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Asphalt 9 Legends: the Outstanding Race 

Experience on Mobile 

Asphalt 9: Legends is the ultimate experience in racing games on mobile. The 

controls are highly intuitive, making each race very dynamic and enjoyable. This 

variant has been around since February 2018 and still gives hard competition to 

other apps from the same category. 

This 9th release of the Asphalt series made the Editor's choice on Google Play 

Store, where it already gathered 1,8 million reviews. The editor's critics echo many 

of the fans' comments: 

• Terrific visual and audio design; 

• Intuitive controlling; 

• Wide range of available race tracks, inspired on several places around the 

world; 

• You can pursue incredible and unrealistic maneuvers and acrobatics, 

making the game more dynamic and fun. 

On Apple store, the game's reception was not very different. In iOS, Asphalt 9 

Legends was awarded important prizes in several categories among best design, 

video, audio, and racing game. 

Asphalt 9 Legends: the Best Race Experience 

Without any doubt, Asphalt 9 is a masterpiece of Gameloft SE. The development 

company has been publishing the Asphalt series since 2004. The first version of 

the series was made for Nintendo mobile platforms such as Nintendo DS and N-

Gage, an awkward hybrid of a cellphone and a mobile play station. 

Nowadays, these fully dedicated gaming devices seem counterproductive since 

smartphones can fulfill any of their functions. The Asphalt series, by the way, was 

also released for mobile phones still in 2004. It is used to be written in a simpler 

form of JavaScript back then. 

Asphalt version for Lesser Devices 

Since each version of the regular Asphalt series might be too much for some 

devices, Gameloft has published a less exigent spin-off, Asphalt XTreme. The 

variant is also freemium (and ad-supported) and offers the most important aspects 

of its cousins from the Asphalt series. 

If you are having difficulty playing Asphalt 9, or even Asphalt 8, it is worth to try 

Asphalt XTreme. 

The Asphalt Series Today 

Asphalt 9 is the latest release of the series and its most successive version. 

Asphalt 8 Airborne, released in 2013, is still played today but has lost some of its 

audience to its newer version. 
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In early 2020, Gadgets360 ranked Asphalt 9 Legends among the best racing 

games available on mobile. The blog emphasized its intuitiveness and easiness to 

play on mobile, the great multiplayer mode, and the good performance on most 

Android devices. 

Android Central also placed Asphalt 9 in the top tier on mobile racing games. 

Interestingly, this blog ranked Mario Kart Tour above Asphalt 9 Legends, which is 

not that surprising in our opinions. It is worth note the blog mention how Asphalt 9 

skips any realism to deliver outstanding gameplay. 

One of the main games that steal some of the Asphalt 9 audience is GRID 

Autosport, the racing mobile game from Feral Interactive. GRID also offers custom 

controls and a wide of vehicles and circuits based on real-world cars and races. Its 

downside, however, is its price: the game is not free. 

Asphalt 8 Airborne represented huge progress relative to the earlier versions, 

especially concerning user experience aspects such as graphics. Between the 8th 

and the 9th release, 5 years have passed, making some people wonder about a 

possible release date of Asphalt 10. 

There is nothing official announced by Gameloft, but the Techolic gives some 

speculations on the subject of Asphalt 10. Go check out if you are also excited 

about playing it. 

Purchases and New Vehicles on Asphalt 9 Legend 

Asphalt 9 Legends (and the whole Asphalt series) is totally free, being supported 

by in-app purchases. Although the gameplay can be enjoyed fully without making 

any purchase, the game makes it a bit hard to fulfill seasoned goals and challenges 

without further paid widgets. 

If you are not familiar with the Asphalt system, there are two currencies in the app. 

The main one is called credit and it can be obtained by completing races and 

progressing in the career mode. The higher you rank, the more currency you 

receive. You can also increase your credit by watching ads. 

Credits are used to enhance your vehicles, improving their attributes such as Nitro, 

Top Speed, Handling, and Acceleration. To unlock a vehicle in particular, you must 

get their blueprints by finishing specific races (and upgrading your garage level). 

The other currency is called token, it is represented by a blue pentagon labeled 

with the letter A. This one is a paid currency you can buy in-app. For instance, a 

hundred US dollars will worth you 3,000 tokens. 

These tokens can be used to purchase advanced items, and also can be converted 

to credits. The hundred dollars you paid for those tokens will worth you almost a 

million credits. 

Asphalt 9 Legends: the Major Features 

Asphalt 9 Legends is not the game for gamers seeking realistic experiences. A lot 

of its features are based on real-world cars and race tracks, but that ends there. 
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One of the most merchandisable actions you can do in the game is the ramp jump: 

go high speed in a ramp, make some acrobatics in the air, and land perfectly on 

your wheels, without completely obliterating the car suspensions and breaking it 

apart into several pieces. 

Below, we will briefly enumerate the major features of Asphalt 9 Legends. Keep 

reading to check it out! 

Clean and Sharp Graphics on Mobile 

Although Asphalt 9 Legends seems more based on a car movie, you can really get 

some realism from its high graphics. 

Custom and Intuitive Controls 

You can customize the way you race on Asphalt 9, choosing the best alternative 

that reflects your preferred gaming style. There are 3 options in that matter: 

• TouchDrive: the game will handle acceleration and steering. The only 

controls you have to mind it the Drift and the Nitro. When offered different 

path options, a simple swipe left or right is enough to choose between them. 

If you double-tap the Drift button, your car makes a complete twist. If you 

double-tap the nitro, you will enter in a full shockwave. 

• Tap To Steer: if you prefer to handle manually the direction, choose this 

drive mode. You will get extra buttons, such as the two visible pedal icons 

representing the accelerator and the breaker. Tapping the screen will make 

your car steer in the respective direction. You still get the full shockwave 

option by double-tapping the nitro, but the full twist comes now by pressing 

twice the left pedal. This mode, different from the other ones, is 

customizable, meaning you can reallocate the buttons freely on the screen 

in the game settings. 

• Tilt to Steer: using a feature only available so far on mobile smart devices, 

this mode gives you more dynamic gameplay since you gave to actually 

move the device. This makes you feel real like steering a wheel. It is worth 

trying, but hardly you will get used to it. The other modes are way more 

enjoyable and simpler to play. The Drift and the Nitro buttons are in the 

same place they were on the TouchDrive mode. The double tapping will also 

give you the same outcomes. 

Leveling Up and Upgrading your user Account 

In Asphalt 9, you have a Garage Level that you can upgrade by finishing races. The 

purpose of upgrading your level is to unlock more Cars in Packs. 

Career Mode or Multiplayer Mode: play with people all over the 

world 

You will first land in the career mode to gather experience and enough resources 

to improve your profile. After some time playing with bots, you will unlock the 

multiplayer modes and will be able to race against up to 7 other players. 
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Collect Real-world Racing Machines and Customize Every Car 

The Asphalt series is particularly famous for the wide set of vehicles available in the 

game. The more you finish races, the more events you engage in, the more 

challenges you fulfill (and the more you buy tokens), the more your collection will 

grow. 

Customize every vehicle improving its attributes or changing its appearance. 

Incredible Race Tracks based on Real Locations 

There are 80 tracks available in Asphalt 9 Legends, ranging between the Egyptian 

necropolis, the Hymalian mountains, big cities across many countries, and the 

Caribbean paradisiac beaches. 

Club Race 

The Club Race is a new feature in the Asphalt series. It works as social networking 

for its players. You can actually collaborate with other members and gradually 

unlock rewards to raise your club in the ranks of the leaderboard. This gives a nice 

touch of competitiveness to the game in the long-run. 

Events 

In the Events hub, you can check current events. Events allow you to gather extra 

features like blueprints (to unlock more cars) and other resources. If you play in 

Ranked races, you can earn more interesting widgets. Each new event comes with 

new features. 

Download the Asphalt 9 Legends Apk Mod 

If you are looking to download the game outside the official stores, you have to 

download an Apk file. Commonly, it comes with Mod versions, meaning third-parties 

developers have edited the source code to improve some aspects or to unlock 

advanced features. 

The most recent update of Asphalt 9 Legends is version 2.3.5, keep an eye so you 

do not download older versions. To install a game from an Apk file, both on an 

Android or iOS device, you must first grant permission to install unknown apps from 

non-standard sources such as your browser. 

After you download the Apk file, open it, and your operational system will notify you 

that this source is not allowed to install the app. Just type the right option to lead 

you to the permission window. In Android devices, the option stays at Biometrics 

and security (look for Install unknown apps). 

If you are using an Android device, there is one more step you must take. You will 

note that the Apk file comes separated from the OBB directory in iOS devices they 

come together and you do not need to mind these following steps. 

So the game can run properly, you must place the OBB directory at the following 

address: 
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Internal memory > Android > obb 

Just like that, the game will be ready to run! 

The OBB directory stores your progress and customization data on the game. You 

can not place it on SD cards, nor can you remove it from the obb directory after 

you replaced it there. 

We hope you enjoyed our post! 

Surely you have an opinion about playing or installing Asphalt 9 Legends Apk on 

your mobile. Feel free to share them in the comments! 

See you in the next post! 
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6 Razões pelas quais o Coworking é a 

melhor opção para Advogadas e 

Advogados 

Advocacia e medicina são as profissões liberais mais clássicas. Diferente dos 

médicos, contudo, advogados não precisam de aparelhos, substâncias, 

equipamentos especializados, nem de um ambiente sanitizado. 

O trabalho do advogado requer, sim, muita pesquisa e preparação solitária. Por 

isso esses profissionais buscam escritórios de advocacia com boa infraestrutura e 

conforto, para tornar seu trabalho mais produtivo. 

Nesse post, vamos comentar os maiores benefícios que advogados podem ter ao 

optar por escritórios compartilhados (o coworking) ao invés do tradicional 

escritório individual. 

Coworking para Advogados: veja os benefícios 

O coworking é uma modalidade que cresce muito atualmente. Diversos 

profissionais, de diferentes áreas, já optam pelo uso de espaços de trabalho 

compartilhados por causa do ambiente mais dinâmico, pelas possibilidades de 

networking e pela praticidade (além da economia!). 

Ainda que os espaços de coworking sejam associados a profissões criativas e 

empresas de perfil inovador, advogadas e advogados certamente vão caber nesse 

espaço e aproveitar os benefícios da cultura do compartilhamento! 

Confira abaixo os principais argumentos que advogam pelo coworking como 

melhor opção para advogados: 

1. Foco no que realmente importa 

Optando por espaço de trabalho compartilhado, o profissional terceiriza também 

atendimento telefônico, recepção de correspondência, limpeza do espaço, 

manutenção do estoque de café e muitos mais. Você não terá nada para se 

preocupar, além do seu trabalho e seus clientes. 

2. Diferencial 

Receber clientes no coworking, em uma localização privilegiada e com 

infraestrutura projetada para encantar, certamente vai marcar seus clientes. 

Recebê-los em um ambiente agradável e dinâmico vai te fazer divergir dos 

tradicionais escritórios de advocacia com os quais você está competindo. Assim, o 

coworking pode vir a ser uma vantagem. 

3. Economia 

Todos os serviços básicos são terceirizados e concentrados em uma única 

mensalidade. Limpeza, recepcionamento, copa, luz, água, internet de alta 
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velocidade: você vai economizar em todas esses custos e focar apenas em ser o 

melhor profissional do seu mercado. 

4. Possibilidade de atuar como autônomo 

Pode ser que não seja do seu interesse atuar junto a um escritório de advocacia. 

Optando por um espaço de coworking, você terá acesso a uma infraestrutura com 

a mesma qualidade daquelas de grandes escritórios. Portanto, nada te impedirá de 

atuar de forma autônoma. 

5. Networking e oportunidade de encontrar clientes 

Um coworking não é um mero espaço compartilhado: ele é um ambiente 

colaborativa. Isso significa que todos ali formam uma comunidade. Fazendo parte 

de uma comunidade de profissionais de diferentes áreas, você encontrará clientes 

facilmente. 

Afinal de contas, freelancers e empresas sempre precisam de advogados para 

consultar sobre contratos de prestação de serviços, legislação recentes, dentre 

muitos outros. 

Além do mais, as pessoas tendem a preferir advogados conhecidos, o que lhe 

inspira mais confiança. Sendo parte de uma comunidade, não faltarão 

oportunidades de serviço para você! 

6. Estrutura excelente que leva a maior produtividade 

Espaços de coworking são projetados pensando nos profissionais. Aqui você pode 

estar mais confortável e, como consequência, terá mais foco e menos distrações. 

Nos escritórios compartilhados, todos estão presentes com um único fim: 

trabalhar. Assim, fica muito mais fácil ser produtivo.  

A solução da BR.Offices para Advogados 

A BR.Offices oferece uma estrutura de ponta para você seguir seu dia a dia do 

modo mais produtivo. Estamos em localizações privilegiadas em Brasília e Goiânia, 

e oferecemos o melhor suporte tecnológico para suas reuniões, atendimentos e 

horas de produção. 

Venha saber mais sobre as unidades da BR.Offices em Brasília e em Goiânia. 

Temos um plano especial para profissionais de direito: o Advocate Premium. É só 

preencher esse formulário para solicitar uma proposta! 

Venha fazer parte da nossa comunidade! 
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É possível ter estabilidade na carreira como 

freelancer? 

Apesar de não terem as mesmas garantias de segurança e estabilidade que os 

empregados fixos CLT, profissionais freelancers tem mil e uma outras formas de 

alcançar a estabilidade profissional e financeira. 

Hoje em dia, a legislação permite até que freelancers se formalizem como 

microempreendedores (é o caso do MEI) e que tenham acesso a certos benefícios, 

como aposentadoria e crédito. O processo é super fácil! 

Ainda assim, para muitos, o papel do freelancer é o de ser um quebra-galho. 

Alguém que presta um serviço temporário aqui e ali, vive uma vida em constante 

movimento e não tem estabilidade financeira. 

Esse estereótipo da profissão freelancer está associado com a visão tradicional do 

trabalho assalariado, defendendo que o bom trabalho é aquele que traz certos 

benefícios, plano de carreira bem definido e uma certa estabilidade. 

Assim, muitos vêem os freelancers como pessoas que vivem de bicos.  

Isso está muito fora da realidade atual. 

Nesse post, vamos mostrar como a carreira de freelancer pode conseguir 

estabilidade, aproveitar seus benefícios e, sobretudo, quais são seus pontos 

positivos. 

Segurança financeira 

O Freelancer é o único responsável pelo seu planejamento financeiro, por isso, 

precisam saber como gerenciar seu tempo e dinheiro. Para muitos, isso é sinônimo 

de insegurança e instabilidade. 

Ora, não é porque autônomos precisam lidar com suas finanças que isso precisa 

significar instabilidade. Muitos contratam contadores, mas freelancers, pela própria 

natureza da sua carreira, aprendem gestão financeira na prática!. 

Formalização e benefícios 

O freelancer não precisa ser informal. Inclusive, formalizar-se como MEI ou outra 

categoria é uma boa forma de demonstrar seriedade na sua prestação de serviço. 

A formalização também pode servir para encontrar clientes melhores. Lembre-se 

de checar a lista de atividades permitidas do MEI. 

Os benefícios oriundos do registro do seu CNPJ são auxílios como salário-

maternidade, o pagamento de apenas uma taxa fixa mensal, e até mesmo a 

possibilidade de contratar um empregado. Ainda é possível se aposentar por 

invalidez ou idade como MEI. 
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Uma vantagem do MEI para freelancers é o acesso facilitado ao crédito. Contrair 

empréstimos pode ser útil para você investir em si mesmo no estágios iniciais da 

sua carreira de freelancer. 

Flexibilidade 

Um dos óbvios benefícios da carreira autônoma é sua total flexibilidade. Não quer 

dizer que o profissional apenas trabalha quando quer, mas que o freelancer possui 

um grande controle da sua agenda. 

Isso não apenas tem benefícios profissionais, mas sobretudo pessoais. É muito 

mais fácil conciliar sua vida pessoal e outros projetos fora da sua carreira (como 

seus estudos), aproveitando essa flexibilidade. 

Não apenas o autônomo tem mais oportunidade de ter outros projetos além da 

carreira, como ele pode escolher que tipo de serviço (e que tipo de cliente) ele 

atende. No fim, a qualidade do trabalho tende a ser melhor. 

Independência e Liberdade 

Por fim, o grande benefício da carreira freelancer é a independência e a liberdade 

que você pode conquistar. 

Seguindo um bom planejamento financeiro, aprendendo a relacionar-se com os 

clientes certos e aproveitando os benefícios que se pode ter acesso, o caminho de 

um profissional autônomo pode conquistar sua estabilidade e segurança! 

O Alfred veio para trazer mais independência e liberdade para sua carreira, 

conectando você às melhores oportunidades de serviço na sua área! 

Ainda não se cadastrou na plataforma? Não tem problema! É muito fácil e rápido. 

Faça já seu cadastro! 


