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A QUByte Interactive convida você para uma viagem no tempo cheia de nostalgia e enormes 

desafios! Que tal poder jogar na sua casa, ou em qualquer lugar, um legítimo shoot’em up no 

melhor estilo bullet curtain? Trazemos de volta, e em grande estilo, a série VASARA da 

desenvolvedora japonesa Visco! Até hoje, somente os gamers japoneses tiveram a sorte de testar 

suas habilidades e sangue frio, enfrentando hordas de inimigos robóticos em um Japão feudal 

futurista, jogando VASARA e VASARA 2 na meia luz dos coloridos arcades do Japão.  

19 anos depois, a QUByte Interactive traz essa preciosidade para computadores, consoles e 

consoles portáteis e com um exclusivo modo de jogo completamente novo, com gráficos 

totalmente remodelados em 3D e em widescreen! São 3 jogos em 1! VASARA, VASARA 2 e o novo 

modo timeless que junta os dois títulos no formato exclusivo!  

O que está esperando? Vista sua armadura, empunhe sua katana e enfrente esse desafio cheio de 

história, sozinho ou com até 4 amigos simultaneamente! 

Sobre a série Vasara 

Em uma versão alternativa do ano de 1600 A.D. , após a morte de Toyotomi Hideyoshi, as hordas 

maléficas e robotizadas de Tokugawa leyasu tentam tomar o poder. Sua missão, a bordo de hover 

bikes e com sua katana, é enfrentar o batalhão de inimigos enviados por Tokugawa e impedi-lo a 
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qualquer custo! Lute contra naves de guerra, tanques de batalha, robôs gigantes e uma legião de 

soldados do mal! 

Com uma jogabilidade típica e simples dos arcades, VASARA utiliza dois botões de ataque. O ataque 

primário consiste em pressionar rapidamente o botão de tiro. Segurando o botão, seu herói desfere 

um golpe com sua espada que, além de ferir os inimigos, também ricocheteia os tiros que vem em 

sua direção. 

O segundo botão de ataque solta uma bomba que além de derrubar os inimigos mais fracos 

também causa dano aos mais fortes. 

Um terceiro método de ataque é utilizar seu VASARA meter, um medidor que, quando cheio, 

possibilita um golpe de espada mais longo e mais poderoso segurando o botão primário. Para 

encher seu Vasara meter é preciso coletar itens que os inimigos derrotados vão deixando pelo 

caminho. 

Novo modo de jogo timeless 

Pela primeira vez você vai poder jogar VASARA em um modo contínuo com o cenário gerado de 

forma procedural totalmente em 3D e em formato widescreen, na forma mais old school possível, 

disputando o maior score! Além disso, a épica e frenética batalha contra o mal pode ser encarada 

com até quatro jogadores simultâneos combinando qualquer um dos nove personagens, tanto de 

VASARA quanto VASARA 2, com suas habilidades, forças e fraquezas características. 

Features  

 Tate mode (utilizar o device na vertical) 

 Multiplayer cooperativo local para 2 jogadores em VASARA e VASARA 1 

 Multiplayer cooperativo local para 4 jogadores no modo timeless 

 9 personagens únicos, selecionáveis no modo timeless, inspirados em figuras históricas 

reais  

 Um cenário intrigante onde fantasia e ficção científica se encontram em um Japão feudal 

tecnológico 

 Lute contra máquinas e samurais usando seu poder de fogo ou sua espada 

 Um shoot’em up clássico que vai exigir grande habilidade dos jogadores experts 

 Modo fácil para quem é novo no gênero 
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 Escolhas ao longo do jogo e finais diferentes de acordo com o personagem escolhido e 

suas decisões 

Versão física e edição de colecionador 

Em parceria com a Strictly Limited Games, há uma versão física e também uma edição de 

colecionador de VASARA Collection! A versão estará disponível a partir de 27 de julho de 2019. 

No Steam 

Você já pode colocar VASARA Collection na sua wishlist. 

https://store.steampowered.com/app/1085630/VASARA_Collection/ 

Plataformas 

VASARA Collection será lançado para PC, Playstation 4, PS Vita, Xbox e Nintendo Switch. 

Para mais informações 

To see screenshots, gameplay videos and more, please visit:  qubyteinteractive.com/games/vasara/ 

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. 

Contato 

Guilhes Damian  

pr@qubyteinteractive.com 
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