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“Bojuj za slávu!”
Ninja Cats

HRA Nyzoto

NYZOTO JE JEDNODUCHÁ STRATEGICKÁ HRA Z
PLASTELÍNY, VE KTERÉ SE OBJEVUJÍ FANTASTICKÉ
POSTAVIČKY.
Nyzoto je jednoduchá strategická hra zasazená v příjemném prostředí.
Jedinečná grafika z plastelíny s jednoduchým ovládáním, která vtáhne
hráče okamžitě do hry. Každým levelem si zlepšuješ svou taktiku a
strategický postup ve hře. Level můžeš opakovat, dokud s výsledkem
nebudeš sám spokojen. Během hraní se střídají čtyři fantastické druhy
postav. Hrou tě provází originální hudba a zvuky. Vytrvalé hraní ti ukáže a
pomůže dostat se co nejdál. Spolu s Ninja kočkami tě čeká zážitek, který
jsme tu už dávno neměli. Která barva nakonec pohltí celou hru je už jen na
tobě.
O HŘE
Ponořte se do světa fantastických bytostí. Hned na začátku hry dostanete
do rukou mocné postavy Ninja koček se kterými se probojujete přes
všechny levely. Od začátku je hra jednoduchá, chytí tě snadné ovládání. S
jedním prstem se prodíráš levely stále výše. Čím dále se ve hře dostaneš,
tím je hra zábavnější. Naplno využiješ své dovednosti ve strategii. Správné
načasování je stejně velmi důležité. Nevšední grafika z plastelíny neomrzí
ani po delším hraní. Ani na konci sami nebudete vědět, které postavičky se
vám líbí více. Ninja kočky, Toustre, Hypno žáby nebo Zombie slimáci.

CO V HŘE NAJDEŠ

Jednoduchá hratelnost
K ovládání ti stačí palec
Vyzkoušej si svůj timing a strategii
Jedinečná grafika z plastelíny
Čtyři jedinečné druhy postaviček
Na začátek nadupaných 12 levelů (už brzy mnohem více)
Originální hudba tvořena pouze lidským hlasem

CLAYBURGER STUDIO

Clayburger je mladé herní studio sídlící v Praze v České republice. Náš tým
je parta nadšenců, kteří milují hry a technologie. Máme rádi svobodu a
nezávislost, proto byste nás marně hledali v jedné kanceláři. Jsme
rozprostření po celém Česku a Slovensku.
Unikátním znakem naší tvorby je plastelína. Vytvořit hru z plastelíny od A
do Z je nesmírně náročný a značně pracný proces. Velká část příprav
probíhá právě na "pracovním stole" a až následně v počítači. Jako naši
první hru jsme vydali Hopplyho, ještě loni 2020. Nyzoto je naše druhá hra,
kterou jsme úspěšně publikovali pro Android a IOS právě v novém roce
2021. Jsme nadšeni z vývoje mobilních her a věříme, že jejich ocenění i
naše hráčská komunita.
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