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Descrição:
Uma profusão incessante de elementos visuais de arregalar os olhos,
ambiências sonoras de estourar os ouvidos e ação de fritar os miolos:
é isso que faz de CYGNI a vanguarda da próxima geração de shoot’em
ups. Sozinho, em menor número e com menos armas que os seus
inimigos, só lhe resta mergulhar neste céu infernal e encarar uma
batalha de tudo ou nada pela sobrevivência.
Decida se vai direcionar mais forças para os seus sistemas bélicos ou
de blindagem e enfrente bandos implacáveis de inimigos terrestres e
aéreos. Adquira novas tecnologias para aprimorar sua nave e encare
chefões alienígenas colossais em batalhas viscerais; faça o que for
preciso para sobreviver.
CYGNI é um turbilhão para os olhos, ouvidos e mente, proporcionando
uma experiência de jogo extraordinária e inebriante. CYGNI não veio
reinventar os shoot’em ups, mas elevar o gênero ao patamar de
sensações aguçadas de uma experiência verdadeiramente
revolucionária.
Acampadas no planeta CYGNI, em meio aos resquícios de uma
civilização há muito extinta, as forças da Terra são dizimadas por um
ataque surpresa lançado por uma poderosa raça biomecânica de
alienígenas. Um dos últimos pilotos do último porta-aviões da frota,
você é a única linha de defesa que restou para deter esse bombardeio
alienígena sem tréguas.

RELEASES:
Cygni is the first title being
developed by KeelWorks LTD.
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Com uma nova geração de elementos visuais, animações e efeitos
especiais, CYGNI chega para ser referência de shoot’em up
cinematográfico
Seja o caça solitário que combate sucessivas investidas aéreas e
terrestres dos inimigos em níveis de intensa hostilidade
Decida num piscar de olhos se vai direcionar forças para os seus
sistemas de blindagem (defensivos) ou bélicos (ofensivos)
Colete energia para ampliar o poderio de sua nave e energizar um
arsenal que vai de ogivas nucleares avassaladoras até infalíveis
bombas de vórtice
Lance ataques contra alvos aéreos e terrestres durante a travessia
de metrópoles repletas de néon, paisagens semelhantes à
superfície lunar e até do espaço sideral
Encare chefões pantagruélicos no mano a mano em batalhas
cinematograficamente épicas
Trilha sonora integralmente orquestrada e design de som imersivo

