MIRAMAGIA - SYMULACJA OGRODOWA

MAGICZNE PRZYGODY W BOTANICZNYCH
ŚWIATACH
Czeka na Was kraina pełna fantastycznych
roślin i stworzeń: Miramagia - Nowe Światy
łączy w sobie niezwykły magiczny wszechświat z nieodpartym urokiem symulacji
ogrodowej.
W Miramagii magia jest wszechobecna, niezależnie czy jest się
czarodziejem, magiem, druidem, czy szamanem. Można ją znaleźć nawet we własnym magicznym ogrodzie! Najpierw krok
po kroku gracz uczy się sadzić zioła, grzyby i magiczne krzewy.
Po rzuceniu kilku pierwszych zaklęć otrzymuje się małego
smoka, który dopiero co wykluł się z jaja. Gracze, którzy go
wyhodują i otoczą troskliwą opieką, zyskają potężnego towarzysza, który będzie mógł rywalizować ze smokami innych
graczy w pasjonujących wyścigach.
Ale to dopiero początek: już po kilku godzinach rozgrywki
magicy staną przed pierwszym dużym wyzwaniem. Nie tylko
ogród musi wyglądać pięknie, trzeba również opiekować się
rzadkimi roślinami i nauczyć się potężnych zaklęć. W Miramagii magia pozwala zrobić absolutnie wszystko, poczynając od rzucenia szybkiego zaklęcia wywołującego deszcz po
zupełną zmianę stref klimatycznych. Cały świat gry Miramagii

Ci, którzy są magicznie uzdolnieni mogą z pomocą wróżek,
odrobiny cierpliwości i wielu czarów sprawić, że ich ogród rozkwitnie i będzie tętnił życiem.

jest przedstawiony za pomocą drobiazgowo dopracowanych i
animowanych grafik.
Gracze muszą być również lojalni i dbać o społeczność wioski,
na przykład opiekować się drzewem wioski lub brać udział
w przyjaznych rywalizacjach przeciw sąsiednimi osadom.
Ponadto, do udekorowania wioski dostępnych jest ponad 1000
ozdobnych przedmiotów.
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W ciągu całego roku mają miejsce specjalne wydarzenia, takie
jak Walentynki, Święto Wiosny, Karnawałowy Taniec, wydarzenia związane ze smokami i baśniami, Halloween, Boże
Narodzenie, a gracze zyskują coraz to nowe możliwości,
dzięki którym mogą wykazać się aktywnością i kreatywnością.
To dopiero początek: poza granicami wioski czeka na gracza
więcej ekscytujących przygód.

nego kupca lub zostać zapalonym hodowcą roślin. Głównym
elementem gry jest również przyjacielska rywalizacja, ale
gracze przede wszystkim wspólnie pracują nad upiększaniem
wioski i obserwują rozwój i rozkwit świata.
Gra jest przeznaczona dla wszystkich graczy uwielbiających najlepszej jakości gry rekreacyjne. Połączenie gry RPG z
symulacją ogrodową tworzy wyjątkową atmosferę i zapewnia
jedyne w swoim rodzaju wrażenia z gry. Każdy szukający relaksującej gry w fantastycznym świecie gry z interesującą społecznością w Miramagii poczuje się jak w domu.

Wszyscy gracze mogą dowolnie zaprojektować własny Świat
Marzeń i posiadłość.

Miramagia w założeniu jest „grą długowieczną” i ma zapewnić
wiele lat dobrej zabawy i mnóstwo ciekawych opcji. Gracz
może zbudować laboratorium magii, szukać grzybów, rozwiązywać skomplikowane zagadki alchemiczne i robić zabawne
kawały nielubianym współzawodnikom.
Podobnie jak we wszystkich grach przeglądarkowych gracze
mogą wchodzić w interakcję z tysiącami innych użytkowników
z całego świata. Nacisk w Miramagii został położony na harmonijną koegzystencję. Gracz może wcielić się w rolę spryt-

Można odwiedzać sąsiadów i wykonywać ekscytujące zadania
na mapie doliny.

W Miramagia mozna grać za darmo we wszystkich popularnych przeglądarkach. Użytkownicy Premium mogą pielęgnować i przyozdabiać swój ogród i Świat Marzeń w bardziej
efektywny sposób.

FAKTY O MIRAMAGIA

DANE GRY

Wydawca:
Producent:
Typ gry:
Gatunek:
Online od:

37 roślin
130 elementów
wyposażenia laboratorium
>700 kostiumów

Travian Games GmbH
Bright Future GmbH
darmowa gra przeglądarkowa, wymaga Flasha
Symulacja ogrodowa w elementami RPG
sierpień 2011

>100 fryzur
>1000 przedmiotów dekoracyjnych
Co miesiąc inne święto

Odwiedź grę przeglądarkową na:
WWW.MIRAMAGIA.PL
TRAVIAN GAMES GMBH
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