
BLOG DE DESENVOLVIMENTO #6: CONSTRUA - CACE - SE LEVANTE

Olá a todos vocês, vampiros e presas, e bem vindos à mais uma atualização de
desenvolvimento

No lançamento do trailer de gameplay, nós achamos que todos devem estar ansiosos por mais
informação sobre a experiência de jogar V Rising. Para isso, nós consultamos dois dos nossos
designers mais experientes, o Diretor Criativo Martin Lövgren e Diretor de Jogos Peter Ilves!
Espere sair dessa atualização com um entendimento maior do que os jogadores vão
experimentar quando finalmente jogarem o jogo por si mesmos.

Construção: Fundações Sombrias

Como em muitos jogos de sobrevivência, os jogadores se encontram acordando em um mundo
hostil com pouca coisa em seu nome além de suas roupas. De qualquer forma, diferente
desses jogos, você é o predador. Apesar de nos virarmos com dentes e garras, a fome de uma
presa maior vai inevitavelmente levar os vampiros até presas melhores do que os esqueletos e
carniçais da cripta inicial. Isso vai necessitar de armas mais poderosas, a melhor proteção, e
um lugar para guardar todo aquele saque conseguido. Para isso, precisamos começar a criar.

Então se é tão essencial para progredir, como exatamente a criação vai funcionar em V Rising?
Para começar, os jogadores vão precisar encontrar receitas e pegar os materiais necessários
para usá-las. Além das receitas básicas iniciais, você vai precisar recuperar conhecimento
perdido da linhagem sanguínea dessas terras, pilhar de NPCs (Personagens Não Jogáveis) e
outros jogadores, ou até aprender em cooperação com aliados!



Uma coisa que estivemos considerando ativamente durante o desenvolvimento são os pontos
chatos que nós presenciamos em alguns jogos que nós gostamos. Como podemos fazer uma
experiência mais agradável e dinâmica para nossos jogadores quando se trata de criação em
relação com seus aliados? Geralmente quando você entra em um jogo de sobrevivência, tem
uma grande distância entre o jogador novo e os amigos mais experientes. Tem um período de
“alcançar” que você precisa progredir até poder experimentar o jogo com seus amigos que
você quer jogar. Por esse motivo, tornamos possível para seus aliados aprenderem as receitas
que você já pesquisou através das suas estações de trabalho, permitindo que eles cheguem
rapidamente em um ponto que já podem estar com você durante a caçada!

Não é muito, mas é um começo

Aqui é onde o castelo entra. Eles são a fundação da progressão do vampiro e a base de seu
poder. Castelos podem ser levantados em quase qualquer lugar do mundo, exceto alguns
locais de interesse. Nessas fortalezas vampiras, você mantém estações de trabalho,
suprimentos, e seu ponto de spawn precioso: O caixão. Um lar seguro da luz do sol, onde os
andarilhos da noite podem trabalhar e descansar de suas excursões de caça onde pegam tipos
raros de sangue, materiais, ou lideram expedições para invadir o território de outros jogadores.

A visão que o castelo terá é de serem grandes propriedades que representam a sua jornada.
Onde serão relativamente pequenos quando você inicia, mas queremos te incentivar a
continuar construindo e expandindo seus castelos em algo grande o bastante para refletir o seu
progresso enquanto você fica mais poderoso. Até pode chegar em um ponto onde o vampiro
sente necessidade de ter mais de um castelo espalhados pelo mundo para satisfazer suas
necessidades de expansão e a de seus aliados.



Caça: Vigie a Noite

O mundo de V Rising é persistente e duradouro, e esperamos que os jogadores gastem um
bom tempo buscando seus sonhos vampíricos e não só os objetivos que criamos para eles,
mas também os objetivos que eles criam para si mesmos. Por esse motivo, nós imaginamos o
mundo de V Rising como um duradouro que vai se manter ativo por muito tempo. Foi uma
experiência divertida e desafiadora para nós criarmos um mundo aberto, um que nós
acreditamos que necessita constantemente de coisas interessantes e excitantes para se
manter durante o tempo.

Então como é jogar V Rising? De minuto a minuto, de hora à hora, dia a dia, o que os
jogadores estarão fazendo e que traz uma experiência vampiríca divertida e com significado?

Nosso objetivo é criar um mundo rico, cheio de maravilhas para encontrar. Inimigos virão de
muitas formas como simples aldeões que mal podem se defender até monstros chefes e
poderosos o bastante para te levar até o limite de sua capacidade. Alguns recursos não podem
ser minerados e terão de ser pilhados de facções NPCs inimigas ou de corpos de bestas e
monstros. Algumas habilidades e feitiços terão de ser rastreados e descobertos.

Um vampiro explorando a Floresta Amaldiçoada.

A intenção, é claro, é fazer esses encontros aleatórios com inimigos no mundo interessantes!
Dependendo do nível da sua dificuldade, inimigos terão uma variedade de habilidades
diferentes e padrões de ataque que o jogador terá de se adaptar se quiser sobreviver. Aqui é
onde entra o nosso estilo de combate, permitindo os jogadores a realmente mostrarem suas
garras e lutarem de volta com suas habilidades únicas e sua movimentação fluida. Muitos de



vocês que já conhecem alguns de nossos jogos antigos como Battlerite vão perceber algo
similar aqui. Você vai encontrar muitas coisas parecidas no jeito que o combate flui com sua
movimentação suave e precisa em WASD, habilidades e mira fazendo parte da sua estratégia
de combate.

Nós não só queremos que esses encontros sejam divertidos, mas também queremos que os
jogadores se sintam motivados a buscar todo tipo de jogatina e se sentirem recompensados
por isso. De caçar monstros raros ou lutar contra chefes desafiadores até relaxar um pouco
caçando presas fáceis, construção, ou buscar recursos, nós queremos que qualquer forma de
jogar seja divertida. Jogando sozinho, isso cria variedade, permitindo aos jogadores jogar o
jogo sem pressão para pisar no acelerador em todo o momento. Em time, isso permite aos
jogadores que preferem um aspecto específico do jogo a focar naquilo que gostam, permitindo
os outros jogadores a fazerem aquilo que gostam. Algumas pessoas amam se sentir úteis
mantendo o castelo com suprimentos essenciais. Algumas pessoas gostam de ir direto e limpar
acampamentos de bandidos, mas não gostam muito de pegar recursos. Dessa forma todos
podem sentir como se estivessem colaborando de sua própria maneira.

Decorando. Um esforço colaborativo.

V Rising é tanto uma fantasia de poder como uma jornada com destino final. Nosso objetivo é
permitir a você criar servidores privados para suas aventuras sozinho ou com amigos.
Enquanto jogar em servidores públicos, você pode encontrar com jogadores que não queria, o
que cria uma camada interessante no gameplay. O mundo está cheio de criaturas e pontos de
interesse, e nesses locais você pode acabar encontrando outros jogadores. Escolha cooperar
com eles e dividir os recursos de um monstro raro e poderoso, ou talvez eles não voltaram para
o castelo em um bom tempo, e o inventário deles pode estar cheio de recursos para você



saquear. Isso pode te motivar a tomar vantagem da sua distração para uma morte fácil. Essas
devem ser as interações dinâmicas de diversão e tensão que podem te levar a momentos de
barganha ou diplomacia.

Se Levante: Sangue é Tudo

A sociedade vampira é um motor que funciona com sangue, e no mundo de V Rising, isso
talvez seja mais verdadeiro que em outros jogos com temática vampira. Sangue não é só o que
os mortos-vivos bebem para se manter, mas como veias correndo pelo corpo, o sangue pulsa
em cada aspecto que faz um império profano se mover. Como você pode esperar, o sangue é
obtido de seres vivos que habitam V Rising, e para conseguir sangue, os jogadores terão que
atacar o mundo e tomá-lo. Nesse jogo, você é um predador. O foco em conseguir presas para
avançar suas habilidades é essencial para viver nessa fantasia, e você vai se encontrar várias
vezes cortando através de inimigos sem fim enquanto você chega até o topo.

Tudo precisa se alimentar para sobreviver, e deixar suas reservas de sangue caírem muito vai
ter seus efeitos negativos e eventualmente te levar a morte se ficar muito tempo sem
reabastecer suas reservas. Mais que isso, terá diferentes tipos de qualidade no sangue que
você está obtendo. Em um blog de desenvolvimento anterior, nós mencionamos que os
jogadores podem beber diferentes tipos de sangue para outros benefícios, e isso ainda é
verdade! Um de nossos designs têm atributos que vão desde dano físico aumentado até dano
mágico e outras melhorias, até em coletar recursos. Mais do que isso, alguns monstros
individuais terão sangue de qualidade melhor ou pior de sangue. Então hipoteticamente, você
pode ter duas unidades iguais, mas uma terá sangue com atributos mais poderosos que a
outra.



Um vampiro protegendo uma fonte mais poderosa de sangue.

O sangue também vai ajudar a melhorar as habilidades que você conseguir no mundo. V Rising
não é um jogo com níveis, classes, ou raças como um pode esperar em um RPG. Vampiros
são criaturas poderosas que ficam mais fortes com o tempo. Variedade existe em forma de
habilidades que podem ser desbloqueadas permanentemente, combinadas com habilidades
temporárias de acordo com o equipamento que você está utilizando. Essas habilidades
permanentes estão mais alinhadas com a sua natureza vampira, e precisam ser melhoradas
até seu potencial máximo. Deve ser relativamente fácil adquirir o suficiente dessas habilidades
para um jogador encher sua barra de habilidades e conseguir lutar pau a pau com outros
vampiros ou inimigos no mundo. De qualquer maneira, se você quiser uma variedade
específica que combina mais com você, vai precisar caçar para adquiri-las.

Quando eu disse que o sangue abastece tudo, eu realmente quis dizer isso. Um castelo de
vampiro é construído sobre uma fundação de magia de sangue, e o design mais recente de
castelo tem algo que estamos chamando de “Poço de Sangue”: O coração vivo e pulsante de
seu território. O Poço de Sangue age como um ponto para abastecer com sangue, reforçando a
estrutura do castelo e prevenindo ele de cair em ruína. Quando o Poço de Sangue é bem
abastecido e mantido adequadamente, suas estações de trabalho não vão só trabalhar mais
eficientemente, como as defesas do castelo também serão mais fortes e desafiadoras para
atacar de fora. As paredes serão mais difíceis de destruir e até se regeneram em uma
velocidade que faz impossível de quebrar com garras ou armas simples sozinho.Enquanto você
mantiver o Poço de Sangue bem alimentado, invadir será quase impossível sem um ataque
impressionantemente coordenado e recursos significantes.



Um grande trono.

Enquanto seu castelo pode ser atacado, por padrão, nós não queremos que ele seja tomado ou
particularmente fácil de ser inteiro destruído (apesar de que queremos incluir essa possibilidade
nas configurações do servidor como uma opção). Isso é parte do que torna necessário a
alimentação constante do Poço de Sangue, algo que vai ser mais difícil conforme você
expande seu castelo e mais difícil ainda com múltiplos castelos. Não alimentá-lo pode levá-lo a
ter proteção reduzida, e possivelmente cair em ruína. Em servidores públicos, isso faz os
jogadores não serem capazes de pegar uma terra permanentemente caso eles mudem de
servidor ou parem de jogar por muito tempo.

Este é só O Início

Esperamos que você tenha gostado desse mergulho ao mundo e mecânicas de V Rising, e que
talvez tenha uma ideia melhor de como vai ser poder jogar o jogo quando você finalmente
puser suas mãos nele. Estamos todos ansiosos para isso e mal podemos esperar para trazer
mais notícias sobre o beta fechado ainda este ano!
Para mais informações sobre isso, por favor não esqueça de se registrar no beta e nos seguir
em nossas mídias sociais abaixo:

Midias Sociais:

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

Se inscreva em nossas notícias: https://www.stunlock.com/newsletter

https://playvrising.com/signup
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
https://www.stunlock.com/newsletter


Entre no servidor de V Rising no 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/

https://discord.gg/bsSgmhMVSe
https://www.facebook.com/VRisingGame
https://twitter.com/VRisingGame
https://www.instagram.com/vrisinggame/

