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Clash royale decks arena 4

Olá a todos!-- esta é a continuação do meu blog que ensina como subir a 4ª arena, neste blog vai te ensinar a passar da Arena 4 para a Arena 6, e lembre-se que este blog não sabe que tipo de magia para sair da arena, é sempre necessário um pouco de habilidade, ou no caso da realeza, muita habilidade.- Também é que fizemos decks rápidos e decks
pesados, vou dar uma dica rápida, média e pesada do deck, mas eficiente.-- ResumoBeto, este é um deck que eu recomendo muito para quem Eles começaram na Arena 4 porque tem uma excelente fonte de rotas de dano eventualmente com muitas combinações famosas da Arena 4 e ainda tem uma construção que ajuda a defender gigantes e
corredoresEstque do estratégico: como é um deck rápido você pode começar o primeiro ataque com a narrativa do corredor e algum duende (recomendo faquinha) para reconhecer o baralho do adversário e ver quais cartas ele vai usar para defender seu corredor e depois se preparar para usar o contra-ataque e logo depois você segurar o contra-ataque
de Seu oponente usa o combo de um corredor com um barril de duendes (recomendo começar avançado) e repetir o processo, e também lembre-se que você pode comber runner com Valquíria na frente e cavaleiros atrás, esta combinação forma um baralho muito famoso com o nome trifecta que era veneno em Mix it mas com nerfs que o veneno recebido
foi um pouco usado, especialmente eu prefiro salvar o jóquei para a defesa e fazer um combo de Valquíria em frente ao corredor e barril de duendes ~ recomendações ~ ══•⊱∆⊰Sindering ══ o canhão bem para bloquear os gigantes E corredores. Primeiro atacado usar valquíria para destruir combos facilmente jogando no meio das cartas. Se seu
oponente está jogando dardos ou feitiços em um barril de duende, engane-o jogando um barril atrás da torre para que ele passe um ══ ⊱∆⊰ feitiço em tempo integral ══ tempo gigante e charmoso:-Uma construção para perturbar tropas de tanques como areias de fliperama e o maior dano potencial mais combos de acabamento mais facilmente.
Estratégia de deck: Primeiro recomendo esperar que o oponente ataque e usá-los para destruir seu combo Falkyri no meio das forças para eliminá-los e um canhão central para atrair tropas de tanques e se valquíria continuar colocando o cavaleiro atrás dele para executar um bom contra-ataque, defender o contra-ataque do seu oponente, em seguida,
salvar 10 elixir e jogar o gigante atrás de sua torre rei para ir acumulando elixir e quando Chegando na ponte jogue o jóquei e a bruxa para acompanhá-lo, mas lembre-se de manter uma certa distância entre eles para que Valquíria não mate os dois ao mesmo tempo.~ Recomendações ══ ~⊱∆⊰Compro-tempo ══Musão bem para irritar gigantes e
corredores. Deixe o oponente atacar primeiro a valquíria para destruir com combos facilmente jogando no meio das cartas. É interessante manter cartas como charmosas (porque elas podem facilmente derrotar o príncipe com seus pequenos esquetes) fazendo combo gigante e cavaleiros com apenas um talismã de flechas para ajudá-los.══ sua
prática⊱∆⊰ ══ mais amplos -- P.s baralho pesado E.K.K.A:¹ Destes decks eu apontei que ele tem a maior capacidade de dano graças a Becca, você pode usar este deck para domar a coroa porque, no entanto, torna-se mais fácil dar três coroas. Estratégia de Deck: Comece a batalha esperando seu oponente atacar e confrontá-lo com Valquíria na frente
e os cavaleiros atrás, se você quiser você pode usar goblins lancer para acompanhá-los e dar mais dano e continuar repetindo o processo até que o elixir duplo é que quando esta superfície se acende, esperando que você tenha 10 elixir para alcançar e jogar P.E.K.K.A atrás da Torre Do Rei quando ele chega na Ponte do Dragão jogando o bebê e
bombardeiro para acompanhá-la e salvar o xyer para defender o contra-ataque do seu oponente, depois Isso só fica repetindo o processo.~ Recomendações ~ ══Para soltar ⊱∆⊰ e manifestantes ══ The Hell Tower centralizar corretamente porque pode facilmente terminar com as forças do tanque. Deixe o oponente atacar primeiro a valquíria para
destruir com combos facilmente jogando no meio das cartas. Salve P.E.K.K.A para elixir duplo, use-o antes dele, a menos que você tenha um monte de recurso de elixir em ══ ══ ⊱∆⊰ ══ ══ uma multidão de servos: dardos, bruxas, dragão bebê ou lançadores spruce centrado no meio de sua arena. Esta é complexa, se você sabe que seu oponente vai
usá-la jogando tropas de baixo custo na frente do seu tanque para segurar e suas tropas para quebrar, se você quadrado 5 usar reset de choque. Corredor: Pequena Becca, Torre do Inferno, Servos, Acúmulo de Exército, Esqueletos do Exército, Dragão Infernal, Lápide, Esqueletos, Bárbaros e Edifícios Emitidos Até o Momento (Extogtillby Monster e
Goblin huts ou bárbaros) P.E.K.K.A: Torre do Inferno, Esqueletos, Duendes, Esqueletos do Exército, servos, horda de servos, dragão infernal e pedra de túmulo. Dragão Infernal: Cavaleiros com tropas leves e esqueletos na sua frente para segurar o dano. LamHound: Torre do Inferno e as Forças de Ataque aerials.══Fatwa ⊱∆⊰ seu ══ --todos os decks
relatados na 4ª arena funcional aqui, mas se você desbloqueou a onda de gelo eu tenho a variação do fast arcade arena deck 4 muito bom para subir da Arena 5 para Arena 6:♫ Estratégia quick deck: Como o deck rápido você pode começar a atacar o primeiro com o combo de corredor e alguns duendes (recomendo faquinha) para identificar o baralho do
oponente e ver quais cartas você vai usar para defender seu corredor e, em seguida, preparar-se para usar o contra-ataque e logo após segurar o ataque Seu contra-antagonista usar o combo corredor com barris de duendes e gelo (recomendo partidas avançadas) e repetir o processo, lembre-se também que você pode correr com Valquíria na frente e
cavaleiros atrás, esta combinação forma um baralho muito famoso com o nome trifecta que era veneno na mistura dele com nerfs que o veneno recebido foi usado um pouco, a dica é usar o gelo quando os três chegam na torre, especialmente eu prefiro salvar o jóquei para defender e fazer o combo e valquíria Em frente ao corredor e um barril de duendes
com neve ~ ══ mais largo no último ⊱∆⊰ ══desa minuto de uso de gelo para garantir mais danos à torre. Primeiro atacado usar valquíria para destruir combos facilmente jogando no meio das cartas. Se seu oponente está jogando flechas ou algum feitiço no cano do disco, engane-o jogando um barril atrás da torre até que ele passe o feitiço para o ato.
Se o seu oponente tem uma torre do inferno no seu convés usando o choque reset══⊱∆⊰fatwa ══ - como defender as cartas 5:1arena ══ abusar ⊱∆⊰fatwa ══ espíritos de fogo: choque ou você pode jogar uma carta com um baixo custo de elixir e uma vida razoável como um cavaleiro para absorver o dano que eles sofreram como eles
kamikazesFurnace: esta é uma menina bastante pequena, Recomendo que use uma bola de fogo. Valquíria, Cavaleiro, Mini Pica ou qualquer cartão com uma quantidade razoável de vida e bom dano. Cemiterio: Use duendes, bruxa, mago, dragão bebê, servos ou uma multidão de servos.══⊱∆⊰d d'══ -Eu acabei de começar #ReadRoyale eu acabei de
começar e decidi fazer algo especial, criando uma série de ensino tudo para chegar ao lendário, bem como tudo tem um começo Eu vou fazer um tutorial para iniciantes primeiro e depois ensinar técnicas avançadas para aqueles que têm um sonho chegar a Aclamada arena lendária.-- É baseado no épico que você vai ter no peito do tutorial do jogo (para
aqueles que não sabem durante o tutorial do jogo você vai ter 100% de certeza épica do qual pode ser príncipe, exército de bruxa, criança dragão e esqueleto) Eu vou dar-lhe um exemplo do convés para cada épico que você começa .-- O convés gigante do príncipe e príncipe:------Sumary: Bem, este é um deck que tem o maior dano entre nossas opções
iniciais de deck, eu não gosto deste deck, como você pode facilmente enfrentar antes Convés ou esqueleto do exército, para o segundo caso recomendado é que quando o gigante e o príncipe estão no campo inimigo você solta uma flecha cedo para capturar os esqueletos do exército de seu inimigo, já no primeiro caso é preciso uma mensagem adicional
para apoiar o gigante e o príncipe, e o bombardeiro é muito bom para pôr fim à bruxa da maldição. Estratégia de deck:O Gigante por ser mais lento que o príncipe deve ser jogado atrás da torre do rei para ir acumular elixir e quando ele chegar à ponte você vai colocar o príncipe atrás do gigante e aqui você deve colocar um detonador para acompanhar os
dois ou se o convés do oponente é do exército esqueleto é melhor não usar o bombardeiro e manter as flechas na mão desde que o bombardeiro embora tenha dano na área tem um ataque muito lento que quando o exército termina seu gigante ou príncipe já estará morto ou mesmo no limite Se.~ Recomendações ~ ══ lançadas por ⊱∆⊰ ataque ══
bem. Inicie um combo apenas quando você com 10 xyerlite atacando seu oponente Oloul não iniciar combo avançado (isso coloca você em um risco muito grande, você pode fazê-lo a menos que você tenha uma enorme característica de elixir no oponente) ══ ⊱∆⊰ expandiu e expandiu ══, o que temos que saber é como executar combo e quais cartas
usar no combate a outras cartas (você pode saber isso olhando para a última parte da estratégia arena 1) Deck:O O gigante por ser mais lento do que as duas outras cartas que usaremos no combo deve ser colocado atrás da Torre Do Rei e quando você chegar à ponte você deve colocar uma bruxa e cavaleiros, a partir daí você não deve fazer mais
nada, e apenas manter o elixir para segurar o contra-ataque de seu oponente e, em seguida, repetir o processo.~ Recomendações ~ ══ e manifestantes ⊱∆⊰══demonstradores ⊱∆⊰══começam a narrativa apenas quando você com 10 xyerlet atacar seu oponente Olathera interessante para salvar cartas como a bruxa (já que ela pode facilmente
derrotar o príncipe com seus esquelets) fazendo um pouco) Combo gigante e cavaleiros apenas com o talismã de flechas Ajude-os══⊱∆⊰ praticá-los ══ --este baralho funciona no charmoso deck, mas com a vantagem do dragão infantil estar voando e nesta arena algumas cartas atacam as cartas voadoras, mas infelizmente tem 3 falhas gritantes:
nenhum príncipe contraar (é necessário usar duendes para isso), dar menos dano e não chamar criaturas que ajudam a lutar. Estratégia de deck:O O gigante por ser mais lento do que as outras duas cartas que usaremos no combo deve ser colocado atrás da torre rei e quando você chegar à ponte você deve colocar a criança dragão e cavaleiros (ou se
você já tem um mini pekka desbloqueado é recomendado usá-lo em vez de cavaleiros para dar mais dano) para acompanhá-lo, a partir daí você não deve fazer mais nada e apenas manter o elixir para segurar o contra-ataque do seu oponente e, em seguida, repetir o processo.~ Recomendações ~ ══⊱∆⊰ lançadas ══ Seu oponente primeiro══⊱∆⊰
mantê-lo ══ -esqueleto deck - isso na minha opinião é pior, mas em troca ele pode lutar contra o convés príncipe bem Estratégia de Deck: o gigante de ser mais lento do que as duas outras cartas que usaremos no combo deve ser colocado atrás da torre do rei e quando ele chegar à ponte você deve colocar um bombardeiro e cavaleiros para
acompanhá-lo, de lá você não deve fazer mais nada e salvar apenas salvar o elixir para segurar o contra-ataque de seu oponente e, em seguida, repetir o processo.~ ══ e manifestantes ⊱∆⊰══ começar o combo apenas quando Você está com 10 elixirLe o seu ataque oponente primeiroSave ataque o primeiro ataque do ataque de cartão esqueleto do
exército para defesa, e eu não recomendo usá-lo no ataque.══Itsky ⊱∆⊰ oran ══ ---- Como defender as cartas do campo de treinamento e arena 1:-══ ou um oran ⊱∆⊰══-bombardeiro: cavaleiro, mini pekka ou qualquer carta com pouco elix e grande vida. Bombardeiro, Dragão bebê ou cavaleiro. Mini Becca ou Knight. Mini Pica: Esqueletos do exército
ou duendes. Cavaleiros: Execito de esqueletos ou duendes (estes aqui devem ser usados quando chegam ao seu lado para que os cavaleiros se dispersem com eles e sua torre morta) gigante: picca em miniatura, exercito de esqueletos, bruxa (este vai contar com esqueletos que chamam para matá-lo) ou qualquer carta com bom dano. Um exército
estrutural ou duendes. Dragon Child: Knight ou Airarques (globins lancer também pode ser usado) com um cavaleiro para resistir aos danos. Estrutura do Exército: Bruxa, Flecha, Bola de Fogo ou Valquíria.Bruxa: Valquíria ou Bombardeiro. Goblins: Bombardeiro, outras cartas têm uma grande diferença no elixir em comparação com eles, como o dano é
pouco você pode simplesmente ignorar e deixar o trabalho sujo para sua torre de duendes: este É muito chato, use uma bola de fogo para acabar com ela rapidamente. Valquíria: Uma Becca em miniatura, príncipe ou cavaleiro a uma longa distância. Goblin Barrel: Arrow ou fireball.══oran ⊱∆⊰ dropdown ══ ♫but se você tiver a sorte de abrir um balão
eu tenho um grande deck para você:- Muitos jogadores usam as variações deste deck nos quadrados superiores. Estratégia de deck:O Gigante por ser mais lento do que duas outras cartas que usaremos no combo deve ser colocado atrás da torre rei e quando chegar à ponte você deve colocar o dragão bebê e balão (lembre-se de colocar o balão nas
extremidades da arena para que os edifícios não possam atraí-lo) para acompanhá-lo, a partir daí você não deve Fazer mais nada e continuar salvando o elixir para segurar o ataque contra-oponente e, em seguida, repetir o processo.~recomendações ~══Repeat ⊱∆⊰══start combo apenas quando você tem 10 elixirSLet seu oponente ataque
primeiro══mounted ⊱∆⊰ e repetir ══ - como - como Defender as cartas da Arena 2:══⊱∆⊰══ servos: Dragon Baby, Witch, Lancer globins ou Knight. Lá empideios: Você pode ignorá-la, mas recomendar o uso da Torre de FogoBomb: Use esqueleto gigante gigante: Não deixe que ela chegue à sua torre, atraia-a para o meio do seu lado da arena com
mini Becca ou Valquíria e essas forças junto com a torre vão matá-loBalloon: cavaleiros ou servos (terminá-lo o mais rápido possível!!!!) ══panic ⊱∆⊰ ══ --- pânico !!!! Muito e muito ajudar a defender também sua estratégia: você deve primeiro colocar sua cabana globina ao lado da torre e lápide no meio da praça (eventualmente com gigantes e
príncipes) e usar outras cartas de baralho para se defender e, em seguida, formar um contra-ataque com as tropas da cabana, as forças usadas para defender e seu gigante na frente de tudo.~ Recomendações ~══~⊱∆⊰Staff ══ começar a colocar cabanas apenas quando você tem 10 exerlafilosso primeiro oponente atacar muito do seu oponente ⊱∆⊰
você ficar com raiva ══ Do extremo ══ ══⊱∆⊰ estão atacando ══ valquíria no meio deles, um lançador de granadas ou uma bola de fogo. Barbarian Cottage: Não há muito o que fazer para defendê-lo, usar uma bola de fogo ou foguete o mais rápido possível nesta cabana. X-Beast: Coloque um gigante na frente dele e aproveite para começar ══
combo.══ ⊱∆⊰══ selvagem - veio um slogan »Obrigado a todos que me acompanharam até aqui, Eu trabalhei duro para fazer este tutorial para você e espero que você goste, eu também peço que você peça sugestões de tutoriais nos comentários e sinta-se livre para perguntar sobre certos pisos de arena, será um prazer ajudá-lo!#ReadRoyale ajudá-
lo!#ReadRoyale
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