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Shakes & Fidget oslavují 10th
jubileum
2019-06-19

Vývojari hry MMORPG Shakes & Fidget oslavují 10te
narozeniny tento týden! Fanoušci RPG co se pohybují po
bláznivém scifi světě roku 2009, čistí temné místa, budují
vlastní pevnost. Vývojářská společnost Playa Games slaví
výročí platformy MMO s mnoha speciálními aktivitami.
Dodatečně upravená verze je nyní dostupná pro hráče na
všech platformách.

Shakes & Fidget Remastered

Před dvěma lety, společnost Playa Games odstartovala ambiciózní projekt,
který kompletně modernizoval Shakes & Fidget. Nebyl to jednoduchý úkol,
protože online RPG je nyní dostupné pro různé platformy včetně prohlížečů,
Steam, iOS, a Androidu. Nyní při oslavě 10 narozenin, je upravená verze
dokončena a hráči na každé platformě si můžu užívat výborně propracovanou
hru. To zahrnuje grafiku s vysokým rozlišením, intuitivní a moderní design
rozhraní, novou grafiku s ručně kreslenou grafikou a přepnutí z programu Flash
na WebGL a Unity Engine.
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Narozeniny? Dárky!

Kromě dokončené propracované verzi, Shakes & Fidget oslavují výročí s 10
špeciiálnymi novinkami a promo akcemi: Nové "Continuous Loop of Idols" místa
kde si hráči můžu vyzkoušet své schopnosti proti famózním YouTuberom. Jako
další služba, kovář nyní nabízí přepracování epických položek, což jim zcela
nový vzhled. Skrytý hluboko uvnitř dolu čeká na dobrodruhy velmi zvláštní
předmět: Svatý grál zobrazí položky, které mají být objeveny pro album Metiky
pečlivosti. Aby hráč získal grál, musí dosáhnout úrovně 85 a mít alespoň 1 000
položek ve svém albu

Hráči můžu také dosáhnout 10 dodatečných úspěchů, chytit 10 epických
narozeninových předmětů, soutežit proti 100 novým malováním nepřítelem
nebo se procházet obnovenym Magic shopem. V neposlední řadě od 21 do 23
června proběhnou všechny akce současně! To znamená větší zkušenosti, více
epických předmětů pro hráče s levelem 50, více zlata a o 20 procent více hřibů
od obchodníka s houbami.

Pro více informací o narozeninách Shakes & Fidget 's najdete na oficiálním fóru
http://forum.sfgame.cz/

Odkazy:
Website - http://sfgame.cz
Facebook - https://facebook.com/SFgameOfficial/
Twitter - https://twitter.com/sfgameofficial
Instagram - https://www.instagram.com/sfgameofficial/

O Shakes & Fidget:
Multiplatformní MMORPG Shakes & Fidget kombinuje ironický pohled na fantasy a RPG klišé s
hloubkovou RPG hratelností. Hra se svým systémem vlastností humornými úkoly, arkádou PvP a
přizpůsobitelnými hrdiny má vše, co si MMO hráči přejí. Shakes & Fidget si muže zahrát 50 milionů
registrovaných hráčů ve 21 jazycích na Steame, v prohlížečích, na zařízeních se systémem iOS a
Android.

O Playa Games GmbH:
Playa Games je vývojářska společnost z Hamburku, která vydává kvalitní online hry. Společnostíbyla
založena v roce 2009, a do portfolia společnosti patří i online a mobilní hry Shakes & Fidget, Tiny

Island, Kickerstar a Bloodmoon. Více informací naleznete na stránce https://www.playa-
games.com/
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