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Dragons Rise Of Berk MOD APK (Full Tiền, Free Shopping, Vô Hạn Runes) là tựa game mô phỏng được phát hành bởi Ludia, mang phong cách huấn luyện rồng thú vị có tại website Trùm Game Mod. Trò chơi được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình 3D giả tưởng How to Train Your Dragon. Bối cảnh game diễn ra tại vùng đất Viking cùng rất nhiều chú
rồng sở hữu sức mạnh đặc biệt. Giới thiệu Dragons: Rise of Berk Bí kíp luyện rồng (tiên tiếng anh là How to Train Your Dragon) là bộ phim hoạt hình huyền thoại với nội dung cực kì hấp dẫn xoay quanh các chiến binh Viking cùng những chú rồng vô cùng đáng yêu. Tựa game Dragon: Rise of Berk đã lấy ý tưởng từ đó và đã tạo nên một tựa game cũng
hấp dẫn và thú vị không hề thua kém. Cố truyện hấp dẫn Game có cốt truyện vô cùng hấp dẫn về tộc người Viking và loài rồng. Trước khoảng thời gian trước đây, nếu muốn chứng minh mình là một người đàn ông đã thưc sự trưởng thành của tộc Viking, họ phải giết rồng. Tuy nhiên, càng về sau, càng nhận thấy truyền thống này là rất tàn nhẫn với loài
rồng, Hiccup – người con trai của tộc trưởng Viking, đã đứng lên, hòa hợp giúp con người và loài rồng có thẻ sống chung cùng nhau, bằng cách hòa giải nhiều sự hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một cá nhân trong tộc không muốn chấp nhận điều trên. Họ chống lại bằng cách đi săn những chú rồng. Thật không may cho Hiccup, trong
một lần đi khám phá vùng đất bí ẩn Toothless, anh chàng lại gặp phải lũ săn rồng độc ác. Kẻ cầm đầu lũ săn rồng chính là Drago- một kẻ đang bị truy nã. Hắn cùng đồng bọn đã theo dấu chân và tìm được vùng đất hòa bình Berk. Người chơi được hóa thân thành Hiccup với nhiệm vụ tìm mọi cách hóa giải những nguy hiểm mà vùng đất Berk có thể gặp
phải và chiến đấu chống lại lũ thợ săn rồng. Nuôi dưỡng và phát triển rồng Tham gia game, người chơi được hóa thân thành một thủ lĩnh của bộ lạc Viking. Game thủ phải đưa ra nhiều quyết định ảnh hướng tới các sự việc trên đảo, cùng với đó là tìm cách giúp bộ lạc và hòn đảo của mình được phát triển hơn. Để làm được tất cả những điều trên, game
thủ cần đến sự giúp đỡ của loài rồng. Chính vì vậy, trước hết người chơi cần tìm kiếm các quả trứng rồng và những con rồng đang sinh sống tại đây để hỗ trợ, giúp đỡ con người. Người chơi có thể thực hiện nhiều chuyến đi phiêu lưu, thám hiểm từ đó mang về nhiều tài nguyên và trứng rồng bằng cách nhờ tới sự trợ giúp của chú rồng răng sún. Sau khi
đã thu thập được những thứ quý hiếm đó, game thủ sẽ tiến hành ấp trứng và chờ trứng nở. Khi trứng nở, bạn sẽ xây dựng tổ cho chúng. Mỗi một chú rồng đều cần một chiếc tổ khác nhau. Người chơi còn có thể nâng cấp rồng này để chúng phát triển to hơn, mạnh hơn và mang lại nhiều lợi ích cho bạn hơn. Một ví dụ là khi rồng đạt đủ cấp độ nào đó,
chúng sẽ gips người chơi có thể tham gia bắt cá, đốn gỗ,… hỗ trợ cho cuộc sống của người dân trên đảo rất nhiều. Bộ sưu tập rồng Game sở hữu hệ thồng gồm hơn 400 con rồng khác nhau. Tất cả chúng đều được lấy cảm hứng từ Bí kíp luyện rồng. Mỗi con rồng đều sở hữu hình dáng và khả năng chiến đấu khác nhau. Chưa hết, chúng còn có sức mạnh
độc đáo, thú vị như: lửa, nước, băng, gió,… Bên cạnh đó game còn có hơn 75 loài rồng khác nhau, đa dạng phong phú. Mỗi con rồng đều sẽ thuộc một hệ nguyên tố khác nhau gồm: Furious (nổi giận), Swift (nhanh), Protector (hộ vệ) và Unique (độc nhất). Các nguyên tắc khắc chế lẫn nhau giữa các loài rồng lần lượt là: Furious khắc Protector, Protector
khắc Unique, Unique khắc Swift và Swift sẽ khắc Furious. Người chơi cần ghi nhớ nguyên tắc trên vì nó chính là cơ chế quan trọng giúp bạn có thể dễ dàng giành chiến thắng hay không? Công trình và mở rộng hòn đảo Việc nâng cấp, mở rộng diện tích và sức chứa cho đảo Berk là việc vô cùng cần thiết. Trò chơi có hai công trình chính gồm: Meade
Hall và Academy. Cả 2 đều là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cấp các chú rồng. Với mục đích giúp người chơi thuận tiện hơn trong việc nâng cấp, hệ thống game xuất hiện một số thông báo vào thời điểm thích hợp. Chẳng hạn khi Academy đạt tới một cấp nhất định, thì hệ thống sẽ yêu cầu Meade nâng cấp. Hoặc khi đảo Berk đã thu thập đủ
số lượng Vikings House đủ thì hệ thống thông báo Academy nâng cấp. Đấu trường ARENA Đấu trường ARENA trong game được xuất hiện dưới dạng một toà nhà trên hòn đảo. Đây là nơi những HLV rồng chứng minh tài năng, sức mạnh và vị trí của mình. Khi tham gia đấu trường, game thủ có thể sử dụng nhiều nhất là 3 chú rồng để tham chiến. 3 chú
rồng này sẽ được lên sân cùng một lúc. Tuy nhiên, người chơi sẽ quyết định thứ tự tấn công theo lượt dựa vào chỉ số tốc độ của từng con. Cứ lần lượt bạn và đối thủ ra đòn cho đến khi tất cả các con rồng của một trong hai bên gục xuống. Lúc đó, bên còn lại là bên thắng cuộc. Mỗi chiến thắng trong đấu trường sẽ lại nhiều điểm thưởng, thẻ tài nguyên
và nếu may mắn, người chơi còn nhận được cả một chú rồng. Khiêu chiến Boss Trên quá trình khám phá và mở rộng lãnh thổ, game thủ có thể tìm thấy nhiều hang động, khu vực bí ẩn. Các khu vực này sẽ dẫn dắt bạn tới thăm một vùng đất bí ẩn. Nơi đó sẽ xuất hiện con quái vật khổng lồ hung dữ. Người chơi cần nhanh chóng tập hợp đội quân rồng của
mình, tiêu diệt những con quái vật đó để mang về thật nhiều phần thưởng thú vị và hấp dẫn. Đồ họa và âm thanh Vì game sử dụng tông màu tối nên các hình ảnh toát lên sự bí ần, gợi lên tính tò mò, ý muốn khám phá của người chơi. Hệ thống rồng được thiết kế với hình dạng riêng biệt, cùng với khả năng bay lượn, chiến đấu đều rất thu hút và mãn
nhãn. Cá hiệu ứng xuất hiện trong trò chơi đều rất thú vị, đẹp mắt tạo nên các trận chiến đầy kịch tính và hấp dẫn. Game có nhạc nền du dương, sống động mang tới sự vui vẻ giúp người chơi thư giãn một cách vô cùng hiệu quả. Mỗi chú rồng đều sở hữu một tiếng kêu riêng đặc trưng, tương tự như hiệu ứng âm thanh khi tham gia chiến đấu cũng được
thiết kế khác nhau giúp trò chơi thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Tải game Dragons: Rise of Berk MOD APK cho Android miễn phí Dragon: Rise of Berk là một tựa game hấp dẫn khi sử dụng đề tài về việc cùng chung sống giữa loài rồng và con người. Trò chơi mô phỏng lại một cách không thể hoàn hảo hơn hòn đảo Berk xinh đẹp trong bộ phim nổi
tiếng Bí kíp luyện rồng. Cùng với thật nhiều trận chiến vô cùng hấp dẫn của các chú rồng với hiệu ứng chiến đấu đẹp mắt chắc chắn sẽ mang đến cho người chơi những trải nghiệm tuyệt vời. Hãy tải và trải nghiệm trở thành anh chàng Hiccup dũng cảm nhé. Ứng dụng tốt được đảm bảoỨng dụng này đã vượt qua bài kiểm tra bảo mật đối với vi-rút, phần
mềm độc hại và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào. App Name Dragons: Rise of Berk Genre Simulation Publisher Ludia Inc. MOD features Unlimited Runes, Cards, Fish Version 1.68.7 Size 83M Get it on Updated on 09/09/2022 (2 weeks ago) Download (83M) Contents Dragons: Rise of Berk MOD APK (Unlimited Runes/Cards/Fish) is a strategy game
on the phone provided by Ludia and released for free on Android and iOS platforms. Dragons: Rise of Berk MOD APK Dragons: Rise of Berk is an extremely attractive mobile Dragons training game taken from the cartoon How to train your dragon. Stay on the peaceful island of Berk being threatened by strangers and you will become the boy Hiccup
and his dragon Toothless to join the defense of the islanders and fight against enemies. bad, showing collective strength with friends who protect the island of Berk. If you are a fan of How to Train Your Dragon, you will know the content of the movie. In the game, the character Hiccup will be the middleman, standing between the stubborn Viking and
the stubborn dragons, Hiccup’s mission is to keep the two sides at the same time helping them and the dragon unite to fight the bad guys. wants to attack Berk. You will be the one to train the dragons and control as you like and you also join in helping other dragon trainers, building up to bigger Berk island. Highlights in the game Dragons: Rise of
Berk Mod APK Strategic gameplay on Android phonesBeautiful 3D graphics and vivid sound in the gameExplore 25 unique islands in Viking territoryExplore 12 dragon islands that you love in the movie dragon training with Toothless, Stormfly, Hookfang and SkullcrusherCollect and evolve 18 different species of Dragons, like Deadly Nadders,
Monstrous Nightmares, and Typhoomerangs.Complete challenging missions from DreamWorks Download Dragons: Rise of Berk MOD APK (Unlimited Runes, Cards, Fish) for Android View More
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