
BLOG 2: ENTREVISTA COM O VAMPIRO DIRETOR DE MARKETING

Oi pessoal!

Ruth aqui, falando do QG Stunlock Studios. Nesse Blog de Desenvolvimento, eu coletei
algumas perguntas da comunidade e falei com o Diretor de Marketing dos Estúdios Stunlock,
Johan Ilves. Você vai ver algumas das suas perguntas sendo respondidas, então leia a seguir!
Se nós não respondermos à sua pergunta em particular, não se preocupe! Nós podemos
revelar as informações que você está querendo em atualizações do blog futuramente. Por
favor, mantenha em mente que o jogo ainda está em desenvolvimento, e tudo pode mudar.

Obrigada por ser parte da comunidade V Rising!

Ruth: Oi Johan! Eu estou feliz em falar com você sobre o jogo e dar mais detalhes para a
comunidade! Mas primeiro, por favor me fale sobre você.

Johan: Olá! Eu tenho um passado em vendas, e estive trabalhando na indústria dos jogos por
sete anos. Eu comecei como um compositor de músicas freelancer (Dead Island Epidemic,
Battlerite) e, pelos últimos cinco anos, eu estive trabalhando como Diretor de Marketing pros
Estúdios Stunlock. Eu estou fazendo tudo da comunicação do estúdio às campanhas de
marketing até dirigir o visual da marca e os trailers para nossos jogos.



Ruth: V Rising é um jogo muito diferente comparado ao que nós na Stunlock fizemos no
passado. Quem veio com essa ideia, e o que inspira o time?

Johan: Após dez anos criando jogos de arena competitivos, nós sentimos que era hora de sair
da nossa zona de conforto e tentar algo totalmente novo. A ideia do tema de vampiro veio
originalmente de um de nossos designers, Martin Lövgren, enquanto muitas das ideias do jogo
são um esforço da equipe. Acordar em um caixão depois de séculos de sono, despojado de
seus poderes, e lutar para ser o próximo Drácula é uma fantasia poderosa para se trabalhar. O
time pega inspiração de vários filmes de terror, séries da Netflix como Castlevania, e literatura
de terror clássicas, enquanto olhamos para a natureza sueca para os aspectos de criação do
mundo. Nós queremos usar nossa experiência em fazer jogos baseados em habilidade e
colocar isso em uma atmosfera de ambiente em mundo aberto.

Ruth: Eu geralmente vejo os jogadores falando sobre Valheim no servidor oficial do V
Rising no Discord. O que você pode nos dizer sobre o sucesso de Valheim e como isso
pode afetar V Rising?

Johan: Nós somos quase vizinhos do Iron Gate, o estúdio por trás de Valheim, aqui na
pequena cidade de Sköve, Suécia. Um fato engraçado é que Skövde está lentamente se
tornando um novo centro suéco para desenvolvedores de jogos indie. Jogos como Valheim,
Goat Simulator, Satisfactory, Raft, Passpartout, e nosso título anterior, Battlerite, foram
desenvolvidos aqui. Eu acredito que desejamos o sucesso uns dos outros, e Valheim ser um hit
massivo é um fator positivo. Mostra como o gênero está crescendo e que jogadores estão
buscando novos conceitos de sobrevivência. Com V Rising, nós oferecemos uma alternativa
única do gênero vampiro e o combate que nosso estúdio é conhecido por ter, que foi refinado
nesses últimos anos, tudo isso em um gênero de sobrevivência em mundo aberto.



Ruth: Obrigada por essa pequena introdução. Agora, vamos pular ao jogo. Eu gostaria
de começar falando sobre o Mundo de V Rising e seus habitantes. Nortwin#2655 e
tess#2970, entre outros, estão curiosos para saber mais.

Johan: V Rising oferece um vasto mundo aberto, com um espaço para até 50 castelos por
servidor, onde você poderá se mover livremente entre regiões. As partes mais proeminentes do
mapa consistem em florestas exuberantes, e grandes fazendas com vilas e
cavernas/dungeons. Nós também estamos trabalhando em alguma forma de contar a história
visualmente, e você vai poder descobrir dicas no mapa sobre o passado onde os vampiros
dominaram o mundo. Vão ter chefes, e também encontros aleatórios com humanos
patrulhando e caçadores de vampiros. É um mundo de conflito, onde vampiros, humanos, e
várias outras criaturas coexistem em uma balança delicada. Nós temos um sistema de facções,
então também teremos confrontos entre diferentes NPCs (Personagens Não Jogáveis),
bandidos atacando fazendeiros, lobos atacando bandidos, etc. O mistério está em cada canto,
explorando o mundo e esbarrando em bandidos, mortos-vivos, e lobisomens, até encontrando
recursos e itens para melhorar seu castelo.

Ruth: Nós sabemos que teremos montarias para viajar. Nos conte mais sobre isso!

Johan: Montarias são a forma mais efetiva de viajar pelo mundo, Depois que você encontrar
um cavalo, você não vai querer que ele seja roubado ou morto por vampiros inimigos, então
cuide bem do seu fiel corcel. Uma coisa que estou muito orgulhoso é o combate montado, que
significa que você pode usar sua arma (não seu kit de feitiços) enquanto estiver cavalgando.



Ruth: Vários membros do Discord também perguntaram sobre o ciclo de noite e dia. O
gameplay vai ser diferente dependendo se é dia ou noite? Por favor, nos conte mais!

Johan: Na minha opinião, se esconder do sol é uma das coisas mais legais entre os elementos
de sobrevivência do V Rising. Visualmente, nós fizemos a noite ser muito boa aos olhos, então
o jogador vai se sentir confortável a noite, como um vampiro, enquanto o dia é mais “sombrio”.
A noite é dura mais que o dia para te dar mais tempo caçando. Você ainda poderá explorar o
mundo durante o dia viajando entre as sombras, pois se ficar muito na luz, queimará até as
cinzas. Como mencionado na atualização de desenvolvimento anterior, você vai aprender a
criar equipamentos e itens que o permitirão resistir mais tempo no sol. Humanos não vão te ver
facilmente nas sombras da noite, te dando vantagens quando estiver caçando. Também terá
uma diferença nos inimigos que você verá durante o dia e a noite, com algumas criaturas
aparecendo somente após anoitecer.

Epsilon#9656 perguntou: Que tipos de ameaças do ambiente você planejou para o jogo,
além da luz do sol? Então… o que precisamos estar alertas sendo um Vampiro?

Johan: Beber sangue e ficar alerta para a luz do sol, caçadores de vampiros, áreas sagradas
como igreja, alho, prata, freiras irritadas, e clãs vampiros megalomaníacos!
Drink blood and be aware of sunlight, vampire hunters, holy areas such as churches, garlic,
silver, angry nuns, and megalomaniac vampire clans!
Ruth: Alguns estão perguntando sobre o papel dos humanos no jogo. Os jogadores
poderão jogar como humanos?



Johan: Terão tantos aldeões inofensivos como soldados humanos hostis. Você vai precisar
deixá-los fracos antes de beber o seu sangue, ou você pode escolher finalizá-los com uma
mordida. A ideia principal é deixar os jogadores imersivos em serem vampiros. Humanos vão
continuar NPCs.

MattD#1111 acha que beber sangue parece legal, enquanto LizardWizard#8207 é cético
sobre isso. Como o sangue vai funcionar, e você só vai poder beber sangue humano?

Johan: Sangue humano vai ser a fonte principal de sangue, mas ainda terão suprimentos
emergenciais como ratos e outras “guloseimas”. Sangue de rato não é muito gostoso e tem
menos valor. Ao invés disso, o chefe sugere sangue fresco de “rogue/renegado” que vai te
deixar mais rápido e forte no combate, enquanto o sangue “scholar/estudioso” aumenta seu
dano mágico. LizardWizard provavelmente nunca experimentou um sangue rogue de primeira
classe. Alguns tipos de sangue são melhores em situações de combate, enquanto outros são
melhores se você planeja obter recursos. Depois que você dominar os diferentes tipos de
sangue, terá mais formas de melhorar seus atributos, sendo que a qualidade do sangue de
cada humano varia. Qualidade melhor de sangue aumenta o número de atributos. Um desafio
divertido é encontrar um humano com sangue de qualidade e guardá-lo em na sua prisão para
futuros jantares gourmet com amigos.

Frog Cultist#7624 perguntou: Você mencionou antes que terão lobisomens. Eles vão ser
ativos no mapa ou só existirão, mas não aparecerão tanto?

Johan: Lobisomens são um pouco tímidos. Mas quem sabe, você pode encontrar um ou dois
depois que escurecer, quando a lua está no alto.

Frog Cultist#7624 também está curioso na adição de híbridos lobisomens. Por exemplo,
se um lobisomem está na forma humana e você tenta convertê-lo em seu servo.

Johan: Nós não pensamos nisso, mas eu gostei! Vou levar a ideia para nossa próxima reunião

Ruth: Agora, vamos falar da minha parte favorita do jogo, Castelos Vampiros! JeyciKon
perguntou se nós ficamos presos ao nosso castelo, ou se podemos jogar sem um
castelo? Alguma novidade sobre a construção de Castelos?

Johan: Você vai poder jogar sem um castelo, mas não vai progredir muito longe. Construção
de Castelos vai ser um tópico para um blog futuro, mas para resumir um pouco: Primeiro, você
precisa ganhar poder suficiente para erguer seu castelo. Você constrói ele do nada, coloca
paredes e portas, e constrói vários quartos como estações de trabalho, bibliotecas e prisões.
Explore o mundo para encontrar receitas e recursos para criar quartos especiais com atributos
únicos. Use decorações para personalizar a aparência do seu domínio e crie aquela dungeon



gótica que você sempre sonhou. Você também vai precisar expandir seu lar para caber novos
quartos e construir paredes para proteger seus pertences de vizinhos famintos por poder.

Ruth: Como construir bases está conectado com fantasia vampírica?

Johan: Eu acho que conectar construção de castelo com um vampiro crescendo em poder se
encaixa surpreendentemente bem no tema. Erguer paredes e usar seus poderes das trevas
parece fazer mais sentido do que comparado a outros jogos de sobrevivência, que você levanta
uma parede em milissegundos e corta árvores com uma foice, haha. Passear pelo seu recém
construído castelo gótico como um vampiro e dormir em um caixão adiciona muito à
experiência.

Ruth: Vamos pular direto ao que interessa: Mecânicas de combate e PvP. O que faz o
combate dos jogos Stunlock único, e o que veremos similar no V Rising?

Johan: Eu acho que nosso foco principal é mais no gameplay primeiro e fazer tudo o mais
satisfatório possível para os jogadores. Nós somos velha guarda nesse sentido. Não pode ser
desleixado, tem que ficar bom. No V Rising, como em nossos jogos anteriores, jogadores usam
movimentação WASD ao invés de clicks do mouse, e tem um pouco de estilo FPS com a mira
através do mouse para usar as habilidades.



Tevoss#8014 perguntou: Quão complexo é o sistema PvP? Ele vai incluir meus
elementos preferidos do Battlerite, como cancelar habilidades, refletir, contra ataques e
i-frames?

Johan: O combate PvP é dinâmico, e fãs dos nossos jogos antigos se sentirão em casa,
mesmo com a gameplay parecendo um pouco diferente em cada jogo que desenvolvemos.
Sem prometer muito, teremos tudo o que você perguntou, Tevoss!

Halpachino#3552 perguntou: Que penalidades você vai ter quando morrer?

Johan: Você vai voltar para o início - pelado em um caixão. Todo o seu equipamento e itens
vão cair onde você morreu, então corra rápido para pegar antes que alguém vá!

Ruth: Também temos questões sobre fogo amigo e se o combate é sempre ativo. O que
você pode nos dizer sobre isso?

Johan: O combate está sempre ativo, mas não terá fogo amigo, então você não pode
machucar os outros vampiros no seu grupo.

MattD#1111 perguntou se poderemos carregar mais de uma arma por vez, ou terá um
limite?

Johan: Terá um limite de quantos itens você pode carregar, mas você poderá carregar mais de
uma arma e trocar entre elas.

Croissant#2288, RainbowBender#2690, CJAssassinator(Callum)#1411, Stackman#5767,
and Jordian#7980 todos querem saber como os equipamentos e kits de feitiço
funcionam. Você pode melhorar suas magias e equipamentos? Será similar ao Battlerite?

Johan: Boas perguntas! Jogadores vão desbloquear novas tecnologias e equipamentos em
seu castelo. Expandindo seu castelo e melhorando seus quartos permitirá aos jogadores
acessar uma quantidade maior de equipamentos! Quanto mais o castelo crescer, mais coisas
terá para se descobrir. Você vai criar armas e combinar elas com kits poderosos de magia que
funcionam de forma similar às habilidades dos campeões de Battlerite.

Halpachino#3552 perguntou: O meu castelo vai poder ser invadido quando eu estiver
offline, e se puder, terá alguma forma de suavizar para as pessoas que não podem estar
online o tempo todo?

Johan: Essa é uma pergunta muito importante, ainda estamos decidindo diferentes
abordagens. Vamos discutir mais esse tópico em detalhes quando soubermos mais sobre o
design final.



Epsilon#9656 perguntou: A habilidade do jogador vai ser mais ou menos importante do
que os equipamentos quando se trata de combate tanto em PvE quanto PvP?

Johan: Nós acreditamos que é vital que sua habilidade tenha impacto significante para virar o
jogo em uma batalha. Ao mesmo tempo, equipamentos que você lutou arduamente para
conseguir também precisam fazer seu papel. Como em todos os nossos jogos, terá momentos
de viradas insanas.

Ruth: Várias pessoas também estão perguntando sobre os servidores. O que você pode
nos dizer sobre eles? Quantos vampiros vão poder jogar ao mesmo tempo em um
servidor?

Johan: Nós ainda não definimos um número exato, mas, como mencionado anteriormente,
nosso objetivo é que tenha pelo menos 50 castelos no mundo, suportando tanto jogadores solo
quanto clãs. O número máximo de jogadores em um servidor será algo em torno de 40-80
pessoas ao mesmo tempo. Servidores privados vão dar a possibilidade de escolher jogar
sozinho ou em cooperativo em um ambiente menos competitivo ou ir à guerra em servidores
PvP. Ainda estamos trabalhando nas configurações dos servidores e na quantidade de
jogadores que poderão jogar ao mesmo tempo, então essa é toda a informação que posso dar
agora.

Ruth: Outras pessoas estão perguntando o quão escuro o jogo vai ser. Vai ser sombrio
como o Diablo? Qual a atmosfera do jogo?



Johan: A atmosfera é sombria e brutal, se encaixando no tema vampiro. Vai ter sangue! De
qualquer forma, o estilo é mais animado e terá um humor sutil em contraste com a escuridão. É
um mundo com uma arte distinta, evitando o visual mais genérico do gênero de sobrevivência.

Ruth: Você e eu amamos jogos sombrios, e eu conversei com outros fãs de terror como
a @Zealothia no Twitter sobre o interesse dela no jogo. Quem mais você pensa que pode
estar interessado no V Rising?

Johan: Sem ser muito específico: Jogadores de Sobrevivência e Ação e jogadores de sandbox
em mundo aberto com elementos de criação e construção. Mas também jogadores de RPGs de
ação, MMORPGs, jogos como Diablo, e qualquer um que jogou nossos jogos no passado. V
Rising é como nossos jogos antigos, com uma cara nova, sendo um jogo multiplayer de ação.

aSpeedster#1617 and Who knows?#1566 discutiram interpretação no jogo. A
interpretação vai ser algo grande no jogo? (Roleplaying).

Johan: Eu amaria ver jogadores interpretando seus personagens no V Rising, e eu acredito
que esse jogo terá muita política entre os vampiros. De qualquer forma, é difícil dizer quanta
liberdade é o suficiente para os jogadores se sentirem realmente como vampiros. Nós
usaremos o período de teste beta sabiamente para coletar o feedback dos jogadores e
melhorar no que os jogadores querem.

Ruth: Quais os maiores desafios no desenvolvimento de V Rising?

Johan: Criar um mundo visto de cima grande o bastante para caber um número alto de
castelos vampiros majestosos enquanto ainda o mantendo rico em conteúdo e divertido para
explorar é um dos maiores desafios que encaramos. Também tem mais desafios técnicos e
artísticos do que uma perspectiva mais comum em terceira pessoa. Encontrar o equilíbrio entre
nosso combate visto de cima e uma experiência vampírica imersiva não é uma tarefa fácil, mas
estamos chegando lá, um passo de cada vez.

Epsilon#9656 perguntou: Quando podemos ouvir a soundtrack do V Rising?

Johan: Você ouviu uma amostra no nosso último trailer. A soundtrack é composta por
Aleksandria Migova, que fez tanto as músicas do jogo quanto a do trailer e de todos os trailers
de Battlerite. Nós vamos fazer uma entrevista com Aleksandria e teremos um blog dedicado à
música ainda esse ano.

Última pergunta de Epsilon#9656: Como vocês estão planejando sobre atualizar V Rising
após o seu lançamento?

Johan: Nós vamos atualizar o mundo de V Rising e continuar adicionando conteúdo após o
lançamento. Como vamos definir a escala, sempre depende de quantos jogadores teremos. Eu

https://twitter.com/MigovaMusic


acredito que as atualizações vão ser menos frequentes, mas sempre vamos adicionar bastante
coisa quando elas forem lançadas.

Sultan Cat#9969, entre outros, querem saber como eles podem ajudar no processo do
desenvolvimento.

Johan: Obrigado por quererem ser parte do desenvolvimento de V Rising! Suas perguntas
foram uma ótima forma de entender o que vocês querem ver no jogo e o que vocês consideram
importante. Continuem perguntando! Feedback dos jogadores será algo crucial durante o beta
fechado e no acesso antecipado para podermos juntos criar um jogo incrível de vampiros. Nós
também apreciamos muito o conteúdo e vídeos do Youtube feitos por vocês, qualquer ajuda
espalhando a notícia sobre o jogo significa muito para nós.

Ruth: Timeless#3231, Edwin#5891, e vários outros jogadores estão perguntando quando
o beta vai começar e se qualquer um pode se registrar para participar. Qual o status do
jogo, e que informação nova você tem sobre isso?

Johan: Sim, qualquer um com sede de sangue e tiranos ou quem só quer criar caixões e
explorar o mundo podem visitar o site playvrising.com e se registrar para o beta fechado. Ainda
não temos uma previsão de data, mas está planejado para sair ainda esse ano. Nós já temos
uma construção jogável, e os fundamentos do jogo já estão no lugar. De qualquer forma, ainda
falta muita coisa para finalizar e um vasto mundo para construir. Nós precisamos esperar um
pouco antes de começar o beta fechado e deixar todos os vampiros sedentos entrarem.

http://www.playvrising.com


Ruth: Obrigada, Johan! Você tem alguma palavra final para todos os vampiros aí fora?

Johan: Obrigado a todos pelo suporte! Teremos mais revelações mesmo que ainda demore um
pouco para nós chegarmos aos detalhes do design do jogo. Esteja com a gente enquanto
continuamos construindo o mundo de V Rising.

Johan e eu agradecemos imensamente às suas perguntas e estamos ansiosos em dividir
mais notícias sobre o V Rising em futuros blogs de desenvolvimento. Como sempre, por
favor se sinta à vontade para acessar nossos links:

Coloque V Rising na Lista de Desejos da Steam:
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/

Entre no servidor de V Rising 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/

Com muito amor e uma pitada de sangue,

Ruth Dominguez / LadyStrify#0001
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