressionado para encontrar quaisquer falhas. Entendo perfeitamente que tudo em nosso mundo tem espaço para melhorias, mas 13 Sentinelas: Aegis Rim não tem espaço para melhorias. A parede é perfeita. Há muitas noites e muito divertido para ficar com essa pequena joia. Este é um jogo incrível e eu
aconselho você a não deixar este robô enferrujar... Expanda todas as avaliações deste usuário O que é um jogo único 13 Sentinels. Eu realmente gostei do começo ao fim. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu nunca joguei um jogo que lida com tantos tópicos interessantes
e consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo lida com IA, colônias espaciais, terraformação, transplante de memória, genética O que é um jogo único 13 Sentinels. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu nunca joguei um jogo que
lida com tantos tópicos interessantes e consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo aborda IA, colônias espaciais, terraformação, transplante de memória, engenharia genética, robótica, nanotecnologia, etc. e você nem pensaria que apenas olhar para os trailers haha é tudo no início do que
parece algum drama romântico do ensino médio! Enfim, para mim é um jogo inesquecível, 10/10 e espero que ele esteja indo bem financeiramente porque ele merece todo o sucesso do mundo. Não há jogos suficientes como este. Expandir todos esses costumes Tome minha palavra, esta é a joia escondida da última geração, sem
dúvida. Jogar **** Toneladas de Jogos Eu li uma tonelada de livros e nunca vi um artista com esse nível de não-linear da parede em profundidade incrivelmente bem feito contando histórias. A única razão para este jogo não ser 10 é porque a parte estratégica da jogabilidade pode definitivamente ser mais polida e acrescentou que estou
mantendo minha palavra para ele, é a joia escondida da última geração, sem dúvida. Eu jogo uma tonelada de jogos e leio uma tonelada de livros, e eu nunca vi trabalho criativo com este nível de não linear fora da parede em profundidade uma história incrivelmente bem feita conta. A única razão pela qual este jogo não é 10 é porque a
parte estratégica da jogabilidade pode definitivamente ser mais polida e adicionada em diferentes aspectos; ele se sente mais ou menos como um protótipo/plano em um estágio tardio. Dito isto, até a parte da estratégia é muito boa, completa e convincente. Como se fosse um protótipo tardio ou um plano? - Ela é muito boa nisso.
Compre este jogo.... Expanda todas as críticas deste usuário Querido Deus história neste jogo é material de filme classe A. Poucas pessoas serão fãs de jogo de combate ou de toda a trama juntos depois de completar certos aspectos de condições. Mas é uma jornada incrível. Recomendarei que só funcione para a história. Todas
essas postagens deste jogo incrível de usuário Fio baunilha novamente soberba com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como um modo de história e campo de jogo de campo de batalha baseado em turnos como táticas finais fantasy (mas muito mais simplificada, é claro), minha única crítica é que
ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para o próximo jogo incrível Amazed Vanilla ware novamente supera-se com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como história e modo de turno, baseados em jogos de campo de batalha como táticas
finais fantasy (mas muito mais simplificadas, é claro), minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para outra, mas você precisa jogar ambos ao mesmo tempo para avançar o jogo. Além do fato de que ambas as seções são rad definitivamente um dos
meus jogos fav em 2020 ... Expanda todas essas opiniões de usuários Es un juegazo como la copa de un pino,una de las mejores historian's k en videoue ego y un de décordo art fantástico. La Traducho al-Espanyol é um confortável e é tteka l L Todas essas opiniões de usuários eu estou classificando é 10 para a história. A luta é
passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se importar. Para mim, só serve como um obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a forma como eles os espalharam pelo jogo do início ao fim é magnífico. Quando você acha que entende, eu vou
te contar 10 sobre a história. A luta é mas realmente, se eles eliminarem toda a luta de jogabilidade, eu não acho que você vai se importar. Para mim, só serve como um obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a forma como eles os espalharam pelo jogo do início ao fim é magnífico. Quando você
acha que entende o jogo, eles puxaram o tapete, fazendo você pensar de novo. Este jogo vai para as minhas melhores recomendações facilmente...... Expanda todas as avaliações de usuários A Vanilla ware é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que ninguém está disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu
trabalho sempre me pareceu honesto e cheio de coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos mencionados. Vanilla é uma empresa única. Eles sempre fazem a única
coisa que ninguém está disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu trabalho sempre me pareceu honesto e cheio de coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou estar em pé de igualdade com os outros dois
aspectos mencionados. 13 Os guardas não só elevaram o nível muito alto em termos de contar histórias e na direção da arte, embora possa parecer enganoso, eles fizeram um sistema de combate sólido, cru e satisfatório que complementa maravilhosamente sua história, tanto mecanicamente quanto narrativamente, para proporcionar
uma experiência equilibrada e magistralmente trabalhada. 13 Sentinels é uma partida dos últimos trabalhos da Vanillaware, que estão mais nas linhas de aventuras laterais para a ação, embora aqui a aventura se move no reino 2D, é um tipo diferente de jogo, é mais parecido com GrimGrimoire, mas chegaremos lá. Por mais estranho
que pareça, ele é estrelado por 13 personagens, e embora possa soar como se a maioria deles fosse apenas histórias laterais ou histórias acolchoadas, cada um deles é interessante e necessário para a história geral. Mesmo tematicamente diferente entre eles; pode-se sentir como uma história de detetive, enquanto o outro pode ser
um anime de comédia da vida, o alcance é significativamente amplo. Baunilha não é estranha a ter cinco personagens, mas em 13 Sentinels, eles equilibram tão bem que cada personagem tem muitos momentos para brilhar, e nunca está focado nas façanhas de apenas um personagem; Eles são como cínicos em um relógio bem
enrugado. Para equilibrar o cronograma de progressão, você começa a jogar com um personagem, e quando você atende a certos critérios, como chegar a um certo ponto em sua trama ou avançar no modo de combate, você desbloqueará os outros personagens um por um. Cada personagem tem um medidor percentual, então você
não tem que se preocupar em não saber quem passar para obter e a peça mais coesa. No entanto, um dos muitos aspectos brilhantes de 13 13 que não há ordem certa para tocá-lo. No meu caso, eu mudava de personagem cada vez que terminava a cabeça deles (A To Continue seria exibido na tela) e nunca senti que fosse, e além
disso, a história de fantasia está cheia de reviravoltas, e a narrativa não iliary só aumenta sua intrigante e confusa história (para o propósito). É um trabalho sci-fi através e através, não é mesmo grande para os padrões de videogame, mas também qualquer padrão de mídia, e porque cada campanha se desvia de outra em termos de
temas e atmosfera, você vai encontrar uma ampla gama de cenas, desde momentos saudáveis e cômicos até verdadeiramente aterrorizantes, é quase incrível como eles se safam de misturar todas essas coisas. Outra parte que estava no topo do seu jogo foi o jogo de voz japonês original, eles reuniram algumas vozes com veteranos e
recém-chegados, e cada um deles deu seu coração às suas performances, entregando suas cenas como nascidos para interpretá-los. Embora eu ache o modo de combate como tudo neste jogo incrivelmente bem feito, é também a parte que eu acho que muitas pessoas podem ser desligadas, já que o que você vê na tela não são um
meha nem kaiyu, mas imagens abstratas deles, não é ruim em si mesmo, e o jogo depende muito de efeitos e sons para fazer cada soco e projétil sentir Que eles esmagam inimigos e se safam com essa ilusão. Isso eu acho que é uma solução orçamentária, mas como o foco do jogo é a sua história, não afeta a experiência, e mesmo
que se incline para mais experiência na batalha, este modo, como é, proporciona batalhas sólidas e entretenimento sangrento que se destacam. Eu acho que este modo como um bom filme indie com efeitos limitados, e não porque os efeitos são básicos ou simples faz dele um filme ruim. A propósito, recomendo que você jogue em
dificuldade severa, já que a dificuldade normal pode ser um pouco fácil demais, a dificuldade intensa proporciona apenas o equilíbrio certo para manter as apostas em uma boa altura. Enquanto 13 Watchmen: Aegis Rim é uma partida de tudo que a Vanillaware criou antes, também é o seu melhor trabalho até agora, é bem equilibrado e
bem embalado por tudo o que você quer no trabalho de ficção científica e vai além. Ele empresta algumas ideias e conceitos para outras mídias, principalmente filmes e livros, e faz suas próprias coisas, há muitas referências cinematográficas (e certamente outras coisas) que valem um estudo ou artigo inteiro. A parte surpreendente
(como realmente tudo neste jogo) é que eles os fazem trabalhar no contexto do jogo, não só que eles os fizeram trabalhar, eles os possuíam e criaram uma obra-prima sem fim que eu acredito que passará para o Hall da Fama não apenas como um jogo de vídeo obrigatório, mas como uma parte imperdível do Sci-fi.... Expanda todas as
opiniões deste usuário Um jogo DE SCI-FI AVG com belas artes. A parte da batalha e a parte da história são habilmente separadas para permitir que os jogadores dominem o progresso do jogo O fundo da história é muito bem combinado com os personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto,
no estágio posterior da história, o jogo tem um ritmo lento, e combate jogo AVG de ficção com arte requintada. A parte da batalha e parte da história são habilmente separadas para permitir que os jogadores dominem o progresso do jogo de forma independente. O fundo da história é muito bem combinado com os personagens.
Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio final da linha histórica, o jogo tem um ritmo lento, e a parte de luta é relativamente única e chata. O jogo como um todo tem um grande fundo e uma narrativa maravilhosa, é um jogo muito distinto.... Expanda todas as avaliações de usuários A
assinatura Vaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram o estilo de arte sprite 2D e a história intrincada com. muitas perspectivas de vários protogonistas. 13 Aegis Rim ainda mantém o padrão de baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo
complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se a assinatura do YouVaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram um estilo de arte sprite 2D e uma história complexa com múltiplas perspectivas de. muitos protogonistas. 13 Aegis Rim ainda
mantém o padrão de baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se você gosta de seus estilos de arte, este jogo é provavelmente o melhor de seu trabalho. Não jogue este jogo se você estiver procurando pelo estilo win-them-up ou ARPG.
Este jogo deve ser considerado um romance visual com RTS como um complemento. Tb, o jogo ainda é ótimo sem um elemento RTS. Isso não significa que o aspecto RTS é ruim, é a média na pior das hipóteses. No entanto, a base e o melhor aspecto deste jogo é sua história e reviravolta.... Expanda todas as opiniões deste usuário
Esta revisão contém spoilers, clique em Expandir para visualizar. Falando nisso, é preciso apreciar sua conspiração. Uma vez que este é um verdadeiro jogo baseado em histórias, todo o jogo de quadros e forma de jogo é sobre serviços de enredo. Este enredo é um velho bolo milésimo, a reversão sem parar é muito charmoso. O jogo
é dividido em três cabeças, homens, quebrados e machucados. A memória também contém as linhas no gráfico dos 13 caracteres principais. O cerne do que eu acho é a pesquisa. Os jogadores podem pensar em todo o jogo como um grande site de raciocínio. A memória é para permitir que você colete pistas, e o artigo claro é permitir
que você se despisse. Então, no centro do jogo é usar os elementos coletados na pesquisa para raciocinar. A melhor parte do jogo é organizar esta estrutura de jogo aparentemente livre, mas sugere uma relação de conclusão sedosa que eu gostaria de chamar de mundo de raciocínio aberto. Por exemplo, eu comecei a jogar a sela 10
Lang, após o fim do prólogo, eu aponto na trama para a trama ocorreu nos resultados da linha do tempo, descobri que há realmente uma diferença entre diferentes tramas, então comecei a pensar sobre qual papel desempenhar no final pode preencher a lacuna, para que da próxima vez que você escolher o papel, não continue a sela.
Muitas vezes essas tramas, que são vistas através da perspectiva principal de outra pessoa, conflitam com o enredo familiar. Então eu me lembro por que eu penso sobre qual perspectiva cavar mais fundo e obter a verdade. O jogo inteiro está em tal processo de contínua proximidade com a verdade. Por outro lado, é tão excitante
quanto uma montanha russa. É uma experiência de jogo nunca antes vista. É um jogo chamado por Fahmyton como um não-comercial dos antigos. A única desvantagem do jogo é que a conexão entre o quebrado e a memória não está perto o suficiente. Esse é o drama. O último petrio não resolve todas as contradições do jogo. Uma
das minhas mais intrigantes é que, como é petri, por que o problema de estabelecer 5 zonas, cada região pode receber apenas 3 clonados para cultivo, pode realmente alcançar o espírito de estudo da época, de modo a integrar a civilização espiritual humana de diferentes épocas para evitar o desaparecimento da humanidade neste
passado? Esta configuração não pode ser explicada apenas pelo campo experimental, ou seja, você realmente quer reiniciar a partir das cinco eras para fazer uma simulação para ver qual era pode evitar a extinção humana. No entanto, o clone está programado para viver até os 18 anos depois de ser puxado de volta para o mundo real
por dois anos para se adaptar à vida aberta. O que você pode simular em 18 anos? Essa contradição, na minha opinião, é a maior brecha na trama. É claro que, uma estrutura e enredo tão complexos, pode ser melhorada, não é fácil. Pequenas desvantagens não são suficientes, só não vomite infeliz. ... Expanda todas as avaliações
deste usuário Best Story, lideradas por jogo de 2020. Vanillauta nos dá um jogo que brilha em sua estratégia de defesa em tempo real. Defesa. e em uma trama extremamente complexa e profunda, contada através de uma história visual interativa semelhante à narrativa. E deve haver para aqueles que apreciam histórias bem escritas,
bem como fundos e personagens lindamente pintados. Todas essas opiniões de usuários Fomos pegos por 13 Guardas: Aegis Rim em poucos minutos. Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que você vai entender muitos pontos pouco a pouco. As batalhas tornaram-se variadas
e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, desempenho de som e gráficos são muito bonsEn catch 13 Sentinels: Aegis Rim em poucos minutos. Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que você vai entender muitos pontos
pouco a pouco. As batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, som e gráficos são muito bons e podem convencer, assim como outros aspectos do jogo. Se você quiser obter a nova dica secreta para PS4, você definitivamente deve dar uma olhada
mais de perto em 13 Watchmen: Aegis Rim. eu não te amava. Expanda todas essas opiniões dos usuários Uma história profundamente metafísica, combinada com grandes mexicanos SRPG, 13 Sentinels é rara e fascinante, apesar de sua fortificação no que a sociedade educada pode chamar de anime **** Ao abordar dois gêneros de
nicho que tendem a ser hostis ao cotidiano, romances e SRPGs, capturou um público que se sente quase mainstream na maneira como se desvia de suas convenções. Baunilha é uma história profundamente metafísica juntamente com grandes mexicanos SRPG, 13 Sentinels é raro e charmoso, apesar de sua fortificação no que a
sociedade educada pode chamar de anime **** Ao atrair dois gêneros de nicho que tendem a ser hostis a romances aleatórios, visuais e SRPGs, capturou um público que se sente quase mainstream na maneira como mina suas convenções. Vanillaware é o desenvolvedor do clássico Odin Sphere e uma série de outros jogos que
quebraram convenções japonesas de jogos, 13 Sentinels olha em sua superfície como um clichê típico de anime. Seu elenco é inteiramente estudantes do ensino médio pilotando mech e geralmente assumindo muita responsabilidade lidando com a puberdade, conspirações que são implementadas por pessoas com mais de 30 anos, e
tudo de importação acontece nesta cidade. No entanto, vem de suas complexas histórias entrelaçadas que todos distinguem personagens principais com novos e misteriosos desafios a serem superados. Ela reza para que o jogador invista emocional e intelectualmente para entender. A batalha de 13 Chamovi é profunda, mas ainda
está à beira de se aproximar. Controlar até seis membros por vez, tudo em tempo real, pode ser uma gestão intransponível de todas as habilidades especiais, cada que deve ser auto-atualizado usando uma piscina compartilhada em comparação com as habilidades piloto que podem ser usadas para combinações ou habilidades
específicas para tirar proveito disso. No entanto, a luta não é difícil, de acordo com a palavra. Algumas unidades quase inúteis. por causa de seus equipamentos inadequados ou sua colocação em missões onde eles são ineficazes, eles são facilmente compensados pelas habilidades francamente superiores dos outros. Recompensa o
pensamento estratégico sem forçá-lo a perder se cometer alguns erros. Uma boa classificação na batalha pode ajudar a desbloquear pontos misteriosos que desbloqueiam informações, adicionando profundidade de história, embora haja significativamente menos interação entre história e luta e é um pouco infeliz. Em geral, uma
recomendação muito alta... Expanda todas as avaliações deste usuário Este é basicamente um romance visual com elementos de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. Em termos de história pode não ser para entregar o mesmo impacto emocional que o
VNS nível 0 (uma vez que não é realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs convencionais fazem com suas cenas estáticas), mas merece pelo menos 9 com arte impecávelÉ basicamente um romance visual com elementos de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a maioria dos outros trabalhos da
Vanillaware/Atlus não é. A história pode não ser para alcançar o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (como não é realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs convencionais fazem com suas cenas estáticas), mas merece pelo menos 9 com a arte impecável que a baunilha sempre entrega, que é verdadeiramente
única e não pode ser encontrada em outro ambiente. Presta homenagem a muitos fantasiosos e VNs, mas de uma forma razoável e com suas reviravoltas únicas de troféus. À medida que o mistério se desenrolava, eu estava tão viciado e não conseguia parar de andar por algumas horas. Definitivamente vale a pena ler. Expanda todas
as avaliações deste usuário Há sempre uma coisa que me impressiona com a Atlus eles fazem alguns jogos fantásticos e; Estou apenas atordoado com o quão incrível este jogo é = D Eu recomendo muito este caras &amp;quot;se você é novo para RPGS ir dar 13 Watchmen: Aegis Rim bom ir acredite em mim é digno cada centavo ^_^
Todas essas avaliações de usuário Crie uma conta apenas para classificar este jogo (btw Inglês não é meu primeiro idioma). No começo eu também sou quem diz Eu amo baunilha e quero apoiar, mas Meh fight não é para mim, mas depois de jogar é uma jogabilidade rts é bom não é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão pela
qual eu amo este jogo é a narrativa e a maneira como ele interage com o jogador (eu não posso dizer-lhe por quê, porque Eles criam uma conta apenas para apreciar este jogo (btu inglês não é a minha primeira língua). a razão pela qual eu amo este jogo é a narração e a forma como ele interage com o jogador (não posso dizer por que
por causa de spoiler). Por favor, compre este jogo se você gosta de uma boa história conta Coisas de ficção científica que você definitivamente se apaixonou por este jogo... Expanda todos esses posts para esse usuário Que surpresa, eu esperava que esse jogo fosse bom, mas realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais -
Narrativa Brilhante - Intrigante Plot Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada - Alguns Bons OSTs 2. Contras - Os desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô (monstro) em batalha. - Alguns pequenos detalhes (eventos) da história permanecem por resolver = &gt;Que
surpresa, eu esperava que este jogo fosse bom, mas realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais - Narrativa Brilhante - Intrigante Plot Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada - Alguns Bons OSTs 2. Contras - Os desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô
(monstro) em batalha. - Alguns pequenos detalhes (eventos) da história permanecem por resolver = &gt; O jogo é curto, não alguns jogos longos de RPG que já joguei antes, mas vale completamente o meu tempo &amp;quot;dinheiro&quot;. Ele provavelmente merece mais atenção em seu gênero... Expanda todo o feedback deste
usuário Quando vi pela primeira vez um trailer para este jogo, eu queria tentar, mas não tinha certeza se gostaria muito da jogabilidade. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Gosto de me ajustar e como você escolhe o
personagem principal com o qual deseja interagir. Eu acho as reviravoltas e me transformo em sua história divertidaQuando eu vi um trailer para este jogo, eu queria tentar, mas eu não tinha certeza se gostaria de muita jogabilidade. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão
convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Gosto de me ajustar e como você escolhe o personagem principal com o qual deseja interagir. Eu acho as reviravoltas e se transforma em sua história engraçada e eu amo como o jogo tira um monte de emoções de mim com cada personagem. Eu recomendo muito este jogo,
quer você ame anime ou ficção científica. Eu não estou muito atualizado sobre Sci-Fi, mas há referências que eu recebo e este jogo honestamente me fez querer aprender mais sobre o gênero. Tudo o que o mantém fora de 10 para mim é que eu não terminei o jogo completamente, mas baseado na jogabilidade e configuração, eu
acredito que ele pelo menos merece nove. Um monte de coisas para me lembrar de um pequeno jogo de spike chunesoft, mas baunilhaware e atlus realmente fazer um jogo de sentimento único e eu acho que se você é vago sobre ele, pelo menos tente se há uma venda porque é realmente divertido na minha opinião .... Expanda todas
as avaliações deste usuário Existem muitas reviravoltas interessantes ao longo do caminho, mas os 10% finais foram bastante mech na minha opinião. O clímax não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e
francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em dificuldade, desde que você obter sHá um monte de reviravoltas interessantes ao longo do caminho, mas o acabamento 10% ou mais tem sido bastante na minha opinião. O clímax não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha
platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em qualquer dificuldade, desde que você obtenha as fileiras S de qualquer missão você vai obter platina facilmente. Mas, pessoalmente, há muitas vezes que eu
tenho um S em Intense sem quebrar o suor, o jogo não é tão difícil. Talvez 20% das missões que não tive pela primeira vez. E eu nunca reiniciei o caráter, então eu geralmente não tinha o line-up ideal para a maioria das missões, mas ainda é principalmente brisa. Mas eu me diverti brigando. Às vezes você espera para tirar vantagem
de um grande ataque, e de repente foi a última onda e acabou. Também bem, entre em qualquer personagem gay, mas seja a mesma pessoa que constantemente fala sobre seu orgulho como um soldado japonês, sim, sim. Se ele fosse tão sério quanto o diálogo, ele não estaria perseguindo algo que vai tão longe contra a cultura dele.
Ele continua agindo como se não se importasse, mas todas as ações que ele faz dizem o contrário. Só para os tropis... A maioria das atuações eu realmente achei que era bastante decente. Yuki foi muito bom de ouvir. Mivaco, Tsukasa e Takathoshi, que eu achei ter um monte de vozes irritantes. Semi-nudez é uma super caminhada às



vezes, especialmente dado que todos os personagens são confiantes para serem adolescentes. Mas acho que a maioria da base que joga jogos como este provavelmente não incomoda os fãs ou a perversão geral japonesa. Também é incrível como cada personagem ama romanticamente alguém. Ou ele ama muita gente. Quem sabe
o sucesso das relações do ensino médio é tão alto?! Mas Anniway, na maioria das vezes foi um bom jogo. Eu só senti o fim 10-20% de decepção depois de todas as vezes que você me fez dizer oh, snap. Você gosta disso, mas ainda não está bem 888 anos. Expanda todas as opiniões dos usuários Você está gostando? Fã do anime
gigante meha, que está na casa dos 80 anos? Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a base bem estabelecida que apoia este título único e se
desenvolve de uma maneira que eu nunca gostei? Fã do anime gigante meha, que está na casa dos 80 anos? Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a
base bem estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma maneira que eu nunca vi em um videogame, aparecendo de e de pensamentos dos personagens enquanto outros personagens estão tendo conversas em segundo plano. Parece complicado, mas neste jogo eles fizeram dar certo! Rico no fundo, rivais tecidos,
supera até mesmo as melhores ofertas no campo do JRPG. O design do personagem é bem feito e tomado. Personagens muito agradáveis, bem compostos com animaçãos de aumento de personalidade. O meio é ricamente pintado e escárnio com luz. Quando se trata de controlar seus mechs, o jogo muda para um estilo de estratégia
de campo de batalha de cima para baixo. Nesta área ele cai um pouco menos do que é um modo de enredo estelar. Não me leve a mal, ainda é legal, mas o campo de batalha teria sido melhorado adicionando modelos mech e kaiju em vez de apenas painéis piscando de verde e vermelho. Eu gostaria de ter mais do que o aparecimento
de uma missão anterior, mas não há como negar que mesmo aqui há um senso de estilo inesquecível, embora não haja modelos no campo de batalha, de alguma forma ele ainda funciona e eu acabei gostando muito desse modo! Nitpicking pequenas falhas não vai mudar minha pontuação geral para este jogo, muito do que ele faz
apenas para ofuscar todo o resto. Não olhe para spoilers, este jogo é um deleite raro que quase nunca vem, uma daquelas experiências mágicas que você vai desfrutar mais pela primeira vez. É diferente, bem escrito, feito com habilidades trabalhadas e um verdadeiro amor ao seu tema. E isso mostra. Este jogo é feito com amor, e eu
amo este jogo!... Expanda todo o feedback desse usuário que eu entrei neste jogo, sem saber de nada, minhas expectativas eram ainda altas, pois eu realmente gostava de outros jogos da Atlus antes, mas ainda assim consegui explodir minha mente. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te
mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Eu estou neste jogo sem saber nada, minhas expectativas eram até altas como eu realmente gostei de outros jogos atlus antes, mas ele ainda conseguiu sair impune. Se você quer um jogo com
um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Não quero dizer mais que não estou estragando o jogo, mas recomendo sinceramente... Expanda todas as avaliações de usuários
Ssémon e Underdog 2020-on. Ele decidiu ir para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou seja, bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e só
soboy nybo superSamo é a abertura repentina e agradável 2020. Ele decidiu ir para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (não e não, sci-fi, ou seja, e não
Diária. Nu e apenas soboy ñoi super top gráficos, mas obtom como-ele e desajeitadamente falar aprender a arte distinta e original. Nas décadas de 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980. Não é compreensível, onde o gatilho é uma venda e a receita sai do caminho. Uma chuva se armou. Nu e pinta olho de
aguaceiro supostamente perdoar, mas não a quem cavalo. É uma noite de conversa, com a visão de um especialista, um sovetuyu frenético... Expandir todas as avaliações de usuários Página 8 Você gosta de mim? Fã do anime gigante meha, que está na casa dos 80 anos? Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma
pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a base bem estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma maneira que eu nunca gostei? Fã do anime gigante meha, que está na casa dos 80 anos?
Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a base bem estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma maneira que eu nunca vi em um
videogame, aparecendo de e de pensamentos dos personagens enquanto outros personagens estão tendo conversas em segundo plano. Parece complicado, mas neste jogo eles fizeram dar certo! Tapeçaria rica na parte de trás experimenta intrincadamente tecida rivais, mesmo superando as melhores ofertas no campo JRPG. O
design do personagem é bem feito e tomado. Personagens muito agradáveis, bem compostos com animaçãos de aumento de personalidade. O meio é ricamente pintado e escárnio com luz. Quando se trata de controlar seus mechs, o jogo muda para um estilo de estratégia de campo de batalha de cima para baixo. Nesta área ele cai
um pouco menos do que é um modo de enredo estelar. Não me leve a mal, ainda é legal, mas o campo de batalha teria sido melhorado adicionando modelos mech e kaiju em vez de apenas painéis piscando de verde e vermelho. Eu gostaria de ter mais do que o aparecimento de uma missão anterior, mas não há como negar que
mesmo aqui há um senso de estilo inesquecível, embora não haja modelos no campo de batalha, de alguma forma ele ainda funciona e eu acabei gostando muito desse modo! Nitpicking pequenas falhas não vai mudar minha pontuação geral para este jogo, muito do que ele faz apenas para ofuscar todo o resto. Não olhe para spoilers,
este jogo é um deleite raro que quase nunca vem, uma daquelas experiências mágicas que você vai desfrutar mais pela primeira vez. É diferente, bem escrito, feito com habilidades trabalhadas e um verdadeiro amor ao seu tema. E isso mostra. Este jogo é feito com amor, e eu amo este jogo!... Expanda todas as avaliações de usuários
A Vanilla ware é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que ninguém está disposto a fazer ou risco de fazê-lo. Seu trabalho sempre me pareceu um coração honesto e sincero Alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca
ou estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos mencionados. Vanilla é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que ninguém está disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu trabalho sempre me pareceu honesto e cheio de coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente
grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos mencionados. 13 Os guardas não só elevaram o nível muito alto em termos de contar histórias e na direção da arte, embora possa parecer enganoso, eles fizeram um sistema de combate sólido, cru
e satisfatório que complementa maravilhosamente sua história, tanto mecanicamente quanto narrativamente, para proporcionar uma experiência equilibrada e magistralmente trabalhada. 13 Sentinels é uma partida dos últimos trabalhos da Vanillaware, que estão mais nas linhas de aventuras laterais para a ação, embora aqui a aventura
se move no reino 2D, é um tipo diferente de jogo, é mais parecido com GrimGrimoire, mas chegaremos lá. Por mais estranho que pareça, ele é estrelado por 13 personagens, e embora possa soar como se a maioria deles fosse apenas histórias laterais ou histórias acolchoadas, cada um deles é interessante e necessário para a história
geral. Mesmo tematicamente diferente entre eles; pode-se sentir como uma história de detetive, enquanto o outro pode ser um anime de comédia da vida, o alcance é significativamente amplo. Baunilha não é estranha a ter cinco personagens, mas em 13 Sentinels, eles equilibram tão bem que cada personagem tem muitos momentos
para brilhar, e nunca está focado nas façanhas de apenas um personagem; Eles são como cínicos em um relógio bem enrugado. Para equilibrar o cronograma de progressão, você começa a jogar com um personagem, e quando você atende a certos critérios, como chegar a um certo ponto em sua trama ou avançar no modo de
combate, você desbloqueará os outros personagens um por um. Cada personagem tem um medidor percentual, então você não precisa se preocupar em não saber por quem passar para obter a melhor e mais coesa peça. No entanto, um dos muitos aspectos brilhantes dos 13 Sentinelas é que não há ordem para tocá-lo. No meu caso,
eu mudava de personagem cada vez que terminava a cabeça deles (A To Continue seria exibido na tela) e nunca senti que fosse, e além disso, a história de fantasia está cheia de reviravoltas, e a narrativa não iliary só aumenta sua intrigante e confusa história (para o propósito). É um trabalho sci-fi através e através, não é mesmo
grande para os padrões de videogame, mas para cada padrão de mídia, e porque cada campanha se desvia de outra em termos de temas e atmosfera, você vai encontrar uma ampla gama de cenas, desde momentos saudáveis e cômicos até realmente , isso é quase como eles se safam com a mistura de todas essas coisas. Outra
parte que estava no topo do seu jogo foi o jogo de voz japonês original, eles reuniram algumas vozes com veteranos e recém-chegados, e cada um deles deu seu coração às suas performances, entregando suas cenas como nascidos para interpretá-los. Embora eu ache o modo de combate como tudo neste jogo incrivelmente bem
feito, é também a parte que eu acho que muitas pessoas podem ser desligadas, já que o que você vê na tela não são um meha nem kaiyu, mas imagens abstratas deles, não é ruim em si mesmo, e o jogo depende muito de efeitos e sons para fazer cada soco e projétil sentir Que eles esmagam inimigos e se safam com essa ilusão. Isso
eu acho que é uma solução orçamentária, mas como o foco do jogo é a sua história, não afeta a experiência, e mesmo que se incline para mais experiência na batalha, este modo, como é, proporciona batalhas sólidas e entretenimento sangrento que se destacam. Eu acho que este modo como um bom filme indie com efeitos limitados,
e não porque os efeitos são básicos ou simples faz dele um filme ruim. A propósito, recomendo que você jogue em dificuldade severa, já que a dificuldade normal pode ser um pouco fácil demais, a dificuldade intensa proporciona apenas o equilíbrio certo para manter as apostas em uma boa altura. Enquanto 13 Watchmen: Aegis Rim é
uma partida de tudo que a Vanillaware criou antes, também é o seu melhor trabalho até agora, é bem equilibrado e bem embalado por tudo o que você quer no trabalho de ficção científica e vai além. Ele empresta algumas ideias e conceitos para outras mídias, principalmente filmes e livros, e faz suas próprias coisas, há muitas
referências cinematográficas (e certamente outras coisas) que valem um estudo ou artigo inteiro. A parte surpreendente (como realmente tudo neste jogo) é que eles os fazem trabalhar no contexto do jogo, não só que eles os fizeram trabalhar, eles os possuíam e criaram uma obra-prima sem fim que eu acredito que passará para o Hall
da Fama não apenas como um jogo de vídeo obrigatório, mas como uma parte imperdível do Sci-fi.... Expanda todas as avaliações deste usuário O que é um jogo único 13 Sentinels. Eu realmente gostei do começo ao fim. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu nunca joguei
um jogo que lida com tantos tópicos interessantes e consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo lida com IA, colônias espaciais, terraformação, transplante de memória, genética O que é um jogo único 13 Sentinels. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade,
história, personagens. Eu nunca joguei um jogo que lida com tantos tópicos interessantes e consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo lida com IA, colônias espaciais, terraformação, transplante de memória, engenharia genética, robótica, nanotecnologia, etc. e você nunca teria pensado que
Nos trailers haha Tudo está no fundo do que parece um drama de romance escolar! Enfim, para mim é um jogo inesquecível, 10/10 e espero que ele esteja indo bem financeiramente porque ele merece todo o sucesso do mundo. Não há jogos suficientes como este. Expanda todas as avaliações deste usuário Este jogo mostra o que a
Vanillaware é realmente capaz de ter em mente o momento e o orçamento certos. Sem palavras, é uma obra-prima. O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia
em tudo o que se desenvolve, este jogo mostra o que Vanillaware é realmente capaz de considerar o momento e orçamento certos. Sem palavras, é uma obra-prima. O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente
charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia em tudo o que está acontecendo, mas a forma como a aventura é construída é muito intuitiva. Como esperado com títulos de baunilha, o estilo de arte é de tirar o fôlego e agrega muito à atmosfera do jogo, e eu não consigo me cansar da estética Sci-Fi de 80. A última é a batalha
que me surpreendeu. Nos trailers, parecia um pouco raso, mas a jogabilidade RTS (estratégia em tempo real) é tão agradável. A mecânica de RPG associada à luta aumenta seu vício, pois é tão divertido melhorar seus personagens e vê-los dizimar inimigos no campo de batalha. Este é o meu jogo pessoal do ano para 2020 (esta
revisão foi escrita antes do lançamento de Cyberpunk 2077, embora isso provavelmente não mudará minha opinião aqui). Há tantas reviravoltas e voltas para cuidar entre enredo e narrativa habilmente escritos. Não perca essa manchete!... Expanda todas as avaliações deste usuário Há sempre uma coisa que me impressiona com a
Atlus eles fazem alguns jogos fantásticos e; estou apenas atordoado com o quão incrível este jogo é = D Eu recomendo muito este cara , são novos para RPGS ir 13 Watchmen: Aegis Rim bom ir acredite em mim é digno cada centavo ^_^ Todas as críticas deste usuário Querido Deus história neste jogo é material de filme classe A.
Poucas pessoas serão fãs de jogo de combate ou de toda a trama juntos depois de completar certos aspectos de condições. Mas é uma jornada incrível. Recomendarei que só funcione para a história. Todas as opiniões deste usuário Este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída
para viagem no tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga que eles estão vendendo, então
este jogo foi incrível em em todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter
o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender tão mal aqui porque é um jogo muito bom. Se você gosta de jrpg, anime ou mechi, pegue este jogo. O quarto era muito pequeno e muito pequeno. Expanda todo o feedback desse usuário que eu entrei neste jogo, sem saber de nada, minhas expectativas eram
ainda altas, pois eu realmente gostava de outros jogos da Atlus antes, mas ainda assim consegui explodir minha mente. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado
eu estava. Eu estou neste jogo sem saber nada, minhas expectativas eram até altas como eu realmente gostei de outros jogos atlus antes, mas ele ainda conseguiu sair impune. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo
deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Não quero dizer mais que não estou estragando o jogo, mas recomendo sinceramente... Expanda todas as avaliações do usuário Crie conta apenas para classificar este jogo (btw Inglês não é meu primeiro idioma). No começo eu também sou quem diz Eu amo
baunilha e quero apoiar, mas Meh wrestling não é para mim, mas depois de jogar rts de jogabilidade é bom não é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão pela qual eu amo este jogo é a narrativa e a maneira como ele interage com o jogador (eu não posso dizer o porquê, porque Eu criar uma conta apenas para apreciar este jogo
(btu inglês não é a minha primeira língua). e aquele que diz Eu amo baunilha e quero apoiar, mas Meh fight não é para mim, mas depois de jogá-lo na jogabilidade RTS é bom não é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão pela qual eu amo este jogo é a narrativa e a maneira como ele interage com o jogador (eu não posso dizer
por que por causa do spoiler). Por favor, compre este jogo se você ama boas histórias e coisas de ficção científica que você definitivamente se apaixonou por este jogo.... Expanda todas as avaliações deste usuário Best Story, lideradas por jogo de 2020. Vanillauta nos dá um jogo que brilha tanto em sua estratégia em tempo real, jogo
como em uma trama extremamente complexa e profunda contada através de romances visuais interativos, como contar histórias. E deve haver para aqueles que apreciam histórias bem escritas, bem como fundos e personagens lindamente pintados. Todas essas opiniões de usuários que estou avaliando são 10 para a história. A luta é
passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se importar. Para mim, só serve. obstáculo para a carne do jogo. A história está cheia de intrigas e e a maneira como eles os espalham através do jogo do início ao fim é magnífico. Quando você acha que entende, eu vou te contar 10
sobre a história. A luta é passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se importar. Para mim, só serve como um obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a forma como eles os espalharam pelo jogo do início ao fim é magnífico. Quando você
acha que entende o jogo, eles puxaram o tapete, fazendo você pensar de novo. Este jogo vai para as minhas melhores recomendações facilmente...... Expanda todas as avaliações de usuários para iniciantes, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e é voltado
para um certo nicho de pessoa. Minha avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar alguns. Para começar, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na
minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e é voltado para um certo nicho de pessoa. Minha avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar
alguns. Eles são uma empresa que obviamente leva seu tempo e instila uma enorme quantidade de esforço e qualidade nos jogos que produzem. Na verdade, tendo terminado esta obra-prima, posso facilmente dizer que agora eles estão competindo Square Enix. Essa também é uma das muitas razões pelas quais 13 Watchmen: Aegis
Rim se tornou o meu jogo favorito do ano. Se você é um verdadeiro fã de anime de coração, desfrute de um bom romance de ficção científica e jogabilidade estratégica, então limpe seu calendário e obtenha um envelope pronto no universo único do que 13 Sentinels: Aegis Rim. Este jogo gira em torno da vida de 13 pessoas que estão
dispostas a salvar o mundo em algum aspecto ou outro aspecto. Gostei de todos os personagens, incluindo todos os npc.s. Eu era capaz de tratar cada um dos personagens principais, mesmo que apenas de alguma forma insignificante. Cada uma de suas histórias era tão única e intrigante por si só, e eu queria cada vez mais. A voz
estava em japonês e inglês. No início o jogo é um pouco linear, mas após o prólogo de cada personagem o jogo abre completamente e não segura mais sua mão. Você pode escolher ir para a história da maneira que quiser ou você pode passar um tempo no campo de batalha em um mejas gigante defendendo a cidade e construindo
estatísticas. Tudo é da mais alta qualidade, desde o caprichoso ziguezague até a grande escrita com inúmeros macacões. Honestamente, eu estava pressionado para encontrar quaisquer falhas. Entendo perfeitamente que tudo em nosso mundo tem espaço para melhorias, porém 13 Sentinelas: Rim não tem espaço para melhorias. A
parede é perfeita. Há muitas noites e muito divertido para ficar com essa pequena joia. Este é um jogo incrível e eu aconselho você a não deixar este robô enferrujar... Expanda todas as avaliações deste usuário Este é basicamente um romance visual com elementos de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a
maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. Em termos de história pode não ser para entregar o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (uma vez que não é realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs convencionais fazem com suas cenas estáticas), mas merece pelo menos 9 com arte impecávelÉ
basicamente um romance visual com elementos de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. A história pode não ser para alcançar o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (como não é realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs
convencionais fazem com suas cenas estáticas), mas merece pelo menos 9 com a arte impecável que a baunilha sempre entrega, que é verdadeiramente única e não pode ser encontrada em outro ambiente. Presta homenagem a muitos fantasiosos e VNs, mas de uma forma razoável e com suas reviravoltas únicas de troféus. À
medida que o mistério se desenrolava, eu estava tão viciado e não conseguia parar de andar por algumas horas. Definitivamente vale a pena ler. Expanda todos os comentários do usuário História 11/10 Não há história melhor nos jogos. A história é extremamente complexa e inclui 13 personagens, no entanto você não vai ter alguns
evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10, embora devs não parecem reconhecê-lo, História 11/10 Não É Melhor História em Jogos. A história é extremamente complexa e inclui 13
personagens, no entanto você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10 Embora devs não pareçam reconhecê-lo, é um romance visual. Recomenda-se correr através
das batalhas leves, que felizmente levam apenas um terço do tempo do jogo. É superficial, mas extremamente rápido, toda batalha dura cinco minutos. Gráficos/Música: Este é um jogo de baixo orçamento, os visuais são bonitos, mas ainda escassos. O resultado é perfeito e se alinha perfeitamente com as cenas da história... Expanda
todas as avaliações de usuários Ssémon e Underdog 2020-on. Ele decidiu ir para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou seja,
bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e só soboy nybo superSamo é a abertura repentina e agradável 2020. Decidiu paru visão geral e avaliações e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou
seja, bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e apenas soboy ñoi super top gráficos, mas obtom como-ele e desajeitadamente falar aprender a arte distinta e original. Nas décadas de 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980, 1970 e 1980. Não é compreensível, onde o gatilho é uma venda e a receita sai do caminho. Uma chuva se
armou. Nu e pinta olho de aguaceiro supostamente perdoar, mas não a quem cavalo. É uma noite de conversa, com a visão de um especialista, um sovetuyu frenético... Expanda todas as opiniões deste usuário Esta revisão contém spoilers, clique em Expandir para visualizar. Falando nisso, é preciso apreciar sua conspiração. Uma vez
que este é um verdadeiro jogo baseado em histórias, todo o jogo de quadros e forma de jogo é sobre serviços de enredo. Este enredo é um velho bolo milésimo, a reversão sem parar é muito charmoso. O jogo é dividido em três cabeças, homens, quebrados e machucados. A memória também contém as linhas no gráfico dos 13
caracteres principais. O cerne do que eu acho é a pesquisa. Os jogadores podem pensar em todo o jogo como um grande site de raciocínio. A memória é para permitir que você colete pistas, e o artigo claro é permitir que você se despisse. Então, no centro do jogo é usar os elementos coletados na pesquisa para raciocinar. A melhor
parte do jogo é organizar esta estrutura de jogo aparentemente livre, mas sugere uma relação de conclusão sedosa que eu gostaria de chamar de mundo de raciocínio aberto. Por exemplo, eu comecei a interpretar a sela dez Lang, após o fim do prólogo, eu aponto na trama para ver o enredo ocorreu nos resultados da linha do tempo,
eu descobri que há realmente uma diferença entre diferentes tramas, então eu comecei a pensar sobre qual papel desempenhar no final pode preencher a lacuna, de modo que da próxima vez que você escolher o papel em vez de continuar a sela. Muitas vezes essas tramas, que são vistas através da perspectiva principal de outra
pessoa, conflitam com o enredo familiar. Então eu me lembro por que eu penso sobre qual perspectiva cavar mais fundo e obter a verdade. O jogo inteiro está em tal processo de contínua proximidade com a verdade. Por outro lado, é tão excitante quanto uma montanha russa. É uma experiência de jogo nunca antes vista. É um jogo
chamado por Fahmyton como um não-comercial dos antigos. A única desvantagem do jogo é que a conexão entre o quebrado e a memória não está perto o suficiente. Esse é o drama. O último petrio não resolve todas as contradições do jogo. Uma das minhas mais intrigantes é que por ser petri, por que o problema de estabelecer 5
zonas, cada região pode obter apenas 3 clonadas para cultivo, pode realmente alcançar o espírito de estudar a época, de modo a integrar a civilização espiritual humana de diferentes épocas para evitar passado da humanidade? Esta configuração não pode ser explicada apenas pelo campo experimental, ou seja, você realmente quer
reiniciar a partir das cinco eras para fazer uma simulação para ver qual era pode evitar a extinção humana. No entanto, o clone está programado para viver até os 18 anos depois de ser puxado de volta para o mundo real por dois anos para se adaptar à vida aberta. O que você pode simular em 18 anos? Essa contradição, na minha
opinião, é a maior brecha na trama. É claro que, uma estrutura e enredo tão complexos, pode ser melhorada, não é fácil. Pequenas desvantagens não são suficientes, só não vomite infeliz. ... Expanda todas essas opiniões dos usuários Uma história profundamente metafísica combinada com o grande MECH SRPG, 13 Sentinels é raro
e fascinante, apesar de sua fortificação no que a sociedade educada pode chamar de anime **** Ao abordar dois gêneros de nicho que tendem a ser hostis a casual, romances visuais e SRPGs, ele capturou um público que se sente quase mainstream no caminho , pelo qual está entrelaçada. Convenções. Baunilha é uma história
profundamente metafísica combinada com grandes mexicanos SRPG, 13 Estatísticos são raros e charmosos apesar de sua fortificação no que a sociedade educada pode chamar de anime **** ** Ao desenhar para dois gêneros de nicho que tendem a ser hostis a romances aleatórios, visuais e SRPG, capturou um público que se sente
quase básico na maneira como engana suas convenções. Vanillaware é o desenvolvedor do clássico Odin Sphere e uma série de outros jogos que quebraram convenções japonesas de jogos, 13 Sentinels olha em sua superfície como um clichê típico de anime. Seu elenco é um estudante inteiramente do ensino médio pilotando mech e
geralmente assumindo muita responsabilidade lidando com a puberdade, conspirações que foram implementadas por pessoas com mais de 30 anos, e tudo de pessoas com mais de 30 anos. importações ocorre nesta cidade. No entanto, ela vem de suas complexas histórias entrelaçadas, que todos apresentam protagonistas com
novos e misteriosos desafios por vir. Para. Ela reza para que o jogador invista emocional e intelectualmente para entender. A batalha de 13 Chamovi é profunda, mas ainda está à beira de se aproximar. Controlar até seis membros por vez, tudo em tempo real, pode ser uma enorme gestão de todas as habilidades especiais, cada uma
das quais precisa ser atualizada independentemente usando um pool compartilhado, em comparação com habilidades piloto que podem exigir combinações específicas de caráter ou habilidades para tirar proveito disso. No entanto, a luta não é difícil, de acordo com a palavra. Algumas unidades quase inúteis. por causa de seus
equipamentos inadequados ou sua colocação em missões onde eles são ineficazes, eles são facilmente compensados pelas habilidades francamente superiores dos outros. Recompensa o pensamento estratégico sem forçá-lo a perder se cometer alguns erros. Uma boa classificação na batalha pode ajudar a desbloquear pontos
misteriosos que desbloqueiam informações, adicionando profundidade de história, embora haja significativamente menos interação entre história e luta e é um pouco infeliz. Em geral, uma recomendação muito alta... Expanda Todas as avaliações deste usuário, a assinatura de Vaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei
seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram um estilo de arte sprite 2D e uma história complexa com múltiplas perspectivas de vários personagens. 13 Aegis Rim ainda mantém o padrão de baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em
2020. Se a assinatura do YouVaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram estilo de arte 2D sprite e história complexa com múltiplas perspectivas de vários personagens. 13 Aegis Rim ainda mantém o padrão de baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes
heróis de campo complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se você gosta de seus estilos de arte, este jogo é provavelmente o melhor de seu trabalho. Não jogue este jogo se você estiver procurando pelo estilo win-them-up ou ARPG. Este jogo deve ser considerado um romance visual com RTS como um
complemento. Tb, o jogo ainda é ótimo sem um elemento RTS. Isso não significa que o aspecto RTS é ruim, é a média na pior das hipóteses. No entanto, a base e o melhor aspecto deste jogo é sua história e reviravolta.... Expanda todos esses posts para esse usuário Que surpresa, eu esperava que esse jogo fosse bom, mas
realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais - Narrativa Brilhante - Intrigante Plot Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada - Alguns Bons OSTs 2. Contras - Os desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô (monstro) em batalha. - Alguns pequenos detalhes
(eventos) da história permanecem por resolver = &gt;Que surpresa, eu esperava que este jogo fosse bom, mas realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais - Narrativa brilhante - intrigantes reviravoltas na trama - Resolução razoável - Personagens interessantes - Jogabilidade - Alguns bons OSTs 2. Contras - Os
desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô (monstro) em batalha. - Alguns pequenos detalhes (eventos) da história permanecem = &gt; O jogo é curto, não é um RPG longo que joguei antes, mas vale completamente o meu tempo &amp;quot;dinheiro&quot;. Ele provavelmente merece mais atenção em seu
gênero... Expanda todas as avaliações deste usuário Fomos pegos por 13 Guards: Aegis Rim imediatamente após alguns minutos. Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que você vai entender muitos pontos pouco a pouco. As batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então
você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, desempenho de som e gráficos são muito bonsEn catch 13 Sentinels: Aegis Rim em poucos minutos. Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que você vai entender muitos pontos pouco a pouco. As
batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, som e gráficos são muito bons e podem convencer, assim como outros aspectos do jogo. Se você quiser obter a nova dica secreta para PS4, você definitivamente deve dar uma olhada mais de perto em 13
Watchmen: Aegis Rim. eu não te amava. Expanda todas as avaliações deste jogo incrível de usuário Fio baunilha novamente superior com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como um modo de história e campo de jogo de campo de batalha baseado em turnos como táticas finais fantasy (mas muito mais
simplificada, é claro), minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para o próximo jogo incrível Amazed Vanilla ware novamente supera-se com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como história e modo de turno,
baseados em jogos de campo de batalha como táticas finais fantasy (mas muito mais simplificadas, é claro), minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para outra, mas você precisa jogar ambos ao mesmo tempo para avançar o jogo. Além do fato de
que ambas as seções são rad definitivamente um dos meus jogos fav em 2020 ... Expanda todas essas opiniões de usuários Es un juegazo como la copa de un pino,una de las mejores historian's k en videoue ego y un de décordo art fantástico. La Traducho al-Espanyol é um gobworthy e ketka l Todas as críticas deste usuário Quando
eu vi pela primeira vez um trailer para este jogo, eu queria tentar, mas eu não tinha certeza se gostaria muito da jogabilidade. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Gosto de me ajustar e como você escolhe o personagem
principal com o qual deseja interagir. Eu acho as reviravoltas na história dele engraçadaquando eu vi um trailer para este jogo, eu queria tentar, mas eu não tinha certeza se eu gostaria que eu gostaria Muito. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão convincentes quanto eu esperava
em um jogo como este. Gosto de me ajustar e como você escolhe o personagem principal com o qual deseja interagir. Eu acho as reviravoltas e se transforma em sua história engraçada e eu amo como o jogo tira um monte de emoções de mim com cada personagem. Eu recomendo muito este jogo, quer você ame anime ou ficção
científica. Eu não estou muito atualizado sobre Sci-Fi, mas há referências que eu recebo e este jogo honestamente me fez querer aprender mais sobre o gênero. Tudo o que o mantém fora de 10 para mim é que eu não terminei o jogo completamente, mas baseado na jogabilidade e configuração, eu acredito que ele pelo menos merece
nove. Um monte de coisas para me lembrar de um pequeno jogo de spike chunesoft, mas baunilhaware e atlus realmente fazer um jogo de sentimento único e eu acho que se você é vago sobre ele, pelo menos tente se há uma venda porque é realmente divertido na minha opinião .... Expanda todas essas opiniões de usuários Receba
minha palavra para ele, esta é a joia oculta da última geração, sem dúvida. Eu jogo uma tonelada de jogos e leio uma tonelada de livros, e eu nunca vi trabalho criativo com este nível de não linear fora da parede em profundidade uma história incrivelmente bem feita conta. A única razão para este jogo não ser 10 é porque a parte
estratégica da jogabilidade pode definitivamente ser mais polida e acrescentou que estou mantendo minha palavra para ele, é a joia escondida da última geração, sem dúvida. Eu jogo uma tonelada de jogos e leio uma tonelada de livros, e eu nunca vi trabalho criativo com este nível de não linear fora da parede em profundidade uma
história incrivelmente bem feita conta. A única razão pela qual este jogo não é 10 é porque a parte estratégica da jogabilidade pode definitivamente ser mais polida e adicionada em diferentes aspectos; ele se sente mais ou menos como um protótipo/plano em um estágio tardio. Dito isto, até a parte da estratégia é muito boa, completa e
convincente. Como se fosse um protótipo tardio ou um plano? - Ela é muito boa nisso. Compre este jogo.... Expanda todas as avaliações deste usuário 13 Sentinels: Aegis Rim é um dos melhores jogos da Vanillaware para se localizar no oeste. Dado que você é fã de uma narrativa de ficção científica pesada contada em formato de
romance visual, não vejo por que devemos seguir em frente com este jogo. NÃO OUÇA as críticas aos elementos da jogabilidade como parte do charme em 13 Lentinelli é um enredo alucinante. Todas essas opiniões de usuários Sci-fi AVG jogo com belas artes. A parte da batalha e parte da história são habilmente separadas para
permitir que os jogadores dominem o progresso do jogo de forma independente. O fundo da história é muito bem combinado com os personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio posterior da história, o jogo tem um ritmo lento, e combate jogo AVG de ficção com arte requintada. A
parte da batalha e a parte da história são habilmente divididas para permitir que os jogadores dominem progresso do jogo de forma independente. O fundo da história é muito bem combinado com os personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio final da linha histórica, o jogo tem um
ritmo lento, e a parte de luta é relativamente única e chata. O jogo como um todo tem um grande fundo e uma narrativa maravilhosa, é um jogo muito distinto.... Expanda todas as avaliações deste usuário Existem muitas reviravoltas interessantes ao longo do caminho, mas os 10% finais foram bastante mech na minha opinião. O clímax
não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em qualquer dificuldade, desde que você fique lá são reviravoltas muito interessantes ao longo
do caminho, mas os últimos 10% ou mais é bastante mech na minha opinião. O clímax não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em
qualquer dificuldade, desde que você obtenha as fileiras S de qualquer missão você vai obter platina facilmente. Mas, pessoalmente, há muitas vezes que eu tenho um S em Intense sem quebrar o suor, o jogo não é tão difícil. Talvez 20% das missões que não tive pela primeira vez. E eu nunca reiniciei o caráter, então eu geralmente
não tinha o line-up ideal para a maioria das missões, mas ainda é principalmente brisa. Mas eu me diverti brigando. Às vezes você espera para tirar vantagem de um grande ataque, e de repente foi a última onda e acabou. Também bem, entre em qualquer personagem gay, mas seja a mesma pessoa que constantemente fala sobre seu
orgulho como um soldado japonês, sim, sim. Se ele fosse tão sério quanto o diálogo, ele não estaria perseguindo algo que vai tão longe contra a cultura dele. Ele continua agindo como se não se importasse, mas todas as ações que ele faz dizem o contrário. Só para os tropis... A maioria das atuações eu realmente achei que era
bastante decente. Yuki foi muito bom de ouvir. Mivaco, Tsukasa e Takathoshi, que eu achei ter um monte de vozes irritantes. Semi-nudez é uma super caminhada às vezes, especialmente dado que todos os personagens são confiantes para serem adolescentes. Mas acho que a maioria da base que joga jogos como este provavelmente
não incomoda os fãs ou a perversão geral japonesa. Também é incrível como cada personagem ama romanticamente alguém. Ou ele ama muita gente. Quem sabe o sucesso das relações do ensino médio é tão alto?! Mas Anniway, na maioria das vezes foi um bom jogo. Eu só senti o fim 10-20% de decepção depois de todas as vezes
que você me fez dizer oh, snap. Expandir todas as avaliações de usuários Página 9 Você gosta de mim? Fã do meha gigante os anos 80? Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso
e muito mais. A história é a base bem estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma maneira que eu nunca gostei? Fã do anime gigante meha, que está na casa dos 80 anos? Como um kaiju gigante ameaçando seu futuro? Prefere uma pitada de fãs com tons de anime estilo harém? Adoro obras de arte visualmente
atraentes? 13 Sentinels é um jogo que satisfaz tudo isso e muito mais. A história é a base bem estabelecida que apoia este título único e se desenvolve de uma maneira que eu nunca vi em um videogame, aparecendo de e de pensamentos dos personagens enquanto outros personagens estão tendo conversas em segundo plano.
Parece complicado, mas neste jogo eles fizeram dar certo! Tapeçaria rica na parte de trás experimenta intrincadamente tecida rivais, mesmo superando as melhores ofertas no campo JRPG. O design do personagem é bem feito e tomado. Personagens muito agradáveis, bem compostos com animaçãos de aumento de personalidade. O
meio é ricamente pintado e escárnio com luz. Quando se trata de controlar seus mechs, o jogo muda para um estilo de estratégia de campo de batalha de cima para baixo. Nesta área ele cai um pouco menos do que é um modo de enredo estelar. Não me leve a mal, ainda é legal, mas o campo de batalha teria sido melhorado
adicionando modelos mech e kaiju em vez de apenas painéis piscando de verde e vermelho. Eu gostaria de ter mais do que o aparecimento de uma missão anterior, mas não há como negar que mesmo aqui há um senso de estilo inesquecível, embora não haja modelos no campo de batalha, de alguma forma ele ainda funciona e eu
acabei gostando muito desse modo! Nitpicking pequenas falhas não vai mudar minha pontuação geral para este jogo, muito do que ele faz apenas para ofuscar todo o resto. Não olhe para spoilers, este jogo é um deleite raro que quase nunca vem, uma daquelas experiências mágicas que você vai desfrutar mais pela primeira vez. É
diferente, bem escrito, feito com habilidades trabalhadas e um verdadeiro amor ao seu tema. E isso mostra. Este jogo é feito com amor, e eu amo este jogo!... Expanda todo o feedback deste usuário Quando vi pela primeira vez um trailer para este jogo, eu queria tentar, mas não tinha certeza se gostaria muito da jogabilidade. Fico feliz
em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Gosto de me ajustar e como você escolhe o personagem principal com o qual deseja interagir. Eu acho as reviravoltas e me transformo em sua história divertidaQuando eu vi um trailer para este
jogo, eu queria tentar, mas eu não tinha certeza se gostaria de muita jogabilidade. Fico feliz em dizer que não só amo a jogabilidade, mas a história e os personagens foram tão convincentes quanto eu esperava em um jogo como este. Eu gosto de ajustar e como o personagem principal com o que você deseja interagir Eu acho as
reviravoltas e se transforma em sua história engraçada e eu amo como o jogo tira um monte de emoções de mim com cada personagem. Eu recomendo muito este jogo, quer você ame anime ou ficção científica. Eu não estou muito atualizado sobre Sci-Fi, mas há referências que eu recebo e este jogo honestamente me fez querer
aprender mais sobre o gênero. Tudo o que o mantém fora de 10 para mim é que eu não terminei o jogo completamente, mas baseado na jogabilidade e configuração, eu acredito que ele pelo menos merece nove. Um monte de coisas para me lembrar de um pequeno jogo de spike chunesoft, mas baunilhaware e atlus realmente fazer
um jogo de sentimento único e eu acho que se você é vago sobre ele, pelo menos tente se há uma venda porque é realmente divertido na minha opinião .... Expanda todas as avaliações deste usuário Existem muitas reviravoltas interessantes ao longo do caminho, mas os 10% finais foram bastante mech na minha opinião. O clímax não
viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em qualquer dificuldade, desde que você fique lá são reviravoltas muito interessantes ao longo do
caminho, mas os últimos 10% ou mais é bastante mech na minha opinião. O clímax não viveu o acúmulo. Troféus também são muito fáceis. Você ganha platina para completar o jogo. Eu tenho um posto S em qualquer missão em modo intensivo, e francamente não é tão difícil, mesmo nesta dificuldade. Mas você pode jogar em
qualquer dificuldade, desde que você obtenha as fileiras S de qualquer missão você vai obter platina facilmente. Mas, pessoalmente, há muitas vezes que eu tenho um S em Intense sem quebrar o suor, o jogo não é tão difícil. Talvez 20% das missões que não tive pela primeira vez. E eu nunca reiniciei o caráter, então eu geralmente
não tinha o line-up ideal para a maioria das missões, mas ainda é principalmente brisa. Mas eu me diverti brigando. Às vezes você espera para tirar vantagem de um grande ataque, e de repente foi a última onda e acabou. Também bem, entre em qualquer personagem gay, mas seja a mesma pessoa que constantemente fala sobre seu
orgulho como um soldado japonês, sim, sim. Se ele fosse tão sério quanto o diálogo, ele não estaria perseguindo algo que vai tão longe contra a cultura dele. Ele continua agindo como se não se importasse, mas todas as ações que ele faz dizem o contrário. Só para os tropis... A maioria das atuações eu realmente achei que era
bastante decente. Yuki foi muito bom de ouvir. Mivaco, Tsukasa e Takathoshi, que eu achei ter um monte de vozes irritantes. Semi-nudez é uma super caminhada às vezes, especialmente dado que todos os personagens são confiantes para serem adolescentes. Mas acho que a maioria da base que joga jogos como este provavelmente
não incomoda os fãs ou a perversão geral japonesa. Também é incrível como cada personagem ama romanticamente alguém. Ou ele ama muita gente. Quem sabia que a taxa de sucesso para As relações na escola eram tão altas?! Mas Anniway, na maioria das vezes foi um bom jogo. Eu só senti o fim 10-20% de decepção depois de
todas as vezes que você me fez dizer oh, snap. Você gosta disso, mas ainda não está bem 888 anos. Expanda todas as avaliações de usuários Crie conta apenas para classificar este jogo (btw Inglês não é meu primeiro idioma). No começo eu também sou quem diz Eu amo baunilha e quero apoiar, mas Meh wrestling não é para mim,
mas depois de jogar rts de jogabilidade é bom não é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão pela qual eu amo este jogo é a narrativa e a maneira como ele interage com o jogador (eu não posso dizer o porquê, porque Eu criar uma conta apenas para apreciar este jogo (btu inglês não é a minha primeira língua). e aquele que diz
Eu amo baunilha e quero apoiar, mas Meh fight não é para mim, mas depois de jogá-lo na jogabilidade RTS é bom não é tão difícil, mas satisfatório, a verdadeira razão pela qual eu amo este jogo é a narrativa e a maneira como ele interage com o jogador (eu não posso dizer por que por causa do spoiler). Por favor, compre este jogo se
você ama boas histórias e coisas de ficção científica que você definitivamente se apaixonou por este jogo.... Expanda todo o feedback desse usuário que eu entrei neste jogo, sem saber de nada, minhas expectativas eram ainda altas, pois eu realmente gostava de outros jogos da Atlus antes, mas ainda assim consegui explodir minha
mente. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Eu estou neste jogo sem saber nada, minhas expectativas eram até altas como eu realmente gostei de
outros jogos atlus antes, mas ele ainda conseguiu sair impune. Se você quer um jogo com um grande enredo, nem pense em tomá-lo, ele sempre te mantém interessado e se pergunta o que está por vir, eu mal consigo deixá-lo sozinho por dois dias, por causa do quão intrigado eu estava. Não quero dizer mais que não estou
estragando o jogo, mas recomendo sinceramente... Expanda todos esses posts para esse usuário Que surpresa, eu esperava que esse jogo fosse bom, mas realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais - Narrativa Brilhante - Intrigante Plot Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada -
Alguns Bons OSTs 2. Contras - Os desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô (monstro) em batalha. - Alguns pequenos detalhes (eventos) da história permanecem por resolver = &gt;Que surpresa, eu esperava que este jogo fosse bom, mas realmente me deu mais do que isso. 1. Profissionais - Narrativa
Brilhante - Intrigante Plot Twists - Resolução Razoável - Personagens Interessantes - Jogabilidade Executada - Alguns Bons OSTs 2. Contras - Os desenvolvedores devem ter adicionado modelos decentes de um robô (monstro) em batalha. - Alguns pequenos detalhes (eventos) da história Não resolvido = &gt; O jogo é curto, não
alguns jogos longos de RPG que já joguei antes, mas vale completamente o meu tempo &amp;quot;money&quot;. Provavelmente vale a pena. atenção em seu gênero .... Expanda todos esses comentários de usuários Há sempre uma coisa que me impressiona com a Atlus eles fazem alguns jogos fantásticos e; Estou apenas atordoado
com o quão incrível este jogo é = D Eu recomendo muito este caras &amp;quot; se você é novo no RPGS vá dar 13 Sentinels: Aegis Rim bom ir acredite em mim é digno cada centavo ^_^ Todas essas opiniões de usuários fomos pegos por 13 Sentinels: Aegis Rim imediatamente após alguns minutos. Assim, a história pode convencer
com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que você vai entender muitos pontos pouco a pouco. As batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, desempenho de som e gráficos são muito bonsEn catch 13 Sentinels: Aegis Rim em
poucos minutos. Assim, a história pode convencer com os diferentes personagens e eventos. Também o fato de que você vai entender muitos pontos pouco a pouco. As batalhas tornaram-se variadas e variadas. Então você pode incluir muitas ideias de como combater invasores malignos. Controles, som e gráficos são muito bons e
podem convencer, assim como outros aspectos do jogo. Se você quiser obter a nova dica secreta para PS4, você definitivamente deve dar uma olhada mais de perto em 13 Watchmen: Aegis Rim. eu não te amava. Expanda todas essas opiniões de usuários Es un juegazo como la copa de un pino,una de las mejores historian's k en
videoue ego y un de décordo art fantástico. La Traducho al-Espanyol é um confortável e é tteka l L Todas essas opiniões de usuários eu estou classificando é 10 para a história. A luta é passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se importar. Para mim, só serve como um
obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a forma como eles os espalharam pelo jogo do início ao fim é magnífico. Quando você acha que entende, eu vou te contar 10 sobre a história. A luta é passável, mas se eles realmente eliminar toda a luta de jogabilidade, eu não acho que eles vão mesmo se
importar. Para mim, só serve como um obstáculo para a carne do jogo. A história é cheia de intrigas e revelações e a forma como eles os espalharam pelo jogo do início ao fim é magnífico. Quando você acha que entende o jogo, eles puxaram o tapete, fazendo você pensar de novo. Este jogo vai para as minhas melhores
recomendações facilmente...... Expanda todas as avaliações deste usuário Este é basicamente um romance visual com elementos de SRPG leves aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. A história pode não trazer o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (como
realmente não é possível fazer o longo acúmulo que as VNs convencionais fazem com sua estática mas merece pelo menos 9 com arte impecávelÉ basicamente uma graphic novel com elementos de SRPG leves adicionados aqui e ali. Está até listado no VNDB, enquanto a maioria dos outros trabalhos da Vanillaware/Atlus não é. A
história pode não ser para alcançar o mesmo impacto emocional que o VNS nível 0 (como não é realmente possível fazer o longo acúmulo que as VNs convencionais fazem com suas cenas estáticas), mas merece pelo menos 9 com a arte impecável que a baunilha sempre entrega, que é verdadeiramente única e não pode ser
encontrada em outro ambiente. Presta homenagem a muitos fantasiosos e VNs, mas de uma forma razoável e com suas reviravoltas únicas de troféus. À medida que o mistério se desenrolava, eu estava tão viciado e não conseguia parar de andar por algumas horas. Definitivamente vale a pena ler. Expanda todos os comentários do
usuário História 11/10 Não há história melhor nos jogos. A história é extremamente complexa e inclui 13 personagens, no entanto você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que algumas histórias eram muito convenientes.
Luta: 4/10, embora devs não parecem reconhecê-lo, História 11/10 Não É Melhor História em Jogos. A história é extremamente complexa e inclui 13 personagens, no entanto você não vai ter alguns evangelhos **** no final e não entender nada, cada um revela cristalino e você vai soltar suas mandíbulas. Eu vou dizer, no entanto, que
algumas histórias eram muito convenientes. Luta: 4/10 Embora devs não pareçam reconhecê-lo, é um romance visual. Recomenda-se correr através das batalhas leves, que felizmente levam apenas um terço do tempo do jogo. É superficial, mas extremamente rápido, toda batalha dura cinco minutos. Gráficos/Música: Este é um jogo de
baixo orçamento, os visuais são bonitos, mas ainda escassos. O resultado é perfeito e se alinha perfeitamente com as cenas da história... Expanda todas as avaliações de usuários A Vanilla ware é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que ninguém está disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu trabalho
sempre me pareceu honesto e cheio de coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos mencionados. Vanilla é uma empresa única. Eles sempre fazem a única coisa que
ninguém está disposto a fazer ou melhor dizer risco de fazer. Seu trabalho sempre me pareceu honesto e cheio de coração e alma. Embora seu estilo de arte e narrativa seja constantemente grande, sua mecânica de jogo é a parte que às vezes luta para atingir a marca ou estar em pé de igualdade com os outros dois aspectos
mencionados. 13 Os guardas não só elevaram a barra muito alto em termos de contar histórias e a direção da arte, embora possa parecer enganoso, eles fizeram um sistema de combate cru e satisfatório que lindamente complementa sua história, ambos os quais e narrativa para proporcionar uma experiência equilibrada e
magistralmente trabalhada. 13 Sentinels é uma partida dos últimos trabalhos da Vanillaware, que estão mais nas linhas de aventuras laterais para a ação, embora aqui a aventura se move no reino 2D, é um tipo diferente de jogo, é mais parecido com GrimGrimoire, mas chegaremos lá. Por mais estranho que pareça, ele é estrelado por
13 personagens, e embora possa soar como se a maioria deles fosse apenas histórias laterais ou histórias acolchoadas, cada um deles é interessante e necessário para a história geral. Mesmo tematicamente diferente entre eles; pode-se sentir como uma história de detetive, enquanto o outro pode ser um anime de comédia da vida, o
alcance é significativamente amplo. Baunilha não é estranha a ter cinco personagens, mas em 13 Sentinels, eles equilibram tão bem que cada personagem tem muitos momentos para brilhar, e nunca está focado nas façanhas de apenas um personagem; Eles são como cínicos em um relógio bem enrugado. Para equilibrar o



cronograma de progressão, você começa a jogar com um personagem, e quando você atende a certos critérios, como chegar a um certo ponto em sua trama ou avançar no modo de combate, você desbloqueará os outros personagens um por um. Cada personagem tem um medidor percentual, então você não precisa se preocupar em
não saber por quem passar para obter a melhor e mais coesa peça. No entanto, um dos muitos aspectos brilhantes dos 13 Sentinelas é que não há ordem para tocá-lo. No meu caso, eu mudava de personagem cada vez que terminava a cabeça deles (A To Continue seria exibido na tela) e nunca senti que fosse, e além disso, a história
de fantasia está cheia de reviravoltas, e a narrativa não iliary só aumenta sua intrigante e confusa história (para o propósito). É um trabalho sci-fi através e através, não é mesmo grande para os padrões de videogame, mas também qualquer padrão de mídia, e porque cada campanha se desvia de outra em termos de temas e atmosfera,
você vai encontrar uma ampla gama de cenas, desde momentos saudáveis e cômicos até verdadeiramente aterrorizantes, é quase incrível como eles se safam de misturar todas essas coisas. Outra parte que estava no topo do seu jogo foi o jogo de voz japonês original, eles reuniram algumas vozes com veteranos e recém-chegados, e
cada um deles deu seu coração às suas performances, entregando suas cenas como nascidos para interpretá-los. Embora eu ache o modo de combate como tudo neste jogo incrivelmente bem feito, é também a parte que eu acho que muitas pessoas podem ser desligadas, já que o que você vê na tela não são um meha nem kaiyu,
mas imagens abstratas deles, não é ruim em si mesmo, e o jogo depende muito de efeitos e sons para fazer cada soco e projétil sentir Que eles esmagam inimigos e se safam com essa ilusão. Esta foi, na minha opinião, uma solução orçamentária, mas desde O jogo é sua história, não afeta a experiência, e mesmo que você se incline
para uma experiência mais combativa, este modo como ele é, proporciona batalhas duras e malditos momentos de entretenimento que se apoiam sozinho. Eu acho que este modo como um bom filme indie com efeitos limitados, e não porque os efeitos são básicos ou simples faz dele um filme ruim. A propósito, recomendo que você
jogue em dificuldade severa, já que a dificuldade normal pode ser um pouco fácil demais, a dificuldade intensa proporciona apenas o equilíbrio certo para manter as apostas em uma boa altura. Enquanto 13 Watchmen: Aegis Rim é uma partida de tudo que a Vanillaware criou antes, também é o seu melhor trabalho até agora, é bem
equilibrado e bem embalado por tudo o que você quer no trabalho de ficção científica e vai além. Ele empresta algumas ideias e conceitos para outras mídias, principalmente filmes e livros, e faz suas próprias coisas, há muitas referências cinematográficas (e certamente outras coisas) que valem um estudo ou artigo inteiro. A parte
surpreendente (como realmente tudo neste jogo) é que eles os fazem trabalhar no contexto do jogo, não só que eles os fizeram trabalhar, eles os possuíam e criaram uma obra-prima sem fim que eu acredito que passará para o Hall da Fama não apenas como um jogo de vídeo obrigatório, mas como uma parte imperdível do Sci-fi....
Expanda todas as avaliações deste usuário O que é um jogo único 13 Sentinels. Eu realmente gostei do começo ao fim. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu nunca joguei um jogo que lida com tantos tópicos interessantes e consegue amarrá-los em uma maneira tão
engraçada e sincera, alucinante. Este jogo lida com IA, colônias espaciais, terraformação, transplante de memória, genética O que é um jogo único 13 Sentinels. Uma obra-prima em todos os sentidos. Efeitos visuais, áudio, jogabilidade, história, personagens. Eu nunca joguei um jogo que lida com tantos tópicos interessantes e
consegue amarrá-los em uma maneira tão engraçada e sincera, alucinante. Este jogo aborda IA, colônias espaciais, terraformação, transplante de memória, engenharia genética, robótica, nanotecnologia, etc. e você nem pensaria que apenas olhar para os trailers haha é tudo no início do que parece algum drama romântico do ensino
médio! Enfim, para mim é um jogo inesquecível, 10/10 e espero que ele esteja indo bem financeiramente porque ele merece todo o sucesso do mundo. Não há jogos suficientes como este. Expanda todas as avaliações deste usuário Este jogo mostra o que a Vanillaware é realmente capaz de ter em mente o momento e o orçamento
certos. Sem palavras, é uma obra-prima. O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia em tudo o que se desenvolve, este jogo mostra do que Vanillaware é
realmente capaz de tempo e orçamento adequados. Sem palavras, isso é O desenvolvimento narrativo e de caráter são os mais fortes de qualquer um de seus jogos anteriores. A forma como cada um dos 13 personagens '' é extremamente charmoso e bem feito. Você pensaria que se perderia em tudo o que está acontecendo, mas a
forma como a aventura é construída é muito intuitiva. Como esperado com títulos de baunilha, o estilo de arte é de tirar o fôlego e agrega muito à atmosfera do jogo, e eu não consigo me cansar da estética Sci-Fi de 80. A última é a batalha que me surpreendeu. Nos trailers, parecia um pouco raso, mas a jogabilidade RTS (estratégia em
tempo real) é tão agradável. A mecânica de RPG associada à luta aumenta seu vício, pois é tão divertido melhorar seus personagens e vê-los dizimar inimigos no campo de batalha. Este é o meu jogo pessoal do ano para 2020 (esta revisão foi escrita antes do lançamento de Cyberpunk 2077, embora isso provavelmente não mudará
minha opinião aqui). Há tantas reviravoltas e voltas para cuidar entre enredo e narrativa habilmente escritos. Não perca essa manchete!... Expanda todas as opiniões deste usuário Um jogo DE SCI-FI AVG com belas artes. A parte da batalha e parte da história são habilmente separadas para permitir que os jogadores dominem o
progresso do jogo de forma independente. O fundo da história é muito bem combinado com os personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio posterior da história, o jogo tem um ritmo lento, e combate jogo AVG de ficção com arte requintada. A parte da batalha e parte da história são
habilmente separadas para permitir que os jogadores dominem o progresso do jogo de forma independente. O fundo da história é muito bem combinado com os personagens. Entrelaçar várias linhas também torna a história mais atraente. No entanto, no estágio final da linha histórica, o jogo tem um ritmo lento, e a parte de luta é
relativamente única e chata. O jogo como um todo tem um grande fundo e uma narrativa maravilhosa, é um jogo muito distinto.... Expanda todas as avaliações de usuários Ssémon e Underdog 2020-on. Ele decidiu ir para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design, jogabilidade, roteiro, enredo sempre em
seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou seja, bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e só soboy nybo superSamo é a abertura repentina e agradável 2020. Ele decidiu ir para Nauhad, pósmotrev paru revisão e avaliações, e não vendeu. Arte-design,
jogabilidade, roteiro, enredo sempre em seu igre incrivelmente bem-off, odnako dodo reconhecido o tempo todo para o amador. Neste anime (n ou não, sci-fi setstra, ou seja, bandeja e (hollynыy) boevы. Nu e apenas soboy ñoi super top gráficos, mas obtom como-ele e desajeitadamente falar aprender a arte distinta e original. Em 2014,
o governo dos EUA partes no planeta de jogabilidade. Não é compreensível, onde o gatilho é uma venda e a receita sai do caminho. Uma chuva se armou. Nu e pinta olho de aguaceiro supostamente perdoar, mas não a quem cavalo. É uma noite de conversa, com a visão de um especialista, um sovetuyu frenético... Expanda todas as
opiniões deste usuário Esta revisão contém spoilers, clique em Expandir para visualizar. Falando nisso, é preciso apreciar sua conspiração. Uma vez que este é um verdadeiro jogo baseado em histórias, todo o jogo de quadros e forma de jogo é sobre serviços de enredo. Este enredo é um velho bolo milésimo, a reversão sem parar é
muito charmoso. O jogo é dividido em três cabeças, homens, quebrados e machucados. A memória também contém as linhas no gráfico dos 13 caracteres principais. O cerne do que eu acho é a pesquisa. Os jogadores podem pensar em todo o jogo como um grande site de raciocínio. A memória é para permitir que você colete pistas, e
o artigo claro é permitir que você se despisse. Então, no centro do jogo é usar os elementos coletados na pesquisa para raciocinar. A melhor parte do jogo é organizar esta estrutura de jogo aparentemente livre, mas sugere uma relação de conclusão sedosa que eu gostaria de chamar de mundo de raciocínio aberto. Por exemplo, eu
comecei a interpretar a sela dez Lang, após o fim do prólogo, eu aponto na trama para ver o enredo ocorreu nos resultados da linha do tempo, eu descobri que há realmente uma diferença entre diferentes tramas, então eu comecei a pensar sobre qual papel desempenhar no final pode preencher a lacuna, de modo que da próxima vez
que você escolher o papel em vez de continuar a sela. Muitas vezes essas tramas, que são vistas através da perspectiva principal de outra pessoa, conflitam com o enredo familiar. Então eu me lembro por que eu penso sobre qual perspectiva cavar mais fundo e obter a verdade. O jogo inteiro está em tal processo de contínua
proximidade com a verdade. Por outro lado, é tão excitante quanto uma montanha russa. É uma experiência de jogo nunca antes vista. É um jogo chamado por Fahmyton como um não-comercial dos antigos. A única desvantagem do jogo é que a conexão entre o quebrado e a memória não está perto o suficiente. Esse é o drama. O
último petrio não resolve todas as contradições do jogo. Uma das minhas mais intrigantes é que, como é petri, por que o problema de estabelecer 5 zonas, cada região pode receber apenas 3 clonados para cultivo, pode realmente alcançar o espírito de estudo da época, de modo a integrar a civilização espiritual humana de diferentes
épocas para evitar o desaparecimento da humanidade neste passado? Esta configuração não pode ser explicada apenas pelo campo experimental, ou seja, você realmente quer reiniciar a partir das cinco eras para fazer uma simulação para ver qual era pode evitar a extinção humana. No entanto, o clone está programado para viver até
os 18 anos depois de ser puxado de volta para o mundo real por dois anos para se adaptar à vida aberta. Sobre o que você pode simular Anos? Essa contradição, na minha opinião, é a maior brecha na trama. É claro que, uma estrutura e enredo tão complexos, pode ser melhorada, não é fácil. Pequenas desvantagens não são
suficientes, só não vomite infeliz. ... Expanda todas as críticas deste usuário Querido Deus história neste jogo é material de filme classe A. Poucas pessoas serão fãs de jogo de combate ou de toda a trama juntos depois de completar certos aspectos de condições. Mas é uma jornada incrível. Recomendarei que só funcione para a
história. Todos os comentários deste usuário Uma história profundamente metafísica, combinada com grandes mexicanos SRPG, 13 Sentinels é rara e encantadora, apesar de sua fortificação no que a sociedade educada pode chamar de anime **** Ao desenhar para dois gêneros de nicho que tendem a ser hostis a romances aleatórios
e visuais e SRPG, ele capturou um público que se sente quase mainstream no caminho , sob a qual eles enganaram suas convenções. Baunilha é uma história profundamente metafísica combinada com grandes mexicanos SRPG, 13 Estatísticos são raros e charmosos apesar de sua fortificação no que a sociedade educada pode
chamar de anime **** ** Ao desenhar para dois gêneros de nicho que tendem a ser hostis a romances aleatórios, visuais e SRPG, capturou um público que se sente quase básico na maneira como engana suas convenções. Vanillaware é o desenvolvedor do clássico Odin Sphere e uma série de outros jogos que quebraram convenções
japonesas de jogos, 13 Sentinels olha em sua superfície como um clichê típico de anime. Seu elenco é um estudante inteiramente do ensino médio pilotando mech e geralmente assumindo muita responsabilidade lidando com a puberdade, conspirações que foram implementadas por pessoas com mais de 30 anos, e tudo de pessoas
com mais de 30 anos. importações ocorre nesta cidade. No entanto, vem de suas complexas histórias entrelaçadas que todos distinguem personagens principais com novos e misteriosos desafios a serem superados. Ela reza para que o jogador invista emocional e intelectualmente para entender. A batalha de 13 Chamovi é profunda,
mas ainda está à beira de se aproximar. Controle. Controle. Seis membros ao mesmo tempo, todos em tempo real, podem ser um gerenciamento convincente de todas as habilidades especiais, cada uma das quais precisa ser atualizada individualmente usando um conjunto compartilhado, em comparação com habilidades piloto que
podem exigir combinações ou habilidades específicas para se beneficiar. No entanto, a luta não é difícil, de acordo com a palavra. Algumas unidades quase inúteis. por causa de seus equipamentos inadequados ou sua colocação em missões onde eles são ineficazes, eles são facilmente compensados pelas habilidades francamente
superiores dos outros. Recompensa o pensamento estratégico sem forçá-lo a perder se cometer alguns erros. Uma boa classificação na batalha pode ajudar a desbloquear pontos misteriosos que desbloqueiam informações, adicionando profundidade de história, embora haja significativamente menos interação entre história e luta e é
um pouco infeliz. Em geral, uma recomendação muito alta... Expanda Todas as avaliações deste usuário, a assinatura de Vaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram um estilo de arte sprite 2D e uma história complexa com múltiplas perspectivas de vários
personagens. 13 Aegis Rim ainda mantém o padrão de baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se a assinatura do YouVaniilaware ainda está em 13 Aegis Rim: Quando joguei seus jogos, suas qualidades mais impressionantes eram estilo
de arte 2D sprite e história complexa com múltiplas perspectivas de vários personagens. 13 Aegis Rim ainda mantém o padrão de baunilha. Isso diz que, se você é a favor de grandes heróis de campo complicando e cinza, este jogo oferece um dos melhores em 2020. Se você gosta de seus estilos de arte, este jogo é provavelmente o
melhor de seu trabalho. Não jogue este jogo se você estiver procurando pelo estilo win-them-up ou ARPG. Este jogo deve ser considerado um romance visual com RTS como um complemento. Tb, o jogo ainda é ótimo sem um elemento RTS. Isso não significa que o aspecto RTS é ruim, é a média na pior das hipóteses. No entanto, a
base e o melhor aspecto deste jogo é sua história e reviravolta.... Expanda todas as opiniões deste usuário Este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no tempo, o personagem foi muito interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo.
As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender, então este jogo foi incrível em quase todos os sentidos. A história foi muito interessante e bem construída para viagem no tempo, o personagem foi muito
interessante, as pinturas, a música, a jogabilidade, tudo isso. Tudo estava ótimo. As reviravoltas na trama foram muito interessantes, e os inúmeros prazos foram uma ótima maneira de manter o enredo interessante. E este ONE-ENDN. Louco. É uma droga vender tão mal aqui porque é um jogo muito bom. Se você é Por jrpg, anime ou
mechi, pegue este jogo. Começou devagar, mas vingança. Vale a pena... Expanda todas as avaliações deste jogo incrível de usuário Fio baunilha novamente superior com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico como um modo de história e campo de jogo de campo de batalha baseado em turnos como
táticas finais fantasy (mas muito mais simplificada, é claro), minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para o próximo jogo incrível Amazed Vanilla ware novamente supera-se com outra entrada dura. São duas partes deste jogo de romance gráfico
como história e modo de turno, baseados em jogos de campo de batalha como táticas finais fantasy (mas muito mais simplificadas, é claro), minha única crítica é que ambas as seções são completamente diferentes umas das outras turbulentas como jogar de uma seção para outra, mas você precisa jogar ambos ao mesmo tempo para
avançar o jogo. Além do fato de que ambas as seções são rad definitivamente um dos meus jogos fav em 2020 ... Expanda todas as avaliações deste usuário Best Story, lideradas por jogo de 2020. Vanillauta nos dá um jogo que brilha tanto em sua estratégia em tempo real, jogo como em uma trama extremamente complexa e profunda
contada através de romances visuais interativos, como contar histórias. E deve haver para aqueles que apreciam histórias bem escritas, bem como fundos e personagens lindamente pintados. Todas as opiniões deste usuário Sugeriu isso, esta é a joia oculta da última geração, sem dúvida. Eu jogo uma tonelada de jogos e leio uma
tonelada de livros, e eu nunca vi trabalho criativo com este nível de não linear fora da parede em profundidade uma história incrivelmente bem feita conta. A única razão para este jogo não ser 10 é porque a parte estratégica da jogabilidade pode definitivamente ser mais polida e acrescentou que estou mantendo minha palavra para ele,
é a joia escondida da última geração, sem dúvida. Eu jogo uma tonelada de jogos e leio uma tonelada de livros, e eu nunca vi trabalho criativo com este nível de não linear fora da parede em profundidade uma história incrivelmente bem feita conta. A única razão pela qual este jogo não é 10 é porque a parte estratégica da jogabilidade
pode definitivamente ser mais polida e adicionada em diferentes aspectos; ele se sente mais ou menos como um protótipo/plano em um estágio tardio. Dito isto, até a parte da estratégia é muito boa, completa e convincente. Como se fosse um protótipo tardio ou um plano? - Ela é muito boa nisso. Compre este jogo.... Expanda todas as
avaliações de usuários para iniciantes, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e é voltado para um certo nicho de pessoa. Minha avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas: Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso povo de Baunilha. Eles são
responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar alguns. Para começar, tenha em mente que este jogo não é para todos. Na minha opinião, este jogo está localizado em seu próprio gênero e um certo nicho por pessoa. Minha avaliação e avaliação geral afetarão isso. 13 Guardas:
Aegis Rim foi criado pelo maravilhoso povo de Baunilha. Eles são responsáveis por um monte de clássicos. Esfera de Odin: Levante e Dragão coroa apenas para citar alguns. Eles são uma empresa que obviamente leva seu tempo e instila uma enorme quantidade de esforço e qualidade nos jogos que produzem. Na verdade, tendo
terminado esta obra-prima, posso facilmente dizer que agora eles estão competindo Square Enix. Essa também é uma das muitas razões pelas quais 13 Watchmen: Aegis Rim se tornou o meu jogo favorito do ano. Se você é um verdadeiro fã de anime de coração, desfrute de um bom romance de ficção científica e jogabilidade
estratégica, então limpe seu calendário e obtenha um envelope pronto no universo único do que 13 Sentinels: Aegis Rim. Este jogo gira em torno da vida de 13 pessoas que estão dispostas a salvar o mundo em algum aspecto ou outro aspecto. Gostei de todos os personagens, incluindo todos os npc.s. Eu era capaz de tratar cada um
dos personagens principais, mesmo que apenas de alguma forma insignificante. Cada uma de suas histórias era tão única e intrigante por si só, e eu queria cada vez mais. A voz estava em japonês e inglês. No início o jogo é um pouco linear, mas após o prólogo de cada personagem o jogo abre completamente e não segura mais sua
mão. Você pode escolher ir para a história da maneira que quiser ou você pode passar um tempo no campo de batalha em um mejas gigante defendendo a cidade e construindo estatísticas. Tudo é da mais alta qualidade, desde o caprichoso ziguezague até a grande escrita com inúmeros macacões. Honestamente, eu estava
pressionado para encontrar quaisquer falhas. Entendo perfeitamente que tudo em nosso mundo tem espaço para melhorias, mas 13 Sentinelas: Aegis Rim não tem espaço para melhorias. A parede é perfeita. Há muitas noites e muito divertido para ficar com essa pequena joia. Este é um jogo incrível e eu aconselho você a não deixar
este robô enferrujar... Expanda todas as avaliações deste usuário 13 Sentinels: Aegis Rim é um dos melhores jogos da Vanillaware para se localizar no oeste. Dado que você é fã de uma narrativa de ficção científica pesada contada em formato de romance visual, não vejo por que devemos seguir em frente com este jogo. NÃO OUÇA
as críticas aos elementos da jogabilidade como parte do charme em 13 Lentinelli é um enredo alucinante. Todas as opiniões deste usuário
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