
5 Game Top Android 2014 
Google play store merupakan app yang sangat berguna bagi pengguna Android. App yang satu ini 

telah memanjakan pengguna android sejak kemunculannya. Di tahun 2014, Google Playstore 

kembali memanjakan pengguna Android. Di 2014 ini, ada banyak app yang telah ditaruh dan  

dipajang di aplikasi ini untuk dapat di download secara gratis atau pun berbayar. Banyak app yang 

berasal dari aplikasi ini yang telah di review oleh kita mulai dari awal tahun 2014. Di akhir tahun ini, 

kita akan merangkum aplikasi-aplikasi top di 2014. Kali ini akan dibahas mengenai aplikasi game 

gratis. Lima aplikasi game gratis paling top di 2014 yang akan dibahas. Inilah 5 game top android 

2014 tersebut. 

Ashpalt 8 Airbone 
Game top android 2014 gratis yang pertama kali dibahas adalah Ashpalt 8 Airbone. Ini adalah game 

racing arcade. Game yang paling seru ketika anda memainkan game balapan menggunakan gadget 

smartphone sistem operasi Android dan iOS. Game ini top karena visualnya yang memanjakan mata, 

kontrol yang mudah dan juga balapan yang menyenangkan setelah anda memainkannya. Hebatnya 

lagi, game ini bisa anda download tanpa bayar. 

Clash of Clans 
Game top android 2014 gratis  berikutnya adalah Clash of Clans. Siapa sih yang gak kenal game Clash 

of Clans? Game ini sangat terkenal. Game ini top karena mampu menghadirkan keasyikkan bermain 

layaknya bermain Age of Empire yang legendaris. Anda bisa membangun daerah anda sendiri, dan 

saling menyerang menggunakan militer anda sendiri. Game ini dapat di download secara gratis. 

Namun,  jika anda memikirkan game ini secara serius dan ingin menjadi yang terbaik, maka membeli 

item di game ini adalah suatu keharusan. Game ini sangat layak untuk dimainkan secara serius. 

Subway Surfers 
Game top android banyak yang bertemakan endless running. Subway Surfers adalah salah satu dari 

game bergenre tersebut. Game endless running yang satu ini dikategorikan top karena skenario yang 

dihadirkannya mampu membuat banyak orang mendownload game ini. Game ini menghadirkan trek 

berupa rel kereta api yang harus dilalui. Ketika pelari berada di sana mereka harus melewati 

rintangan yang menghadang, seperti kereta api dan juga palang lari. Pelari bisa menaiki kereta dan 

melompati serta melakukan tackling ketika melewati palang lari. Pelari di game ini dibuat sangat 

kartun sekali yang tentunya disukai oleh anak kecil dan orang dewasa.  Subway Surfers merupakan 

game top android 2014 yang dilengkapi dengan item yang membantu pemain untuk memperoleh 

angka tinggi. Jangan lupa untuk mengambilnya ketika anda memainkan pelari anda yang sedang 

berusaha untuk kabur dari penjaga gendut yang mengejarnya. 

Revolt 2 : Multiplayer 
Revolt 2 : Multiplayer merupakan salah satu yang masuk ke list game top android 2014. Game ini 

memiliki genre sama seperti Ashpalt 8 Airbone. Ini dikategorikan top karena game ini punya kontrol 

yang mudah. Game ini punya stage yang bagus dengan visualisasi anime yang kental dan juga dapat 

dimainkan oleh banyak pemain. Belum lagi game ini dapat dimainkan dengan mode kompetisi secara 

real time dan global. Namun sayangnya versi gratisnya tidak menawarkan seluruh stage, dan 



kompetisi secara real time dan global. Anda harus mengupgradenya ke versi berbayar untuk 

mendapatkan semua kesenangan yang ditawarkan game ini. 

Candy Crush Saga 
Candy Crush Saga merupakan game top android 2014 bertemakan puzzle. Game yang berada list 

kelima ini menjadi top karena visualisasinya yang lucu dan cukup mudah dimainkan, sehingga 

banyak orang mendownloadnya. Game gratis ini mempunyai banyak petualangan dan level yang 

harus dilewati oleh pemainnya. Anda akan menemukan hal baru ketika melewatinya, seperti pada 

level 50. Ketika anda melewati level 50, maka anda dapat membuka Dreamworld. 

 


