EA Sports revela Histórias de FUT ICONs
Date : 12 de Agosto de 2017
O FIFA Ultimate Team será talvez o modo mais popular e excitante de FIFA, quer seja na
vertente singleplayer, quer seja na vertente online.
Recentemente a Electronic Arts revelou um pouco mais sobre o modo de ICONs de FIFA 18.

A EA Sports revelou, na sua mais recente transmissão live, FIFA Ultimate Team (FUT),
Histórias para FUT ICONS em FIFA 18. Histórias expande a experiência com ICONS,
proporcionando aos jogadores a oportunidade de encontrar até três versões únicas de alguns
dos melhores jogadores de sempre para os seus plantéis FUT. Adicionalmente, a EA SPORTS
também anunciou que o lendário Ronaldinho irá juntar-se como ICON. Junta-se, assim, a
outros ICONS já revelados como Pele, Ronaldo Nazário, Thierry Henry, Lev Yashin, e Diego
Maradona, bem como outras estrelas como Rui Costa, Patrick Vieira e muitos outros que foram
apresentados.
Trata-se de um modo de jogo dedicado a celebrar a vida e carreira de alguns dos jogadores
mais emblemáticos de sempre do panorama mundial.
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Ronaldinho Gaúcho, que ainda recentemente deu show quando se juntou a um treino do
Barcelona (ainda com Neymar no plantel) foi o mais recente ICON a chegar. As Histórias ICON
de Ronaldinho irão destacar três pontos distintos na sua carreira; Ronaldinho em 2002
enquanto jogador do Paris St. Germain no caminho para a conquista do FIFA World Cup
Korea/Japan para o Brasil; Ronaldinho em 2010 quando levou para casa o título pelo Milan no
seu final de época no clube; e Ronaldinho no seu auge, quando em 2004 dominou em La Liga,
e obteve as melhores honras enquanto Melhor Jogador do mundo pela FIFA.
https://youtu.be/s-oy5d8XDE0
Cada História ICONS irá apresentar os seus próprios ratings, para que os jogadores possam
descobrir as variações de cada jogador lendário e ter a oportunidade de criar a equipa dos
seus sonhos. Com múltiplas Histórias ICONS nas várias posições em campo, os jogadores
estão preparados para criar equipas verdadeiramente históricas com alguns dos melhores de
todo o tempo.
A transmissão FUT LIVE também revelou a novas características da Ultimate Team - Squad
Battles, Canal Champions, e Objectivos.
O espectáculo também revelou em primeira mão o gameplay de FIFA 18 para PlayStation 4 e
Nintendo Switch. Jogadores do Real Madrid Isco e Asensio confrontam-se em campo em PS4.
https://youtu.be/Q7TNmsu_pbY
Aqueles que fizerem a pré-reserva da Ronaldo Edition de FIFA 18 para PlayStation 4, Xbox
One ou PC irão receber três dias de acesso antecipado e conteúdo adicional de FUT, incluindo
20 Packs de Ouro Premium (1 por semana por 20 semanas consecutivas), oito kits de FIFA
Ultimate Team especiais desenhados por artistas da banda sonora de FIFA 18 e Cristiano
Ronaldo como empréstimo por cinco jogos FUT.
Os fãs de FIFA 18 poderão jogar antes do dia de lançamento, com a aquisição da Ronaldo
Editon e ICON Edition conseguindo acesso antecipado de três dias, permitindo começar a jogar
na terça-feira, dia 26 de Setembro, enquanto que os membros da EA Access e Origin Access
poderão desfrutar de 10 horas de jogo, começando na quinta-feira, 21 de Setembro, como
parte d funcionalidade Play First da EA Access e Origin Access.
FIFA 18 será lançado para Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch a 29 de Setembro.
FIFA 18
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