3rd Invasion Presse meddeles
"3rd Invasion", En ny vinkel på det klassiske Krigsspil.
Hvidovre, Februar 2018.
3rd Invasion handler om at tage Kloge, Strategiske Valg, og vinde de Rigtige Slag.
Det tredje spil til Steam fra solo spiludvikleren JesperSB.
Denne gang handler det om at være Generalen på Slagmarken,
men også at holde øje med den overordnede Plan.
3rd Invasion, som er til salg fra d. 28. Februar,
kombinerer det klassiske RTS, med elementer fra RISK.
Du er Generalen, som skal redde Verden.
Dette er tredje gang zombierne og de Udød angriber.
Du skal bygge en base, og skabe dig en hær.
Vil du have en hurtigere hær, eller skal din hær slå hårdest.
Blive General i '3rd Invasion', og så kan du selv bestemme.
Du kan kontrollere store hære, som du selv kan sætte sammen.
Når du vinder en kamp, så Ejer du det område.
Og så længe du holder et område, så tjener du penge fra det område.
Økonomien er vigtig, fordi de penge du har, når én kamp slutter,
er de penge som du har, når du starter næste kamp.
Hvis du ejer områder, så får du penge med mellemrum, når du er i kamp.
Kontakt mig, hvis I skal bruge flere Promoverings koder.
Jeg er en solo spil udvikler, som laver spil til Steam og Android.
Jeg delere min tid mellem at lave spil, arbejde i butik, og undervise børn i
spiludvikling i foreningen Coding Pirates.
De første 2 Steam spil, var 1st Core, et Zombie Skyde spil,
og 2nd Circle, som handler om at blive en Troldmand.
Som begge er indstillet til årets spil 2018.
”Det er enkelt at lave et spil, som er svært eller nemt at vinde.
Kunsten er at lave spillet skalerbart, så alle kan spille det.”
Link til spillet: https://store.steampowered.com/app/1016100/
Billeder: www.jespersb.com/Games/3RTS_Web/3rdInvasionPics.zip
Email: JesperSB@jesperSB.com
Web: www.JesperSB.com

