PARA LANÇAMENTO IMEDIATO:
EUA, Cheyenne, Wyoming - 31 maio 2016 - Os desenvolvedores de jogos indie Ave Media LLC publica o
jogo shooter de terceira-pessoa "Elite vs. Freedom" no Steam:
http://store.steampowered.com/app/420670
Elite vs. Freedom é um jogo Indie de tiro em terceira pessoal cheio de ação, em uma sociedade distópica.
No futuro próximo, a Terra é controlada por um governo global. A Elite comanda essa nova ordem mundial.
O poder executivo é fortalecido pelo World Police Department. Poucos ousam resistir ao neofeudalismo,
corporativismo e ao estado policial. Liderando a insurreição, um grupo conhecido como Freedom abraça a
luta.
Características:
Escolha entre duas facções jogáveis (Elite oficiais SWAT ou rebeldes da Freedom). Lute usando
combos de armas especializadas para ataques corpo-a-corpo e de longo alcance. Use o sistema de
cobertura para lutar contra humanos controlados por AI e combatentes drones e receba ajuda de
aliados controlados por AI. Os níveis do jogo são definidos em locais chave em volta do mundo, com
opções de se jogar em:
•

Um jogador: Jogue as campanhas Elite e Freedom pelas 14 missões, com a história e os
informes das missões cobertos por 16 animações em estilo comics.

•

Vários jogadores Coop: Jogue todas as missões da campanha de um jogador online com até 4
amigos.

•

Multiplayer Clássico (jogador vs. jogador): Lute contra outros jogadores online em 7 mapas
diferentes. Jogável nos 4 modos diferentes com até 20 jogadores por mapa.

Telas, um Trailer e as informações detalhadas estão disponíveis em: www.elitevsfreedom.com
SOBRE a Ave Media LLC:
Somos um grupo de artistas freelances, designers, programadores e jogadores ávidos que trabalham juntos,
mas à distância, em criar jogos independentes divertido com histórias com significado. Somos uma pequena
empresa fundada independentemente registrada nos Estados Unidos da América, utilizando um escritório
virtual. Além de fazer jogos divertidos, nos esforçamos em assegurar o maior nível de eficiência, flexibilidade
e qualidade em um orçamento restrito.
CONTATO DE IMPRENSA:
Email: avemediallc@gmail.com
Twitter: @AveMediaLLC
Facebook: https://www.facebook.com/AveMediaLLC

