
ATUALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO V RISING #9: SEGREDOS DO
SANGUE V

Saudações vampiros! 2022 está chegando, e nós emergimos de nossas criptas de inverno para
trazer notícias de nossa experiência beta até agora e planos futuros, mas antes de tudo, um de
nossos recursos mais emocionantes… Sangue V.

O Legado de Drácula

Quando os Paladinos da Luz mataram Drácula, choveu sangue por sete dias e sete noites. A
terra manchada de sangue corria vermelha e preta, úmida de corrupção e pesada com uma
verdade que penetrava na própria terra. Essas chuvas trariam consigo uma lição que definiria a
terra de Vardoran. Poder, mal, não pode ser desfeito.

A vingança final do imperador vampiro encharcou o deserto, as ruas e os campos de batalha.
As chuvas tóxicas, gordurosas e vis com magia negra, levaram muitos ao fim da exposição
crua. Aqueles que sobreviveram ao ataque foram, sem saber, presenteados com talentos e
distorcidos, uma maldição que iria distorcer suas linhagens para sempre.



Sete dias de chuva de sangue.

À medida que centenas de anos se passaram e o mundo mudou e evoluiu, o mesmo aconteceu
com os descendentes desses indivíduos. Dons naturais e práticos se desenvolveram com mais
eficiência e rapidez, mas o sangue também os empurrou para se tornarem maiores. Alimentou
sua avareza, seu orgulho, sua fome por mais e removeu o limite superior de seu
desenvolvimento para permitir que continuassem nessa busca sem fim. Os resquícios desse
poder antigo existem até hoje, e não importa o quão honroso, sua fome sem fim
inevitavelmente distorce suas buscas para fins cruéis e egoístas.

Esse é o Legado de Drácula.

Vestígios de Poder

As unidades de Sangue V são a base da experiência V Rising, espécimes verdadeiramente
aterrorizantes de monstros e homens que perseguem as terras de Vardoran. Eles são os
principais predadores do deserto. Eles são os campeões valentes que tentarão resistir à maré
vampírica e desafiar nosso poder. Os pilares da sociedade, líderes e símbolos de força que
dominam o mundo civilizado.

Portanto, é natural que eles sejam os alvos mais suculentos para o ambicioso sanguessuga.

Pense em um vampiro, os temas da fome, a busca gananciosa de sangue vital e prestígio.
Parecia apropriado para nós juntar esses conceitos para formar o sistema de progressão para
um bando de sugadores de sangue antagônicos. Em nossa mitologia, achamos pertinente
recorrer a conceitos como “memória de sangue”: A ideia de que nossas histórias são escritas e



contidas em nosso próprio DNA. Embora humanos e animais possam não entender essas
ideias, é natural que os vampiros estejam plenamente conscientes da natureza do sangue e de
todo o conhecimento que pode ser obtido dele.

Um vampiro sugando a essência da vida de sua vítima.

As unidades de Sangue V são uma via primária de progressão e incorpora a sensação gloriosa
de superar um obstáculo e se tornar muito maior por isso. Derrote um necromante poderoso
que possui magia incapacitante e debilitante, e então pegue essa magia para você. Conquiste
um urso poderoso e devore sua essência ursina. Beba profundamente de um carpinteiro
incrivelmente talentoso e absorva os segredos de seu ofício.

Esses encontros podem acontecer em toda a terra de Vardoran. Um artesão experiente pode
ser encontrado em sua forja se dedicando a suas grandes obras, ou um líder militar pode estar
localizado no coração de sua fortaleza. Os jogadores podem rastrear essas unidades usando
um novo recurso de castelo que introduzimos e que chamamos de ‘Altar de Sangue’. Essa
estação de trabalho te permite definir seus objetivos, dando ao jogador uma medida de
orientação e permitindo que ele escolha o tipo de unidade que deseja seguir para avançar no
tipo de progressão em que está mais interessado no momento.



Arte conceitual do Altar de Sangue.

“Caçar por sangue é essencial para um vampiro, então queríamos que rastrear e derrotar as
unidades de Sangue V para ser parte do loop principal.” Martin Lövgren, nosso Diretor de
Criação, diz: “O Altar de Sangue guia o jogador até sua presa, mas não dita como ou quando
ele deve persegui-la. Sentimos que isso atinge um belo equilíbrio entre orientação e autonomia
do jogador de uma forma que parece natural para a experiência do vampiro.”



Distorcido pela Corrupção

Entendemos agora que há uma diferença fundamental entre aqueles que possuem Sangue V e
aqueles que não possuem, mas como isso é representado no jogo? Essas criaturas são ecos
extraordinários de seus pares. Um poderoso guerreiro pode ter uma estatura anormalmente
grande, ou um sacerdote pode literalmente brilhar com a magia sagrada que eles canalizam.
Um Lobo Alfa pode se tornar a personificação da ferocidade.

O Lobo Alfa, o terror de Farbane.

Ao criar essas unidades, é crucial que representem adequadamente o quão importante elas
são para o mundo. Tanto em termos de lore (história) quanto de mecânica, esses inimigos
devem estar um passo acima de suas contrapartes mais comuns, e é vital que eles tenham
ambos os indicadores de interface do usuário, como nomes de cores diferentes e designs
exclusivos que entregam sua magnificência. O Sangue V fortalece, e quando você mata uma
unidade com Sangue V e toma a sua força para sim, deve ser depois de derrubar um inimigo
poderoso.

Conversamos com nosso diretor de arte Johan Wahlbäck (que você vai lembrar dos blogs
anteriores), sobre como a equipe de arte projeta e implementa o estilo visual das unidades de
Sangue V. Ele sente que precisamos encontrar o equilíbrio necessário entre fundamentar a
unidade nas qualidades que a relacionam com seus parentes menos talentosos, ao mesmo
tempo em que lhe damos um toque único. Muitas dessas unidades são modelos de sua
espécie, e a Igreja da Luminância não estaria exatamente interessada em seus campeões
exibindo qualidades vampíricas. Portanto, eles não precisam refletir uma aparência vampírica,
mas, em vez disso, transmitir status apropriado à sua posição e circunstâncias.



Então, como entregamos suas semelhanças e diferenças ao mesmo tempo? Johan menciona
os benefícios de usar equipamentos de animação semelhantes como algo que tem a
combinação vencedora de fornecer as dicas visuais apropriadas para unir essas unidades e, ao
mesmo tempo, ser eficiente para o trabalho. Manter uma silhueta familiar fornece indicadores
visuais sutis, mas poderosos, de que o jogador relacionará rapidamente as unidades de
Sangue V com suas contrapartes menores. Em seguida, outros identificadores visuais podem
ser usados para identificá-lo. Uma combinação de recursos exclusivos, cores e ajustes de
valor, bem como novas habilidades espetaculares, efeitos visuais e sonoros podem comunicar
rapidamente a diferença entre suas contrapartes mais comuns e informar que você está lidando
com algo de um grau acima do normal.

“Nossas unidades de Sangue V são o tempero que quebra os sabores tradicionais e adiciona
um toque único à experiência. Eles se destacam e fazem o jogador provar que entende como
sobreviver e conquistar em um mundo implacável.”

- Johan Wahlbäck

Atualização Beta

Tivemos nosso primeiro teste beta preliminar em dezembro, um que consideramos um
sucesso! Fizemos um teste relativamente pequeno, mas algo maior do que fomos capazes de
fazer internamente para obter uma melhor leitura sobre o que nossos servidores são capazes
de lidar e obter algumas primeiras impressões de alguns novos olhos sobre o jogo. É sempre
benéfico obter perspectivas adicionais, seja trazendo novos pensamentos e ideias que
podemos ter perdido, ou mesmo se for apenas para confirmar nossas conclusões sobre como
melhorar o jogo.

Fizemos o teste durante algumas semanas durante sessões limitadas com pessoas que
escolhemos a dedo em nossas várias plataformas de mídia e inscrições. Queríamos testadores
com fortes habilidades de comunicação e interesse ativo o suficiente no jogo para que
pudéssemos contar com eles para participar com entusiasmo. Também nos certificamos de
selecionar uma ampla gama de interesses aparentes, para que pudéssemos incluir o maior
número possível de perspectivas!



Nomes escondidos para a proteção da identidade de nossos testadores

No geral, os testes foram interessantes e informativos de testemunhar. Como estúdio,
passamos um tempo no Discord do escritório observando os jogadores juntos, alguns de nós
transmitindo enquanto nos escondíamos para observar os jogadores em nosso modo de
desenvolvedor furtivo.



Um castelo construído por jogador no Beta Preliminar.

Alguns de nossos testadores tiveram… verdadeiros instintos de construção.

Nossas observações combinadas com todos os comentários criativos e críticos que coletamos
levaram ao que acreditamos ser grandes melhorias no jogo, bem como uma experiência mais
rica e ambiente de teste quando pudermos deixar ainda mais de vocês experimentá-la no final
do primeiro trimestre deste ano!

Aliás, você não leu errado! Aqueles que estão nos seguindo em nossas plataformas de mídia
social provavelmente já sabem, mas vamos abrir nosso Teste Beta Fechado Oficial no final
deste trimestre.
Certifique-se de se inscrever no beta e fique de olho em nossas redes sociais para mais
notícias que você pode ter perdido! Você pode encontrar todos os nossos links de mídia social
abaixo.

Redes Sociais

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

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

Entre no server oficial de Discord de V Rising: https://discord.gg/bsSgmhMVSe

V no Rising 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,

/A Equipe de Marketing


