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V?i l?i th? là ?ng d?ng gi?i trí trên di ??ng do công ty Vi?t Nam s?n xu?t, Magic Strike có nhi?u th? m?nh v? t??ng tác gi?a c?ng ??ng ng??i ch?i
và nhà phát hành. Vì v?y mà trong th?i gian r?t ng?n, ??i ng? s?n xu?t ?ã chung tay v?i gamer ?? t?o nên m?t h? phái m?i gia nh?p th? gi?i pháp
s? huy?n bí cùng v?i d?p ra m?t phiên b?n Truy?n nhân phong th?n (Anemos Melody) vào ngày 15/11/2012 v?a qua.

Là m?t ?ng d?ng game ch?y trên ?i?n tho?i di ??ng,v?i l?i ch?i cu?n hút và thao tác ??n gi?n, Magic Strike nhanh chóng ???c c?ng ??ng game
th? ?ón nh?n n?ng nhi?t. Chính vì th?, ?? t? lòng tri ân, nhà phát hành ?ã t?o ra nhi?u sân ch?i ?? tìm ki?m ti?ng nói chung gi?a gamer và ??i ng?
s?n xu?t. M?c ?ích c?a vi?c này nh?m t?o nên các phiên b?n nâng c?p s?n ph?m m?i th?a mãn nguy?n v?ng c?a ng??i ch?i. 

G?n ?ây nh?t, ?? chu?n b? cho b?n update 2.5 c?a Magic Strike, nhà phát hành ?ã ?? c?ng ??ng th? hi?n nguy?n v?ng c?a mình ??i v?i game
thông qua s? ki?n “ Tìm ki?m pháp thu?t c? x?a” trên di?n ?àn. R?t nhi?u ý ki?n mang ??m tính ?óng góp xây d?ng v?i hy v?ng game ngày m?t
hay h?n, cu?n hút h?n. Nhi?u ý t??ng sáng t?o r?t thi?t th?c trong ?ó phài k? ??n ?óng góp c?a nick name hettendeproi - cha ?? c?a h? phái trình
làng ??t c?p nh?t này. T? bài vi?t s? khai, ??i ng? s?n xu?t Magic Strike ?ã b?t tay vào vi?c tri?n khai ý t??ng. V?n v?n h?n 30 ngày, b?t ??u t?
15/11/2012, t? h? phái trong Magic Strike s? chào ?ón ng??i anh em m?i c?a mình là h? phong (wind). 

H? phái m?i ???c game th? kì v?ng trong Magic Strike

Theo ?ó, các pháp s? h? phong s? s? d?ng các tuy?t chiêu mang th?n thái c?a gió “nhanh, g?n, m?nh”. ?òn t?n công có s?c ?nh h??ng ? ph?m
vi r?ng, khi?n ??i th? b? ??y b?t ngã, l?t khe map m?ng ho?c nguy hi?m h?n khi b? ép r?i l?t h? t? th?n. H? phái m?i này ???c gamer k? v?ng s?
m?nh h?n h? h?a, và có th? chi?m th? th??ng phong trong các cu?c giao ??u. 

Giao di?n Magic Strike ?ã ??i m?i hoàn toàn 

?ây c?ng là tu?n l? mà c?ng ??ng Mager ?ón nh?n nhi?u tin vui, nhi?u b?t ng? nh?t . Gamer s? phát s?t v?i nh?ng tính n?ng c? ???c nhà phát
hành nâng c?p song song v?i s? ra m?t c?a h? phái m?i trong b?n siêu update di?n ra vào ngày 15/11. ???c bi?t toàn b? giao di?n game c?a
phiên b?n Truy?n nhân phong th?n (Anemos melody) ???c thay ??i hoành tráng và cu?n hút h?n. Gi?i h?n level hi?n t?i trong game s? ???c phá
b? ?? nâng lên m?t m?c m?i là c?p ?? 60. Bên c?nh ?ó ch?c n?ng giao d?ch ???c b? sung thêm hình th?c giao d?ch tr?c ti?p gi?a hai ng??i v?i
nhau, nâng cao tính an toàn và ti?n l?i cho gamer. NPH còn b? sung tính n?ng chat kênh th? gi?i trong cùng phiên b?n này. Ch? t?n m?t kho?n
phí nh? ?? mua loa trong shop, nh?ng l?i có th? gi?i quy?t ???c r?t nhi?u v?n ??, ?em l?i nhi?u l?i ích cho game th? nh? l?p t? ??i ?ánh quái, tìm
ng??i thách ??u, trao ??i v?t ph?m …

Tr?i nghi?m ngay nh?ng tính n?ng m?i c?a Magic Strike t?i ?ây.

(Ngu?n: magicstrike.vn) 
(475 bình ch?n, 6/10 ?i?m)
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