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Wydawca: PunkPirates

Producent: PunkPirates

Platforma: Steam, Oculus Store, PlayStation VR, Viveport

Gatunek: VR, Strzelanka, Multiplayer

Planowana data premiery:  Q4 2021

Wieloosobowa rozgrywka w wirtualnej rzeczywistości w 
niecodziennym wydaniu. Lekki i wesoły ton w kolorowym świecie, w 
którym nikt nie umiera dyktują tempo oraz pozwalają na brak 
ograniczeń wiekowych. Gracze dostają poduszki oraz pistolety na 
farbę i mogą ruszyć do zabawy z całą rodziną. 

POW POW Dye It Up daje szansę jeszcze raz pójść do szkoły, lecz tym 
razem na naszych warunkach i tylko dla przyjemności. Gracz oprócz 
trybu Battle Royale będzie miał również szansę wziąć udział w 
rozgrywkach drużynowych Splash Match, Capture the Panties, Defend 
Blanket Fort oraz Pillow Fight, to wszystko na terenie szkolnym. 

W trybie Battle Royale Twój plac zabaw to Uniwersytet, gdzie zamiast 
zwężającego się okręgu kolejne sale będą zamykane, pozostawiając 
jeden z trzech największych landmarków do ostatecznej rozgrywki - 
jadalnię, bibliotekę lub salę gimnastyczną. 

POW POW Dye it up!



* TBA (ang. to be announced) - zostanie ogłoszone

● Graj w drużynie lub przeciwko wszystkim, tylko Ty decydujesz 
jak duży powinien być twój dystans socjalny.

● Przebieraj swojego avatara i wyróżnij się w tłumie! 
Zapewnimy Ci dostęp do dużej ilości wszelakich kostiumów i 
ubrań jak również skórek na Twoją broń i poduszkę!

● Zdobywaj kolejne poziomy oraz nagrody i osiągnięcia!

● Weź udział w walce na poduszki - mama już nie będzie na 
ciebie krzyczała że musi sprzątać!

● Wybierz swoją ulubioną broń: poduszka, pistolet, karabin czy 
strzelba? A może granat na farbę? Wybór pozostawiamy 
Tobie!

● Zdemoluj szkołę bez żadnych konsekwencji! Jeszcze 
wszyscy chcą żebyś tam wrócił!

● Zapraszaj do gry znajomych i rodzinę, poznawaj nowych ludzi 
i dołącz do klubu. Albo stwórz swój własny?

Główne cechy gry



Wydawca: PunkPirates

Producent: PunkPirates

Platforma: Steam, Oculus Store, PlayStation VR, Viveport

Gatunek: VR, Komedia, Horror

Planowana data premiery: Q4 2021

To nie jest zwykła gra o zarządzaniu cmentarzem. Death Manager to 
gra przygodowa z dużą dawką czarnego poczucia humoru. Nasz 
bohater zostaje spadkobiercą cmentarza, a wraz z nim dziedziczy 
wszystkie tajemnice, które ten skrywa. Na jego rękach spoczywa los 
tego miejsca oraz obowiązek pokonania zła, które tu czyha. Wszystko 
to w szalonym i kolorowym świecie lat 80-tych. 

Wiele lat temu, w małym cichym miasteczku Hoof Hearted, wydarzyło 
się coś przerażającego. Mrożąca krew w żyłach historia została jednak 
pogrzebana w tajemnicy, a wszyscy, którzy o niej wiedzieli modlili się, 
aby nic takiego nie przytrafiło się ponownie. Jednak zło powróciło, a 
wraz z nim na stare śmieci wrócił Justin Case. Jeszcze nie wie co go 
czeka, ale szybko się przekona, że nie jest to miejsce dla mięczaków. 
Czy uda mu się pokonać zło i odkryć upiorne tajemnice sprzed 
pokoleń?

Death Manager
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* TBA (ang. to be announced) - zostanie ogłoszone

● Wejdź w świat wirtualnej rzeczywistości, pełnej 
interaktywnych przedmiotów i wciel się w rolę głównego 
bohatera, Justina Case aby podjąć walkę ze złem, które 
otacza jego rodzinne ziemie. 

● Ciekawi bohaterowie i wciągająca historia przepełniona 
tajemnicą, zwrotami akcji i czarnym poczuciem humoru.

● Zwiedzaj lochy, pokonuj przeciwników, szukaj skarbów i 
informacji aby dowiedzieć się, co wydarzyło się w Twoim 
miasteczku.

● Rozwijaj postać i ulepszaj swój ekwipunek.

● Rozwiązuj zagadki, na które napotkasz oraz zadania, które 
dostaniesz od pozostałych członków ekipy cmentarza.

● Nie będziesz jednak sam, we wszystkim pomoże ci kruk 
Edgar oraz kot Tom!

Główne cechy gry
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