Review Plants Vs Zombies 2
Electronic Arts
Plants vs Zombies 2 é a segunda parcela do sucesso da PopCap Games with Electronic Arts. Conheça mundos
incríveis e centenas de personagens que você deve melhorar para que zumbis perigosos não o invadam. Jogue
multijogador e curta um jogo que o deixará preso por horas
Sem dúvida, um dos grandes sucessos dos jogos para celular nos últimos tempos foi a saga Plants vs Zombies.
O título se tornou uma franquia e um ícone da cultura pop nos últimos anos. Uma grande variedade de jogos foram
lançados para diferentes dispositivos, além de produções audiovisuais, roupas, brinquedos e uma grande variedade
de merchandising.
O primeiro jogo nasceu em 2009 e foi desenvolvido pela PopCap Games. É uma entrega do estilo de defesa de
torre. Muito popular em computadores e celulares por sua mecânica de jogo. O objetivo é defender um ponto
específico no mapa de ondas de ataques inimigos. Cada tropa que deseja destruir nossa torre ou base possui
habilidades diferentes. Da mesma forma, nossos elementos para nos defendermos possuem características
diferentes. Devemos usar tática, estratégia e previsão para evitar que os soldados inimigos cheguem ao nosso
centro. Na saga Plants vs Zombies, nossos inimigos são zumbis amigáveis ??que lutarão com nossas plantas
ferozes.
A franquia que é distribuída pela Electronic Arts tem uma variedade de títulos disponíveis para consoles,
computadores e celulares. Entre eles encontramos: a primeira parcela de 2009, a versão Nintendo DS de 2011,
Plants vs Zombies 2 de 2013, Plants vs Zombies: Garden Warfare de 2014, Garden Warfare 2 de 2016, Heores de
2016 e Battle for Neighbourville. Cada um deles possui edições para Android e iOS.
Se você quiser jogar Plants vs Zombies de graça, você pode ir para sua segunda edição para telefones celulares. É
um dos melhores episódios da saga PopCap Games e tem todos os elementos que levaram a franquia ao sucesso.
Por ser um delivery que pode ser baixado gratuitamente, contém anúncios, mas estes podem ser retirados ao fazer
compras dentro da plataforma.
Ao jogar Plants vs Zombies 2 você encontrará toda a diversão deste título que já é um clássico. Desta vez o tema
que norteia o jogo é a viagem no tempo, para que você tenha cenários ao longo de diferentes momentos da história
da humanidade. Isso dá variedade aos zumbis que irão atacar você e às plantas que você usará para defender sua
base. São mais de uma centena de personagens disponíveis para você descobrir as plantas para defender e os
zumbis que procuram atacá-lo. Lembre-se também que todas as suas defesas podem ser melhoradas e assim
descobrir habilidades em cada uma delas.
Conforme você joga mais e mais batalhas gratuitas, você receberá pacotes de sementes. Com esses objetos, você
pode alimentar suas defesas. Use-os para fazer ataques mais poderosos, acelerar o tempo de plantio e ganhar
novas habilidades.
Uma das coisas mais divertidas ao jogar videogame é competir com outros usuários. Agora você pode jogar
multijogador em Plants vs Zombies 2. A edição da Electronic Arts tem um modo chamado "Arena", no qual será
medido qual usuário marca mais pontos durante um jogo. Quem vencer receberá importantes prêmios, vantagens e
benefícios. Existem diferentes ligas que você acessará de acordo com sua pontuação.
A segunda parcela do aclamado jogo tem 11 mundos disponíveis. Entre eles você encontrará a Grécia Antiga, o
poderoso Egito ou um futuro misterioso. Você tem mais de 300 níveis para descobrir, eventos todos os dias,
conteúdo que é atualizado constantemente e desafios para resolver.

Se você ainda não conhece a saga Plants vs Zombies, sua segunda edição é uma ótima oportunidade para
conhecê-la. Descubra este jogo grátis e passe horas e horas curtindo os melhores cenários.
O desafio é superar as ondas de inimigos. Tome como conselho que você deve ser muito pró-ativo quanto à entrada
de tropas inimigas no campo de batalha. Não gaste todos os recursos nas primeiras jogadas e cuide de suas
vantagens e habilidades especiais. Considere que tipos de inimigos estão surgindo e planeje.
Descubra Plants vs Zombies 2, outra edição maravilhosa da PopCap Games with Electronic Arts. Viaje no tempo,
encontre centenas de personagens e compita com amigos e outros usuários. Todo o melhor do sucesso deste título
de defesa da torre está nesta edição.

Pros

Cons
- Download grátis

- Presença de anúncios

- Um clássico para celular

- Um pouco repetitivo

- Variedade de personagens
- Jogo que te agarra por horas

- Pode ficar muito complexo
- O multijogador pode ter melhorias
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