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PvP cascudo: King Of Crabs
Review
Uma rinha de caranguejos em uma bela praia tropical, onde
crustáceos de várias espécies saem na mão (ou pinça).

Ace  • 20 de março de 2019 0 comentário  4  2 minutos de leitura

King of Crabs tem objetivos simples: brigar, comer, crescer, se tornar o rei e

permanecer assim o maior tempo possível. 

Caranguejos por si só já são animais esquisitos e nervosos por natureza, o

que dá um ar engraçado ao jogo. São 13 diferentes espécies de crustáceos,

como lagostas e caranguejos-ermitões, que podem ser desbloqueados

conforme o jogador avança no jogo.

O mapa é mundo aberto: uma praia agradável, com tranquilos sons de água

fluindo e da floresta. Dá para explorar e subir por tudo: terra, pedras e

mergulhar debaixo d’água. Mas isso não impede que os oponentes corram

atrás de você (ou que você vá atrás deles). 

O Jogo

Logo na tela inicial há um menu intuitivo sem muitas complicações. No

gameplay, controles fazem se mover para todas as direções; dois toques na

tela o fazem correr e aplicar um combo e cabeçadas quando se está em

combate. 
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A barra amarela indica HP e a barra azul a estamina, que lhe permitirá

correr. Estas são as instruções básicas para entrar na pancadaria.

Praticamente todas as ações nos jogos geram moedas e XP, sendo bem fácil

consegui-las. 

Cada 500 moedas dá o direito de jogar na máquina ”pega-gueijo”, onde

prêmios variam de pontos de melhoramento, habilidades, vidas extras até

pérolas – o item mais raro do jogo. Com certa paciência dá para

desbloquear outros caranguejos com 20 pérolas (na primeira jogada, depois

aumenta para 50). Também dá para conseguir prêmios adquirindo XP,

aumentando o ranque (que vai de 0 a 30): chapéus, pérolas e outros

caranguejos.

Máquina pega-gueijo.

Diversidades na gameplay
Há duas diferentes modalidades de jogo: o Modo Amigável e Modo Rei 

No primeiro você deve sobreviver enfrentando caranguejos NPC’s (solo ou

ao lado de amigos). Não é permitido atacar os outros jogadores que estão

na mesma sala, mas você pode liderar o ranking vencendo os oponentes. 

O Modo Rei é praticamente a versão PvP do Modo Amigável, com porrada

liberada entre todos os jogadores. O primeiro lugar garante uma coroa e

um reinado que pode não durar por muito tempo. O ambiente é

extremamente predatório e competitivo, como um bom jogo PvP deve ser. 

Em ambas as modalidades há vários bônus: caixas que dropam moedas,

alimentos ou armas tais como marretas, pedaços de madeira, espadas,

escudos, garfos que deixam o jogo menos previsível, já que é possível atacar

e derrotar caranguejos maiores portando uma destas armas.
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Escudo: item que garante defesa extra o Donut completa a barra de HP e histamina.

Os crustáceos do jogo são espécies que realmente existem na natureza, mas

em termos de jogabilidade não se nota muita diferença entre a

velocidade/poder de ataque quando dois da mesma raridade são colocados

frente a frente na luta. O jogo ainda pode ser salvo na nuvem se feito login

com sua conta no Google Play.

Ponto negativo
O pior problema do King of Crabs é um terrível lag, que dificulta a

jogabilidade e mobilidade. Mesmo com uma internet rápida, o problema

persiste, fazendo com que o caranguejo não responda aos comandos e seja

derrotado na luta. Ou pior: ser kickado da sala e perdendo tudo que

conseguiu.  

Isto pode ser motivo de muito rage quit, desinstalação e avaliações

negativas. 

4 dos 13 caranguejos do jogo.
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 Etiquetas android ios king of crabs pvp

Considerações finais
King of Crabs é um jogo divertido e potencialmente viciante. Em muitos

momentos chega até ser engraçado ver os caranguejos se engalfinhando

pela praia. Particularmente pensei em desinstalar, mas ele conseguiu me

pinçar (trocadilho infame) principalmente pela simplicidade, visual agradável

e dinâmico. 

O jogo já conta com mais de 500.000 downloads na Play Store, porém com

3 estrelas nas avaliações (4.1 na Apple Store) e reclamações pelos lags.

Como ainda está na sua primeira versão, os desenvolvedores ainda podem

salvar o jogo, do contrário será mais um que cairá no ostracismo.

Download Android / iOS

Review

6
O jogo é competitivo, divertido, tem design e sons

agradáveis, porém erra pelos frequentes lags nas

salas/servers. Os itens nas batalhas deixam as lutas mais

imprevisíveis. As cabeçadas que os caranguejos dão nos

outros e som do mata mosquito são muito engraçados.

Vale a pena jogar.

Nota - 6
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