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

Wydawca: PunkPirates

Producent: PunkPirates

Platforma: Steam, Oculus Store, PlayStation VR, Viveport

Gatunek: Strzelanka, Multiplayer

Planowana data premiery: Q3 2021

Community Paintball VR jest grą multiplayer typu battle royale, 
skierowana do znacznie większej publiczności, niż pozostałe gry tego 
typu. Tytuł posiada lżejszy i weselszy ton w kolorowym świecie, gdzie 
nikt nie umiera. Gracze nie odpadają z gry zbyt szybko, aby się nie 
zniechęcić, a bardzo niski poziom przemocy pozwala na dotarcie do 
szerszej grupy wiekowej, tak, aby cała rodzina mogła dołączyć do 
zabawy.

Twój plac zabaw to Uniwersytet, gdzie zamiast zwężającego się okręgu 
kolejne klasy będą zamykane, pozostawiając jedną z trzech największych 
sal do ostatecznej rozgrywki - jadalnię, bibliotekę lub salę gimnastyczną. 
Graj przystojnym ziomkiem albo starym zgredem, kobietą lub mężczyzną. 
Przebierz się za dinozaura albo banana. Różnorodność ludzi i kultur na 
uniwersytecie jest wszelaka i my również zapewnimy ci szeroki wybór 
wieku, płci i koloru skóry. Przy czym żadnych dzieci. W końcu to poważna 
gra dla dorosłych na uniwersytecie a nie jakieś tam zabawy w gimnazjum.

COMMUNITY PAINTBALL VR



Wydawca: PunkPirates

Producent: PunkPirates

Platforma: Steam, Oculus Store, PlayStation VR, Viveport

Gatunek: Horror, Komedia, Akcja, Online Co-Op

Planowana data premiery: Q4 2021

To nie jest zwykła gra w zarządzanie cmentarzem. Death Manager VR to 
gra action adventure z dużą ilością czarnego poczucia humoru. Nasz 
bohater zostaje spadkobiercą cmentarza, a wraz z nim dziedziczy 
wszystkie tajemnice, które 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 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 VR
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