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Là bản gốc và an toàn 100% với tải xuống nhanh chóng. Tham gia chiến đấu với các đột biến mạnh mẽ và chống lại kẻ thù tàn phá! Sự phấn khích của Mutant Fighting Cup Series nổi tiếng trở lại trong phần tiếp theo hoàn toàn mới này từ Y8, Mutant Fighting Arena.Carefully chọn kỹ năng của bạn trong các trận chiến theo lượt thú vị, sử
dụng các cuộc tấn công và khả năng mạnh mẽ hơn để xây dựng tâm trí của bạn. Chọn di chuyển của bạn một cách cẩn thận, như là một phiếu trong chiến lược của bạn chỉ có thể mở ra nhu cầu của đối thủ của bạn. Bạn sẽ đi vào cuộc tấn công hoặc sử dụng một kỹ năng phụ trợ? Chọn một cách khôn ngoan để đè bẹp kẻ thù của bạn.
Kiếm được tinh thể bằng cách giành chiến thắng đủ trận đấu và sau đó chi tiêu chúng để mở khóa đột biến mới với các cuộc tấn công độc đáo và khả năng. Lên cấp độ đột biến của bạn bằng cách chiến đấu với cô gái chiến đấu, và chi tiêu tiền xu để mở khóa các kỹ năng mới và làm cho họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn đã sẵn sàng
để đưa vào những thách thức chiến đấu đột biến mới mang đến cho bạn bởi Y8? Chiến đấu dựa trên FEATURESTurn đòi hỏi bạn phải suy nghĩ qua từng bước. Có rất nhiều kỹ năng cho phép bạn phát triển các chiến lược mới và chiến đấu theo cách bạn muốn. Các cuộc tấn công đặc biệt mạnh mẽ có thể xoay chuyển làn sóng chiến
đấu. Hơn 15 dị nhân để mở khóa. Một soundtrack thú vị để thiết lập tâm trạng. Chơi trực tuyến với AI một mình hoặc chống lại những người chơi khác. Nhiều người chơi đa nền tảng để bạn có thể thưởng thức các trận chiến PVP trực tuyến với bạn bè của bạn bất kể họ chơi trên nền tảng nào. Tham gia cuộc phiêu lưu chiến đấu đột
biến mới nhất của Y8, chọn một đột biến và đi sâu vào lĩnh vực này để chứng minh mình chiến thắng! Mutant Fighting Arena 1.2.1 cập nhật - Hai đột biến mới- bản dịch được thêm vào - Thay đổi cân bằng - Lần đầu tiên thay đổi chi phí kỹ năng cuối cùng - Thay đổi mai mối: Bây giờ phù hợp với đột biến LVL 1-3 lvl 4 +- AD số thấp lỗi
sửa chữa và đọc
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