Smoke and Sacrifice chega em finais de 2018
Date : 12 de Fevereiro de 2018
Foram recentemente revelados pela Curved Digital os seus planos para lançar Smoke and
Sacrifice, um survival RPG ainda este ano.
Além de Xbox One, Playstation 4 e PC, também a Nintendo Switch irá receber o jogo.

Smoke and Sacrifice é um RPG de fantasia que leva o jogador até um mundo estranho e
fantástico. No jogo, encarnamos a pele de Sachi uma jovem mãe que parte numa demanda
pela procura do seu filho desaparecido. Pouco se sabe acerca do que originou este estranho
desaparecimento.
Segundo a Curved Digital, o mundo em que Sachi vive é composto por um ecossistema
estranho, com uma densa flora e animais que vagueiam livremente nos seus habitats. De
realçar que a Curved Digital referiu-se à flora local como sendo "grotesca" deixando no ar a
ideia de que vamos encontrar muitas surpresas com as plantas e árvores do jogo.
Uma outra das curiosidades do jogo será o facto de que as criaturas do jogo, além de se
alimentarem ou caçarem, também acasalarão criando assim as suas ninhadas. Desta forma o
Mundo de Sachi torna-se definitivamente um mundo vivo e em constante desenvolvimento.
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Ficou ainda a sugestão que estas bestas selvagens poderão ainda ser domesticadas pelo
jogador.
https://youtu.be/0MbS4i7G0co
Existe ainda uma forte componente social entre os habitantes deste estranho Mundo e apenas
pela compreensão de tudo isto é que Sachi poderá aspirar a encontrar o seu filho
desaparecido.
Segundo Tancred Dyke-Wells, Fundador da of Solar Sail Games, "A equipa desde sempre quis
combinar uma narrativa densa e séria com os desafios tipicos de uma jogabilidade survival. A
chave do jogo será o descobrir novas formas de influenciar e usar todo este mundo orgânico e
assustador em nosso favor"
O jogo será lançado mais para finais de 2018.
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