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Chrono cross ps1 pt br

Sinopse: Chrono Cross foi chamado de Melhor Criação de RPG pela equipe de desenvolvimento com uma história desenvolvida pelo criador de Chrono Trigger e Xenogears. Nome: Chrono Cross (Português) Lançamento: 1999 Console: PlayStation Gênero: RPG Região: EN-US Tamanho: 783,74 MB Sinopse: Com uma história desenvolvida pelo criador de Chrono Trigger e
Xenogears, Chrono Cross foi nomeado Melhor Criação de RPG pela equipe de desenvolvimento. Nome: Chrono Cross (Português) Data de lançamento: 1999 Console: PlayStation Gênero: RPG Região: EN-US Tamanho: 783,74 MB Download: Opção 1 - Opção 2 - Torrent PS1, PS1 Português, PS1 RPG PSX - Estratégia / RPG , PSX - EN , PSX ISO Lavos, um dispositivo que
destruiria o mundo em 1999 D.C., quando morto por Crono e seus amigos (em Chrono Trigger, antecessor de crono cross), gera uma linha do tempo alternativa, e somente em um deles a existência de Lavos foi excluída. Agora, como o herói Serge, o jogador deve procurar um objeto que salve o mundo do maior vilão de todos: o Time Devorador. Download ISO Mega Download
Emulator Configured Chrono Cross, como seu antecessor Chrono Trigger, foi desenvolvido pelo roteirista e diretor Masato Kato, e outros desenvolvedores regressivos incluíram o diretor de arte Yasuyuki Honne, o produtor Hirochimi Tanaka, o compositor Yasunori Mitsuda e o planejador de som Minoru Akao. Nobuteru Yūki foi responsável pelo design do personagem. A história
de Chrono Cross se concentra no adolescente chamado Serge e no tema de mundos paralelos. Diante de uma realidade alternativa na qual morreu quando criança, deixando Serge em busca da verdade em torno da divergência entre os dois mundos. O carismático ladrão Kid e outros 43 personagens o ajudam em sua jornada pelo arquipélago tropical de El Nido. Em busca de
revelar seu passado e encontrar a misteriosa Chama Congelada, Serge é repetidamente confrontado por Lynx, um antagonista sombrio que trabalha para pegá-lo. Nome: Crono Cross System: Playstation 1 PSX Production Company: Squaresoft Year: 2000 Tradução: Zyre, srvicenth, Marco, Scofield, igorleon, Luke Lima, leoaldrighi, Folk Elazul e Yuzix Gêneros: RPG Jogadores:
1 CD 1 e CD2 GOOGLE DRIVEClick para baixar Chrono Cross é a continuação do enorme sucesso do Squaresoft RPG (Preliminary Square Enix), Chrono Trigger, lançado em 1995 para Super Nintendo) e mais tarde para PlayStation e Nintendo DS, respectivamente. O primeiro jogo envolveu viagem no tempo, já em Chrono Cross as coisas mudam, onde a viagem é entre
mundos paralelos ou dimensões. O tempo é sempre o mesmo, mas surgem eventos entre um mundo e outro. Por outro lado, a tradução deste jogo para a nossa língua foi realizada pelo povo da antiga Gameslive, Atualmente Tradu Games, a tradução foi muito boa, com a maioria dos diálogos acentuados, gráficos editados e vídeos legendados. Nome do jogo: Chrono Cross
Platform: Playstation 1 Gênero: RPG Versão: USA Year: Japan(1999)/USA(2000) Número Jogadores: 1 Player Distribuidor: Square Electronic Arts Developer: Square Enix Ranking: 466º na Sony e 1147º geral Responsável: Zy®e. Grupo Responsável: Jogos Ao Vivo Notas de técnicas de tradução: Textos, gráficos e vídeos foram traduzidos cem por cento, mas alguns textos não
puderam ser destacados, como as letras Ã e Õ. Senha para desempacotar: jogos alestegames
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