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Estamos de volta! 
 
Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todos os que jogaram e mostraram interesse em 
nossos jogos. Estamos felizes de ver todos vocês lutadores da arena online, ainda mandando bem. 
Olhando para o passado, Battlerite era um “vira-lata” na cena MOBA, lutando contra gigantes da 
indústria dos jogos, e vocês tornaram isso possível pra nós fazermos uma bagunça em uma cena 
extremamente competitiva. Mais de 6 milhões de usuários jogaram nossos jogos desde o 
lançamento em 2016, que foi surpreendente, e não podemos agradecer o suficiente pelo seu 
suporte. 
 
Esse blog da atualização de desenvolvimento foca mais no nosso jogo que está por vir, V Rising, e 
menos no Battlerite. Muitos estavam pedindo uma atualização do nosso novo projeto, e hoje 
estamos revelando mais informações. Vamos começar brevemente entrando no que nos fez 
desenvolver o V Rising. Nosso estúdio esteve criando e trabalhando sem parar em jogos de arena de 
diferentes tipos por dez anos diretos, de Bloodline Champions e Dead Island Epidemic até Battlerite 
e Battlerite Royale. Nós sentimos que era hora de pisar no desconhecido e criar algo diferente. 
Explorando novos gêneros em nossas pesquisas e sessões de design, nós achamos uma idéia que 
sobrepôs sobre as outras e criou nossa inspiração: Um mundo de fantasia vampírica onde jogadores 
lutam por poder enquanto tentam sobreviver em um mundo de trevas e conflitos. Nossa visão nos 
trouxe V Rising, um nome encurtado para Vampire Rising. 
 
O que é V Rising? 
 
V Rising é um jogo de sobrevivência vampírica para computador, jogado em um mundo aberto 
gótico, contendo uma mistura de exploração, construção de casas, construção de equipamentos, e 
combates cheios de ação. Levante de seu caixão como um vampiro recém-acordado, despojado de 
seus antigos poderes, lute para sobreviver e tente dominar a terra dos vivos. Jogue sozinho ou crie 
um clã com até três amigos enquanto você constrói seu castelo, caça por sangue nas vilas próximas, 



e entra em guerra contra seus inimigos. O mundo de V Rising é habitado tanto por NPCs 
(Personagens Não Jogáveis) como jogadores, oferecendo desafios PvP e PvE. Você vai precisar tornar 
seu personagem mais poderoso obtendo habilidades profanas, criando armaduras e armas. Você 
também vai precisar fortificar seu castelo enquanto a ameaça de outros jogadores está crescendo. 
 
Esse jogo é relacionado ao Battlerite, ou é um jogo totalmente novo? 
 
V Rising vai ser uma nova franquia situada em um universo nunca antes visto, não relacionado à 
Battlerite. Dito isto, o combate de V Risint é inspirado pelo combate baseado em habilidade do 
Battlerite, onde mirar e desviar de habilidades com WASD é crucial para vitória. 
 
Então... o combate é o mesmo que no Battlerite? 
 
O combate de V Rising e Battlerite são como comparar maçãs com peras. Crie armas e aprenda uma 
variedade de kits de feitiços com traços únicos (parecido com as habilidades dos campeões de 
Battlerite). Crie seu estilo de jogo combinando armas e kits de feitiços ao seu gosto. Estamos 
introduzindo uma troca de armas, similar a um do Dead Island Epidemic (para os que podem lembrar 
disso!) que muitos jogadores gostavam, e também vários itens que os jogadores podem usar para 
sua vantagem. Você também vai querer beber o tipo certo de sangue antes de ir para a batalha. 
Estratégia tem um papel mais significativo, já que o ambiente e ameaças PvE vão impactar no 
combate. Imagine que você está lutando com outro jogador na floresta quando, do nada o sol se 
levanta, forçando você a continuar sua luta nas sombras. A luta está pau a pau quando você acerta 
uma árvore com um feitiço bem mirado, ela cai, e o oponente que já estava machucado agora está 
exposto ao sol. A luz do sol mata o seu inimigo, e você começa a saquear seu corpo quando um urso 
pardo feroz entra na tela. 
 
Esse jogo tem uma perspectiva vista de cima e como a câmera funciona? 
 
V Rising tem uma perspectiva vista de cima similar a nossos jogos anteriores mas com algumas 
modificações. No design atual, a câmera é pouco inclinada e você pode rotacionar o ângulo da 
câmera em 360°. Isso dá ao jogador mais liberdade e uma melhor perspectiva quando em um 
ambiente de mundo aberto. 

 
                                                                                                                       A câmera vista de cima do V Rising 



 
Como o sangue funciona? 
 
Como você provavelmente sabe, vampiros precisam de sangue para sobreviver. Ataque humanos e 
beba o seu sangue ou finalize-os com uma mordida. Adicionalmente, vão existir diferentes tipos de 
sangue, cada um com seus próprios traços. Aqui vai alguns exemplos rápidos: sangue fresco de 
“warrior/guerreiro” melhora o seu dano corpo a corpo, sangue “rogue/renegado” melhora 
velocidade de movimento, e sangue “scholar/estudioso” melhora o seu dano de magia. Alguns tipos 
de sangue dão vantagens em situações de combate, enquanto sangue “worker/trabalhador” seria 
uma boa aposta se você vai sair pra pegar recursos. 
 
Construir Castelos Vampíricos parece legal; me fale mais! 
 
Vão ter ruínas de castelos do tempo que os vampiros dominavam o mundo para você se apropriar e 
reconstruir. Seu castelo funciona como a base do seu clã, onde você guarda seu saque, cria itens, e 
mantém seu exército de servos vampíricos. E sim! Você vai poder construir seu castelo parte por 
parte, colocando paredes e portas, construindo estações de trabalho, entre outras. Expresse seu 
estilo vampírico personalizando a aparência do seu domínio com uma extensa seleção de 
decorações. Você também vai precisar construir casas adicionais para suas estações de trabalho e 
criar paredes para proteger seus pertences de outros jogadores. Nós vamos revelar mais sobre 
construção de castelos e o funcionamento do sangue em atualizações futuras, então fique ligado. 
 
Servos vampíricos? 
 
Nós estamos atualmente trabalhando nesse recurso, e podem haver alterações futuras. No design 
atual, você caça e converte humanos guerreiros, arqueiros, e magos para aumentar seu exército das 
trevas. Eles vão proteger seu domínio e estarão prontos para obedecer ao comando de seu mestre. 
Servos também vão te dar uma ajuda extra nas suas estações de criação. Cada servo precisa de seu 
caixão. 
 
Como o ciclo de dia e noite funciona? 
 
O tempo tem um impacto significante no jogo, já que a exposição à luz direta do sol vai te machucar. 
Mais tarde no jogo, você vai aprender a criar equipamentos e itens (não protetor solar!) para 
aumentar sua resistência ao sol. Humanos não te verão facilmente no escuro, o que te dá vantagem 
para caçar a noite. Também terá bestas específicas que só saem ao mundo quando escurece, e 
outros eventos específicos conectados ao ciclo de dia e noite. 



 
                                                                              Não esqueça que você é um vampiro! Fique nas sombras. 
 
V Rising é um jogo competitivo? 
 
Não da mesma forma que o Battlerite é, mas habilidade importa tanto no PvP quanto no PvE. 
Estamos usando para nossa vantagem nossa experiência em criar várias arenas de batalha para criar 
nosso mundo aberto de sobrevivência. Nossas inspirações vêm de vários RPGs de ação e jogos de 
Sobrevivência enquanto mantém a verdadeira força do nosso estúdio. Um de nossos objetivos 
principais é fazer jogos desafiadores, e V Rising não é uma exceção. 
 
Quantos jogadores vão estar jogando ao mesmo tempo? 
 
Nós ainda não decidimos o número exato, mas vai ter espaço para pelo menos 50 castelos por 
servidor. Lembre-se, só pode haver um “Dracula”. 
 
Como os servidores irão funcionar? Preciso jogar com amigos? 
 
Nosso objetivo é que jogadores poderão criar seus próprios servidores, com a possibilidade de 
escolher poder jogar sozinho ou cooperativo em um mundo menos competitivo, ou ir em guerra 
total no PvP. Também estamos vendo um suporte para servidores públicos criados por parceiros 
confiáveis. 
 
Exceto pela área inicial, V Rising oferece um grande mundo onde você pode se mover livremente 
entre as regiões de diferentes áreas. Recomendamos viajar a cavalo. 
 
Tem uma forma de vencer? 
 
Você pode pensar do V Rising como um rei do pedaço com elementos de sobrevivência, onde você 
se ergue para ser o vampiro supremo dominante. Quando você é o vampiro mais poderoso do reino, 
você precisa lutar contra invasores para manter seu trono e continuar no topo da cadeia alimentar. 
Lutar lado a lado com amigos vai te dar uma vantagem na batalha contra criaturas mais fortes e 
jogadores tentando te destronar. 
 



E mais importante, vão ter lobisomens no jogo? 
 
SIM. 
 
Posso criar meu próprio vampiro? 
 
Sim, você pode criar e customizar seu próprio vampiro antes de entrar no mundo de V Rising. 
 
Quando o jogo será lançado? 
 
Ainda não temos data de lançamento definida. V Rising é um grande esboço que vai precisar de um 
beta fechado seguido de um Acesso Antecipado antes que o jogo fique pronto. Estamos planejando 
começar o beta fechado no fim deste ano. Você pode se registrar aqui: 
https://playvrising.com/signup  
 
V Rising vai ser de graça para jogar? 
 
V Rising é um jogo de computador pago, e não temos planos de lança-lo de graça. O preço do Acesso 
Antecipado será anunciado próximo a data de lançamento do jogo. 
 
Quando podemos ver gameplay? 
 
Na data desta tradução já temos um vídeo lançado em nossas redes sociais, você pode ver o trailer 
aqui: https://youtube.com/watch?v=C7KTI94LzI8 
 

 
                                                                                                                Uma espiada na floresta amaldiçoada. 
 
V Rising vai estar disponível em outras línguas além do inglês? 
 
Sim. Vamos adicionar mais línguas conforme o desenvolvimento, com o objetivo de ter muitas 
línguas no lançamento do Acesso Antecipado. 
 

https://playvrising.com/signup
https://youtube.com/watch?v=C7KTI94LzI8


Sou um Streamer/Youtuber e quero criar vídeos do V Rising. Posso ter acesso à chaves e outros 
conteúdos exclusivos? 
 
Estamos criando um programa para criadores/influenciadores que querem participar. Você pode se 
registrar mandando um e-mail para info@playvrising.com. Por favor inclua o link do seu canal e uma 
descrição breve do seu conteúdo e comunidade. 
 
Com que frequência podemos esperar mais atualizações sobre o desenvolvimento? 
 
Ainda estamos trabalhando em melhorar as mecânicas fundamentais do V Rising; portanto, não 
podemos prometer com que frequência estaremos revelando informação sobre partes específicas 
do jogo. Nós vamos, de qualquer forma, dar nosso melhor para manter você atualizados durante o 
desenvolvimento, postando uma boa mistura de conteúdo e atualizações de desenvolvimento. 
 
Como posso apoiar o jogo? 
 
V Rising é o nosso projeto mais ambicioso até agora, estamos tão animados quanto agradecidos. Nós 
valorizamos imensamente o suporte durante o beta e precisamos das suas ideias mais inspiradoras 
para criar o melhor jogo de sobrevivência de vampiros possível. Vocês conhecem nossos jogos 
melhores do que ninguém, e sua opinião será crucial pra nós. Por favor coloque o V Rising na lista de 
desejos da Steam e entre no nosso novo servidor do Discord para dividir seus pensamentos, para ver 
o conteúdo de perto exclusivamente, e conversar com nossos desenvolvedores. 
 
Lista de Desejos na Steam: 
 
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising 
 
Entre no servidor do Discord: 
 
https://discord.gg/bsSgmhMVSe 
 
V Rising no Facebook: 
 
https://www.facebook.com/VRisingGame 
 
V Rising no Twitter: 
 
https://twitter.com/VRisingGame 
 
V Rising no Instagram: 
 
https://www.instagram.com/vrisinggame/ 
 
Isso é tudo por agora, pessoal. Ainda é cedo para entrar nos detalhes, mas vamos manter vocês 
atualizados e convidá-los gentilmente para se envolverem no projeto enquanto ele cresce. Não 
esqueça de converter os seus amigos em vampiros, ficar ligado para mais notícias excitantes sobre o 
V Rising, e obrigado por todo seu suporte continuo. 
 
Muito amor e uma pitada de sangue! 
 
/O Time Stunlock 
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