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Szanowni Akcjonariusze
Przesyłamy trzeci newsletter podsumowujący najważniejsze wydarzenia z życia spółki, które miały miejsce w III kwartale oraz na początku października 2021 r. Wśród
najnowszych informacji znajdziecie aktualizacje postępów prac nad grami. Przekonajcie się na własne oczy, jak rozrasta się uniwersum grzechu i miłości.

Udostępnienie przez zespół Gruzja pierwszego utworu z gry
Priest Simulator
14 września na platformę YouTube trafił pierwszy singiel z nowego albumu Vulgator. Utwór „Coś
więcej” będzie można usłyszeć podczas rozgrywki
w Priest Simulator. W poprzednim kwartale Asmodev zawarł umowę z Gruzją na stworzenie ścieżki
dźwiękowej do autorskiego tytułu studia. Już teraz
możecie usłyszeć pierwsze efekty współpracy.
- Trzeba kochać Gruzję taką, jaka jest. Ale na potrzeby
groteskowej fabuły będziemy ją zwalczać. Gruzinom
przyda się porządna lekcja religii
– mówi Michał Jodłowiec, prezes Asmodevu
Czytaj więcej

Posłuchaj utworu

Wersja demonstracyjna gry Priest Simulator
Asmodev udostępnił w ramach jesiennej edycji festiwalu Steam Next wersję demonstracyjną gry
Priest Simulator. Zaprezentowanie fragmentu pełnej wersji tytułu pozwoliło zebrać cenny feedback
oraz powiększyć liczbę osób zapisanych na wishliście gry.
- Wyciągamy wnioski, oglądając zapisy rozgrywek i czytając komentarze. Na razie nie pojawiło się nic groźnego, co zmusiłoby nas do drastycznej zmiany planów. Ludzie zgłaszają drobne błędy i sugerują niewielkie
zmiany. Obawiałem się, że oberwie się nam za kilka rzeczy, które postanowiliśmy zrobić “po swojemu”, jak
na przykład prostacki scenariusz i wulgarny dubbing, ale widocznie trafił swój na swego
– mówi Michał Jodłowiec, prezes Asmodevu
Czytaj więcej
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Publikacja o Asmodev w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet
8 października ukazała się publikacja o Asmodev w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet. Prezes
Asmodev, Michał Jodłowiec, porusza temat flagowej produkcji Priest Simulator oraz mówi o planach giełdowych Spółki.

Czytaj więcej

Ultimate Summer (gra własna, wydawca Ultimate Games)
Na czym polega gra?
Ultimate Summer to mix klasycznego shootera z tower defense. Gracz wciela się w postać emerytowanego rzeźnika, przychodząc z pomocą zbiegłemu z Piekła naukowcowi, którego
budowę pralki do czyszczenia dusz starają się powstrzymać
zjednoczone zaświaty. Pełna gra będzie składała się z 14 misji,
premiera early access odbyła się 15 stycznia 2021 r.

Czy wydanie wczesnego dostępu Ultimate Summer wpłynęło na jakość dema Priest Simulator?
Niebezpośrednio. Wyciągnęliśmy wnioski, poprawiliśmy
warsztat, umiemy podejmować lepsze decyzje i robić lepsze
gry. Trzeba było popełnić błędy przy Infernalu i Ultimate, żeby
nie popełnić ich przy Prieście.
Profil Steam
Zwiastun

Profil Steam

Priest Simulator (gra własna, wydawca Ultimate Games)
Na czym polega gra?
Paradokument w otwartym świecie, który w nietypowy sposób
łączy kilka gatunków: shooter, RPG, zręcznościówkę i survival.
Gracz będzie mógł wcielić się w rolę najbardziej uprzywilejowanej osoby w całej wsi – księdza. Do jego zadań będzie należało
m.in. przeprowadzanie egzorcyzmów, udzielanie sakramentów
i prześladowanie heretyków.
Czy są już dostępne jakieś materiały?
Podczas jesiennej edycji festiwalu Steam Next zostało zaprezentowane darmowe demo gry, które spotkało się z dobrym
odbiorem ze strony graczy. Ponadto opublikowany został najnowszy trailer gry. W ostatnich dniach udostępniliśmy epizod
pt. „Heavy Duty”.

Zwiastun
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Mercyful Flames (gra na zlecenie Gaming Factory, wydawca Gaming Factory)
Co czeka gracza?
Detektywistyczna przygoda RPG inspirowana planszówkami
utrzymanymi w konwencji horroru. Fabuła Mercyful Flames
przenosi gracza do mrocznych czasów. Wciela się on w okultystę, który nawiązuje romans z wiejską znachorką i zrządzeniem
kapryśnego losu zostaje mianowany na stanowisko inkwizytora.
Dlaczego wersja demonstracyjna nie pojawiła się na październikowym festiwalu Steam?
Nie będziemy owijać w bawełnę. Chcieliśmy, żeby demo ukazało się podczas festiwalu, ale poziom gry odbiegał od poziomu
Priesta. Nauczyliśmy się już na własnych błędach oraz z podejścia mądrzejszych spółek, żeby nie ogłaszać dat, dopóki nie
będziemy pewni jakości oraz premiery. Mercyful jest działającym produktem, ale wymaga jeszcze dziesiątek godzin, zanim
będziemy mogli go z dumą zaprezentować.
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Booze Master (gra na zlecenie Gaming Factory, wydawca Gaming Factory)
Czego dotyczy gra?
Jerry wychodzi z więzienia. Jego kobieta znalazła już nowego
faceta, więc główny bohater zostaje wyrzucony z domu. Musi
zamieszkać w stodole dziadka. Nowa sytuacja działa na Jerry’ego motywująco. Postanawia odzyskać kobietę i zostać najbogatszym człowiekiem na wsi.
Nad którymi elementami gry trwają jeszcze prace, które
opóźniły wydanie wersji demonstracyjnej?
Działające demo jest przygotowane, ale - podobnie jak Mercyful - potrzebuje wielu usprawnień. Stworzyliśmy wciągająca
grę ekonomiczną z perspektywą z pierwszej osoby. Przed publikacją powstrzymały nas obawy wynikające z niskiej symulatrowości tytułu. Wytwarzanie trunków to obecnie bardzo
uproszczony, wręcz abstrakcyjny system. Chcemy poświęcić
kolejne miesiące na rozbudowę mechanik związanych z destylacją, żeby nie odbiegały poziomem od tych dotyczących uprawy roślin.
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Human Farm (gra na zlecenie Gaming Factory, wydawca Gaming Factory)
Czego doświadczy gracz?
Doświadczy czegoś potwornego. Zobaczy, jak wynika przemysł
mięsny od środka. Całe szczęście w naszej grze giną tylko ludzie.

Czy tak brutalny i kontrowersyjny tytuł ma szansę na odniesienie sukcesu?
Szansa zawsze jest. Brutalność i kontrowersyjność jako hasła reklamowe w ogóle nas nie interesują. My chcemy zrobić
przede wszystkim satysfakcjonującą grę z wartościowym przesłaniem. Liczymy, że właśnie w ten sposób osiągniemy sukces.
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Pope Simulator

(gra na zlecenie Golden Eggs Studio, wydawca Golden Eggs Studio)

Co będzie przedstawiał tytuł?
Będzie przedstawiał historię pewnego papieża w pewnej
stolicy Rzymu. Ze względu na NDA nie zdradzamy na razie
fabuły ani autora scenariusza gry.
Czy Pope Simulator nie będzie przypominać gry Priest
Simulator?
Tytuł z pewnością jest mylący, więc nie wykluczamy zmiany.
W każdym razie jest to zupełnie inna gra, o zupełnie innym
tonie. Nie stanowi kontynuacji przygód księdza Orloka.
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I am Your Principal

(gra na zlecenie Glob Games Studio, wydawca Glob Games Studio)
Co czeka gracza?
Kompletna patologia. Stały motyw w naszych grach. Czyli zastajemy ruderę i zmierzamy do przeobrażenia jej w ósmy cud
świata. Czeka nas gra ekonomiczna w formie mockumentu.
Czy w grze będą mechaniki, które możemy zobaczyć w innych produkcjach?
Your Principal to gra, w której grind zapożyczony z Booze Master spotyka się z szalonymi aktywnościami z Priest Simulator.
To Asmodev w najszczerszym wydaniu.
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