MIRAMAGIA - TUINIERSIMULATIE

MAGISCHE AVONTUREN IN
BOTANISCHE WERELDEN
Een magische wereld gevuld met fantastische
planten en wezens wacht op jou: Miramagia Nieuwe Werelden combineert een opwindende magische universum met de onweerstaanbare charme van een eigen online tuin.
Overal in Miramagia is magie, of je nu een tovenaar,
druïde of sjamaan bent, je vindt zelfs magie in je eigen
magische tuin! De speler leert eerst stapsgewijs hoe je
kruiden, paddenstoelen en toverstruiken moet kweken.
Zodra je de eerste toverspreuken hebt geleerd, ontvang
je een pasgeboren draakje. Als de speler het draakje met
veel liefde grootbrengt, zal hij er uiteindelijk een machtige vriend aan overhouden waarmee hij later in het
spel kan deelnemen aan spannende drakenraces om zo
andere spelers te verslaan.
Maar dit is slechts het begin: tovenaars kunnen na een
paar uur spelen al eerste grote uitdagingen aangaan. Je
moet er niet alleen voor zorgen dat de tuin er prachtig
uitziet, je moet ook zeldzame bloemen en planten verzorgen en krachtige toverspreuken leren. Alles in
gebeurt met magie in Miramagia, van een snelle regenspreuk tot het veranderen van klimaatzones. De hele

Iedereen die magisch begaafd is, kan zijn tuin - met de hulp van
feeën, een beetje geduld en veel spreuken - laten bloeien en
groeien.

speelwereld van Miramagia bestaat uit nauwkeurig getekende en geanimeerde afbeeldingen.
Spelers moeten ook loyaal en toegewijd zijn aan de
dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld door het water geven
van de Dorpsboom of vriendelijke competities tegen
nabijgelegen dorpen aangaan. Er zijn ruim 1000 decoratievoorwerpen die de speler kan gebruiken om het dorp
te versieren.
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Gedurende het jaar zijn er speciale festiviteiten zoals
Valentijnsdag, het lentefestival, Carnavals dans, draken–
en sprookjesevenementen, Halloween, Kerst en voortdurend nieuwe mogelijkheden om actief en creatief
bezig te zijn. Maar, dit is slechts het begin: buiten het
dorp staan de speler nog meer spannende avonturen te
wachten!

handelaar of een toegewijde plantenkweker te spelen.
Een ander centraal element in het spel is een vriendelijke concurrentie, maar alle spelers moeten voornamelijk samenwerken om hun dorp mooi te maken en samen
de wereld te zien groeien en bloeien.
Het spel is bedoeld voor alle spelers die graag hoogwaardige, casual games spelen. Dankzij cross-genre omgeving, een combinatie van rollenspel en tuinieren, geniet
je van een uitzonderlijke sfeer en unieke spelbeleving.
Iedereen die op zoek is naar een ontspannende game in
een fantastische spelwereld en een leuke community, zal
zich zeker thuis voelen in Miramagia.

Alle spelers kunnen zelf hun eigen Droomwereld en landgoed
ontwerpen.

Miramagia is speciaal ontworpen om jarenlang te kunnen
spelen en het bevat talloze leuke functies. De speler kan
een magisch laboratorium bouwen, paddenstoelen verzamelen, boeiende alchemiepuzzels oplossen en leuke
grapjes uithalen bij vervelende concurrenten.

Via de valleikaart kunnen buren worden opgezocht en spannende opdrachten worden vervuld.

Net als bij alle browsergames, kunnen spelers interactie
hebben met duizenden andere spelers wereldwijd en het
doel van Miramagia is om een harmonieuze samenleving
te creëren. De speler kan ervoor kiezen om een slimme

Miramagia kan gratis gespeeld worden via alle gebruikelijke browsers. Premium gebruikers kunnen hun tuin en
Droomwereld nog beter verzorgen en versieren.

FEITEN OVER MIRAMAGIA

SPELGEGEVENS

Uitgever:
Ontwikkelaar:
Speltype:
Genre:
Online sinds:

37 Planten
130 Laboratoriumobjecten
>700 kledingstukken

Travian Games GmbH
Bright Future GmbH
Gratis browserspel, Flash vereist
Tuinier simulatie met RPG-elementen
augustus 2011

>100 haarstijlen
>1000 decoratie-objecten
Elke maand verschillende
feestelijkheden

Speel het browserspel via:
WWW.MIRAMAGIA.NL
TRAVIAN GAMES GMBH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 Munich
Germany
T +49 (0) 89 / 32 49 15-0
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