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Já disponível para Mac e Windows na 

plataforma Steam, Box Align será lançado 

pela QUByte Interactive para Nintendo 

Switch em parceria com a Kasulo Game 

Studio.  

Tenha bons momentos de alivio do stress e 

exercite sua cabeça! Descubra o poder do 

jogo Box Align! Com uma jogabilidade 

simples, tente eliminar todas as caixas 

ouvindo uma música relaxante. 

For a relaxing time make it a Box Align time! 

Sobre Box Align 

Box Align foi pensado para ser um jogo casual 

de puzzles super fácil e intuitivo cujo objetivo 

é proporcionar alguns momentos de paz e 

relaxamento para aqueles jogadores casuais 

que gostam de um bom e desafiante puzzle. 

O jogo tem 99 diferentes puzzles em nível 

crescente de dificuldade. Com 7 caixas de 

cores diferentes e 5 caixas com 

comportamentos especiais o jogador precisa 

alinhar três ou mais caixas da mesma cor para 

fazê-las sumirem. Não é uma corrida contra o 

tempo e o jogador pode levar o tempo que 

quiser para resolver cada puzzle em cada 

nível. 

A jogabilidade é bastante simples e intuitiva, 

ideal para todas as idades. 

Caixas especiais 

 

Não mexe: não pode ser 
movida. 

 

Cela: deve ser combinada com 
caixas da mesma cor para ser 
liberada. 

 

Especial: pode ser combinada 
com qualquer cor. 

 

Bomba: é ativada somente se 
estiver no meio de uma 
combinação e elimina as 
caixas em volta. 

 

Camaleão: muda sua cor ao 
longo do tempo 
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Features 

 99 níveis 

 7 caixas e 3 caixas extras com 

comportamentos diferentes 

 3 caixas especiais únicas 

 Conceito minimalista 

 Experiência relaxante 

 Interface simples e intuitiva 

 Interações super fáceis 

Para mais informações 

Para screenshots, vídeos e mais, visite: 

qubyteinteractive.com/games/boxalign/ 

Sobre a QUByte Interactive 

A QUByte Interactive é um estúdio de games 

brasileiro focado em desenvolver jogos 

eletrônicos nas mais diversas plataformas e 

com parceiros em muitos países como EUA, 

Canada, Alemanha, Japão e China. Todos os 

direitos reservados (C) 2019 QUByte 

Interactive. 

Sobre a Kasulo Game Studio 

Visite:  

kasulogamestudio.com 

 

 

Contato 

Guilhes Damian  

pr@qubyteinteractive.com 
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