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Temple Run 2 é a sequência melhorada de um dos jogos Para Android mais baixados no sofá. Destavez, os gráficos e os efeitos são muito melhores. Você curte templos antigos, monstro e corridas incríveis, ao melhor estelo Indiana Jones? Entao, Cepare Espaso no seu Android Porc Temple Run 2 Vale muito o download. Sem dúvida,
muito melhor que o primeiro Temple Run.Em Temple Run 2 você é perseguido por uma espécie de macaco gigante (na verdade, não dá para saber muito bem do que se trata). Dinâmica do jogo continua igual: avance, salte, deslize e tente coletar a maior quantidade possível de moedas e poderes. Os comandos continuam os mesmos,
com a diferença que você pode escolher o momento adequado para usar alguns poderes. Temple Run 2 tem gráficos espetaculares, que saltam aos olhos logo que você roda o jogo pela primeira vez.Como na versão anterior, alguns upgrade personagens são pagos. Mesmo assim, sem precisar pela mão no bolso, dá para se divertir
bastante com Temple Run 2.Gráficos excelentesNova ambientaçãoCheio de níveis e missóesFácil de jogar Um templo antigo nos arredores da cidade guarda diamantes secretos. Para garantir a segurança da cidade você precisa trazer os diamantes de volta. A jogabilidade começa com corredores intermináveis neste jogo simulador de
corrida de cavalos. Você pode invadir o templo e pegar os diamantes. A corrida final começa quando você corre para escapar do templo, mas o monstro fantasma está acordado e a perseguição começa. Não há como ir, mas ele funciona neste simulador de execução 3D sem fim. Seu cavalo tem passado por obstáculos para
enlouquecer. Spectre também é um cavaleiro e está perseguindo você neste jogo de simulação de corrida de cavalos 3D. Esta é uma aventura sem fim com caminhos repletos de pedras preciosas, diamantes, power-ups, obstáculos e obstáculos. Continue coletando diamantes ao longo do caminho de corrida. Torne-se um herói para
sobreviver a ataques fantasmas nesta corrida sem fim. Corra por uma estrada mal-humorada e fuja do templo. Jogar desafiador não é tarefa fácil para você. Um fantasma de jóquei de cavalo perseguindo você com seu martelo pesado é uma cena aterrorizante. O caminho está cheio de lâminas afiadas: obstáculos, esqueletos, rochas
ornery. Incríveis reforços, diamantes e joias vão ajudá-los a sobreviver juntos. A interação entre ambiente, efeitos sonoros e jogabilidade é ainda mais interessante de se testemunhar. Na corrida no estilo arcade, a técnica perfeita de simulação equestre ajuda você a montar cavalos selvagens para sobreviver contra corridas fantasmas.
Características =/ // Corrida de cavalos sem fim • Deslize movimentos e saltos • Power ups, moedas, multiplicadores de pontuação e muito mais • Escape de seus cavalos e templos• Ambientes 3D, sons interativos e feedback gráfico HD, classificações e comentários são valiosos para nós© criação de jogos titan. Todos os direitos
reservados Incrível fã jogo inspirodo no herói da Nintendo Avance e esquive obstácuclos super difíceis com um só comando Um novíssimo megaman para Android O clássico. O Primero. O'Mellor. Sonic the Hedgehog 4 Episódio II O SonicAnka Para de Color O Donkey Bean vem Android Sonic persegue parkour parkour mais legal
correndo por Green Hill novamente
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