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Magic Manufacturer (s) Impressions Games Publisher (s) Sierra Entertainment Platform (s) Windows 95 Windows 98 (veja. Abaixo para o lançamento posterior do Gênero (s) Fantasy Strategy Single Player Game Modes e Multiplayer Lords magic é por voltas o jogo de estratégia para o computador nos sistemas Windows 95/Windows 98 desenvolvidos pela Sierra Entertainment.
Inclui modo single-player e multiplayer limitado através de LAN e internet. cada um é dedicado a um dos oito elementos diferentes. Elementos: Morte, Ar, Terra, Água, Caos, Ordem, Vida e Fogo. Se você não escolher o Senhor da Morte (que não está disponível até então Até que o jogador o derrote uma vez), o objetivo é derrotar o Senhor da Morte, Balcot, matando-o ou
capturando-o em batalha. Se o jogador escolher o Senhor da Morte, terá que derrotar todos os outros mestres da magia. Na versão demo do jogo você só pode jogar com o Senhor da Vida ou da Terra. Além de selecionar itens, o jogador também pode escolher uma classe de personagens. Três classes: um guerreiro, um mago e um ladrão. O jogo é construído como Heroes of
Mogu e Magic II: cada exército é liderado por um campeão. A estrutura militar consiste em infantaria, artilharia, cavalaria e batedores que podem ser recrutados por um jogador em sua cidade. O Senhor precisa se mudar de sua cidade para seus centros de treinamento, que são quartéis, uma torre de mágicos e uma guilda de ladrões. Para criar tropas mais poderosas e
experientes, o jogador deve levar os campeões para os respectivos locais de treinamento. Em tempo real, a luta é travada por causa de uma perspectiva izométrica que se assemelha tanto aos jogos de Diablo quanto de Realms arkania. O jogador pode entrar em uma série de resultados de auto-cálculo. O guerreiro é especializado em mãos dadas à mão, mas não pode soletrar
ou atacar à distância. Um guerreiro é o que tem mais saúde entre as três classes. Guerreiros são geralmente a classe mais fácil de gerenciar e são os mais recomendados para iniciantes. O Mago é especialista na arte da magia. Feitiços lançados por um mágico podem ter efeitos diferentes e dependem de seu elemento e do elemento oposto. Por exemplo, um necromanc (mago
da morte) pode jogar esqueletos resurgentes e, em seguida, usar o guerreiro morto-vivo a seu favor. Por outro lado, o charmoso (mag da vida) tem Para repelir os mortos-vivos, que é especialmente feito para destruir guerreiros mortos-vivos como esqueletos, zumbis e sombras da morte. As habilidades de saúde e ataque do mágico são limitadas, mas o mágico ganha mais
poder do que o guerreiro terá ao subir de nível. O ladrão é um campeão furtivo, uma luta remota, e uma habilidade especial. O ladrão é o melhor com armas à distância, como arcos ou facas de arremesso. A principal habilidade do ladrão é usar um modo oculto. A segunda habilidade é conquistar outros heróis. Quando um ladrão usa essa habilidade, há uma boa chance de que
o ladrão seja capaz de remover o campeão e torná-lo seu prisioneiro. Um prisioneiro pode ser interrogado ou torturado por informações de acordo com seu sequestrador. A terceira habilidade do ladrão é detectar as habilidades dos ladrões. Ao usar a detecção de ladrões, o campeão não pode se mover, mas tem uma grande chance de detectar outro ladrão em modo furtivo. A
maioria das unidades em Lords of Magic: Special Edition tem a oportunidade de melhorar suas habilidades de luta com base na experiência, contando com batalhas ou conhecimentos transferidos de heróis. No final da batalha, a experiência geral é compartilhada igualmente entre todos os sobreviventes da batalha, mesmo que algumas dessas unidades sejam incapazes de usar
pontos de experiência. O senhor do reino tem uma habilidade única de progredir para o nível 12. O herói (guerreiro, mágico ou ladrão) está limitado ao nível 10. Infantaria, cavalaria e artilharia (arqueiros) estão limitados ao potencial máximo do Nível 5 (exceto para os Cavaleiros da Ordem, que podem ser abençoados no Altar Sagrado e alcançar o Nível 6). Criaturas mágicas,
como Pegasus ou Thunder Dragon, podem não ter experiência, mas eles vão tirar uma parte dos pontos de experiência do resto da equipe. O principal objetivo do Senhor é libertar o templo na região de sua fé, com o qual pessoas gratas constroem um forte para o Sr. em sua capital. O Senhor ainda pode ganhar forças adicionais e herdeiros, libertar o templo da fé dos outros.
Então o objetivo é matar Balkot, o Senhor da Morte, e na versão atualizada do jogo a história continua após esse objetivo, com o Senhor tendo que matar todos os outros e conquistar o mundo. O roteiro e o enredo do Jogo de Cenários estão localizados na terra de Urak. Pessoas deste mundo adoram uma das oito religiões. Cada religião tem seu oposto no círculo da vida, e as
pessoas dessas religiões são inimigos malignos. O enredo e personagens de Balkot, o Senhor da Morte, lançaram uma campanha para destruir todas as outras crenças em homenagem ao deus negro Calvário. Outros senhores estão competindo para expandir seus postos e se defender contra essa ameaça negra, mas também de uma vez por todas destruir sua longa vida de
vingança. A edição especial também contém as Lendas de Urak. Este é um pacote com 5 pesquisas individuais que giram em torno de histórias não relatadas na trama principal do jogo. Versão especial de Como contido em uma edição especial do jogo giram em torno de fábulas e histórias. Terra, Fogo e Morte têm uma busca única, enquanto a Ordem possui dois. A busca pela
Terra é baseada no poema épico Beowulf, mas inclui muitas batalhas e aventuras originais nas quais Beo participa. A busca pelo Fogo gira em torno de uma feiticeira chamada Crispin, que procura e mata um colossal dragão de gelo para devolver o fluxo de lava para a capital do fogo. As Aventuras da Morte se concentra na capacidade dos necromantes de ressuscitar os
mortos e usá-los em batalha com o objetivo final de desacerar o lych e restaurar seu pessoal e com ele seu poder. A Primeira Aventura da Ordem é baseada nas lendas de Merlin e rei Arthur e termina com a restauração do Santo Graal e a morte de Mordred. A segunda missão da Ordem é ativada apenas clicando no centro do círculo da vida no menu de busca e tem um senhor
único chamado Siegfried, que é transformado com o progresso do jogo. Ele salva Valquíria Brunhilde e derrota Átila Gunn. Soundtrack Game tem uma nova era de música. O jogo foi projetado para combinar elementos de Heroes of Might e Magic II e Lords of the Realm II. O jogo de recepção foi recebido com uma variedade de críticas. Links Links Links Externos - Site com
informações sobre modificações de jogos Este artigo sobre videogames é um stub. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo o portal de videogames que ele.vde recebeu lords of magic wikia. lords of magic wikipedia
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