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INTRODUÇÃO

ALTO! TU AÍ!

Sim, pareces exatamente o tipo de pessoa que poderá vir a ser um 
grande aventureiro ou uma grande aventureira no futuro. Mas não te 
apresses, nunca deves entrar em jogo sem estares preparado. Ainda 
podes perder uma perna, um braço ou até a própria vida.

Para tua sorte, os meus corajosos cavaleiros têm vindo a juntar 
uma série de planos e conselhos para te ajudar a sobreviver mais 
facilmente aos perigos de Robloxia e a conquistar os seus muitos 
recantos. Nas próximas páginas, encontrarás toda esta sabedoria. 
Com as informações aqui reveladas, não terás dificuldades em 
sobreviver em paisagens pós-apocalípticas, em assumir o papel de 
um herói numa cidade invadida por supervilões ou até em limpar o 
quartel-general de uma empresa misteriosa… Os meus camaradas 
garantem-me que esta última missão fará sentido depois de leres 
este livro épico.

E assim, jovem pioneiro ou pioneira, desejo-te o maior sucesso na 
tua viagem. Segue os conselhos aqui apresentados e aventura-te na 
companhia do teu batalhão de aliados, que certamente te ajudarão 
na tua demanda.

REDCLIFF ELITE COMMANDER
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Escondido sob as copas de uma floresta esquecida, encontra-se o mundo pacífico 
de TreeLands. Nas TreeLands podes colher e vender vários frutos, viajar em diver-
sos veículos espantosos e criar uma casa na árvore fantástica só para ti.

TREELANDS

ESTATÍSTICAS DO JOGO
ESTÚDIO:
SUBGÉNEROS
VISITAS: 
FAVORITO: 

Fissy Games

Construção, Simulação, Comércio

No jogo Treelands irás encontrar outros 
habitantes das árvores e também os 
residentes da aldeia principal. No edifício 
central poderás encontrar o NewFissy e o 
Suhreen, que te pagarão por todos os frutos 
que lhes trouxeres.

Podes personalizar a tua casa na árvore ao pormenor, 
desde o número de pisos e o tipo de divisões até à 
decoração. Também podes juntar-lhe construções 
úteis para ajudar ao cultivo e à colheita dos frutos, 
de modo a ganhares prata e ouro de forma passiva.

Existem muitos frutos para descobrir e vender 
na aldeia, e poderás encontrá-los espalhados 
por todo o lado. Alguns, como as maçãs, são 
bastante comuns, enquanto outros requerem 
deslocações mais longas e um pouco de sorte 
para serem descobertos.

RBLX_TOP_ADVEN_91590_INS_P.indd   8RBLX_TOP_ADVEN_91590_INS_P.indd   8 17/02/20   15:5217/02/20   15:52



9

DICAS RÁPIDAS

NEWFISSY
O NewFissy compõe uma das metades do grupo de desenvolvimento 
Fissy Games e é o criador da experiência de jogo TreeLands. Tem 
vindo a trabalhar com o Roblox desde 2011. De seguida, ele revela a 
importância e influência da comunidade e como tenciona melhorar 
ainda mais o seu jogo.

A IMPORTÂNCIA DA COMUNIDADE
Qual é o elemento do jogo mais importante para o 
NewFissy? «Por muito brilhante ou belo que seja um 
jogo, não é nada sem uma comunidade forte», nas 
palavras do próprio. De acordo com ele, há uma comu-
nidade de milhões «à espera para jogar o nosso jogo e 
à distância de um clique».

UMA PALAVRA A DIZER
As comunidades são importantes para o TreeLands

e o NewFissy está atento às suas opiniões. «Todas as 
decisões que tomei para o TreeLands após o teste alfa 
foram, pelo menos parcialmente, influenciadas pela 

comunidade. A  cada 5 minutos, recebo sugestões e 
muitas delas acabam por entrar no jogo.»

O QUE SE SEGUE PARA O TREELANDS
O TreeLands foi lançado em versão beta no início de 
2016 e os jogadores têm pedido atualizações, con-
sumindo os novos conteúdos assim que são dispo-
nibilizados. Para onde se espalharão as «raízes» do 
TreeLands a seguir? «Temos muitas coisas planeadas: 
(1) um suporte para Xbox; (2) cestos para guardar fru-
tos nas casas na árvore; (3) um biplano.» Todas estas 
funcionalidades estão na lista dos pedidos mais fre-
quentes da comunidade.

COMBINAÇÃO
Usa os cestos de 
combinação para criar 
um superfruto gigante 
antes de passares para 
a árvore seguinte. 
Até podes «desmon-
tar» o superfruto 
e voltar a combiná-lo, 
para criares frutos 
ainda maiores e mais 
valiosos.

DIREÇÃO CERTA
As colhedoras dão-te 
ouro, mas terás de 
apanhar determinados 
frutos para as desblo-
queares. No separador 
das colheitas do menu 
de construção, sele-
ciona uma colhedora 
e prime «localizar». 
Uma seta apontar-te-á 
na direção do fruto!

VEÍCULOS
Talvez aches que 
as viagens são 
lentas, mas é para 
isso que servem 
os veículos. Podes 
voar num dirigível ou 
num girocóptero, 
ou optar por 
transportar as tuas 
mercadorias num 
camião.

SINALIZADOR
É importante fazeres 
com que a tua casa de 
árvore se destaque, 
para encontrares 
facilmente o caminho 
de volta para casa. 
Personaliza a tua casa 
com postes de luz, 
globos de observação 
e teletransportes, 
entre outros.
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O mundo chegou ao fim no Apocalypse Rising, e uma mão-cheia de sobreviventes, 
dos quais tu fazes parte, refugiou-se na pequena e isolada cidade de Kin.  Conseguirás 
sobreviver ao armagedão ou será que outro sobrevivente levará a melhor sobre ti?

APOCALYPSE 
RISING

Surges num grande mapa 
rodeado de colinas e com 
apenas uma pistola e uma 
lanterna nas mãos para te 
ajudar. É possível que oiças 
o grunhido de um zombie ou 
que assistas a uma chuvada 
repentina.

Se sobreviveres tempo suficiente e recolheres uma 
boa quantidade de mantimentos, poderás construir 
uma fortaleza para te resguardares dos zombies e 
dos outros jogadores. Na fortaleza, também poderás 
armazenar os teus veículos e itens excedentários.

Revista os edifícios abando-
nados. Poderás encontrar 
comida, bebida e medica-
mentos para reabasteceres a 
tua saúde, munições e armas 
para aumentares o teu poder 
de fogo ou ainda suprimentos 
para veículos e estruturas.

A cada esquina encontrarás 
zombies invulgarmente velozes, 
mas existem outros perigos. 
Todos os jogadores estão a 
lutar pela sobrevivência, por 
isso fica atento. Os outros 
sobreviventes poderão matar-te 
e roubar os teus itens.

ESTATÍSTICAS DO JOGO
PROGRAMADORES:
SUBGÉNEROS:
VISITAS: 
FAVORITO: 

Gusmanak e ZolarKeth

Sobrevivência, PvP, Ação
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DICAS RÁPIDAS

GUSMANAK
O cérebro por detrás do Apoc já recebeu mais de 100 milhões de joga-
dores no seu mundo distópico infestado de zombies. O Gusmanak não 
está a descansar à sombra da bananeira e já se encontra a trabalhar 
numa sequela. Vamos ler o que ele tem a dizer sobre programação, 
novidades da sequela e como jogar em equipa.

VIAJA LEVE
Pode ser difícil gerir o 
teu inventário quando 
tens de equilibrar tan-
tas necessidades dife-
rentes. Encontra um 
saco (como a mochila 
militar) para aumen-
tares o teu espaço de 
inventário e também 
para facilitares a reco-
lha de itens.

MODO COOPERATIVO
Pede ajuda a um 
amigo de confiança 
para te proteger 
nas tuas aventuras. 
Trabalhar em pares 
ou em grupo facilita a 
recolha de itens, já que 
os teus amigos podem 
ajudar-te a eliminar 
os zombies ou outros 
jogadores.

TRABALHAR EM EQUIPA
Um jogo tão grande como o Apocalypse Rising não 
poderia ter sido criado por apenas uma pessoa. Ao falar 
sobre o seu papel, o Gusmanak refere: «A maior parte 
das minhas tarefas passa por gerir a equipa. Tenho 
de encontrar as pessoas certas e trabalhar com elas da 
melhor forma. E estou cada vez melhor nisso.»

CONTRIBUIÇÃO PARA O ROBLOX
Criar jogos, construir níveis ou desenhar itens é traba-
lho árduo, mas o Gusmanak acredita que no Roblox
tudo é mais simples. «É fácil começar a trabalhar em 

qualquer área. Se quiserem praticar o scripting, podem 
fazer um teste em minutos. Se quiserem projetar um 
nível, é facílimo carregá-lo e testá-lo.»

DICAS PARA SOBREVIVER NO APOC
«Não confiem em ninguém» é a primeira sugestão do 
Gusmanak para sobreviver o máximo de tempo possí-
vel neste mundo pós-apocalíptico implacável. O ele-
mento PvP do jogo é uma das suas principais atrações, 
mas tem falhas. «O sistema de grupo do jogo permite 
ao líder expulsar um membro para o matar sem aviso. 
Isso não será possível no Apoc 2.»

APONTA À CABEÇA
Não desperdices 
as tuas preciosas 
munições a cravejar 
os zombies de balas. 
Um único disparo 
bem colocado na 
cabeça é suficiente 
para derrotá-los com a 
maior parte das armas. 
Ou, pelo menos, assim 
esperamos.

ARMAS SEMPRE À MÃO
As armas corpo a 
corpo, como o pé de 
cabra, são indispensá-
veis em situações de 
aperto. Não precisam 
de munições e, por 
isso, podem salvar-te 
de uma situação com-
plicada, além de serem 
excelentes para derro-
tar os mortos-vivos.
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Opta por uma vida de crime ou coloca-te do lado da lei no Jailbreak, um jogo do gato 
e do rato em mundo aberto. Enquanto agente da polícia, o teu trabalho é manter a 
ordem na prisão e vigiar os presidiários. Ou então podes vestir um fato-macaco laranja 
e tornares-te um prisioneiro, engendrando planos para escapar para a cidade.

JAILBREAK

ESTATÍSTICAS DO JOGO
ESTÚDIO:
SUBGÉNEROS:
VISITAS: 
FAVORITO: 

Badimo

Cidade, Ação, RPG

Enquanto guarda prisional, tens 
de fazer os prisioneiros cum-
prirem o horário e tens de os 
seguir para todo o lado. Se eles 
não se comportarem, podes 
algemá-los ou atordoá-los com 
o teu laser eletrocutor.

Se optaste por jogar como 
prisioneiro, espera pela opor-
tunidade certa para escapar. 
Começas o jogo desarmado 
e em desvantagem, por isso 
tens de ser mais inteligente 
do que os teus adversários…

Os fugitivos têm um 
grande mundo para 
explorar. Entra num 
veículo e dá uma volta, 
assalta um banco ou 
aluga um abrigo. Mas 
tem cuidado com os 
agentes em patrulha, 
que querem prender-te 
de novo.

Os helicópteros são 
muito úteis para os 
guardas, já que lhes 
permitem alcançar os 
fugitivos em segundos 
e aceder aos telhados. 
E não te preocupes 
com a possibilidade de 
cair, tens um paraque-
das automático!

RBLX_TOP_ADVEN_91590_INS_P.indd   12RBLX_TOP_ADVEN_91590_INS_P.indd   12 17/02/20   15:5217/02/20   15:52



13

DICAS RÁPIDAS

BADIMO
A Badimo é uma dupla composta pelo asimo3089 e pelo badcc, que 
se juntaram ao Roblox logo no arranque do jogo e foram crescendo 
em paralelo com muitos outros criadores, o que ajudou a fomentar um 
sentido de comunidade. Lê, de seguida, as suas experiências e desco-
bre os seus conselhos para novos criadores.

CRIAR EM VEZ DE JOGAR
«Não joguei muitos videojogos quando era mais novo», 
afirma o badcc. «Às vezes via os meus amigos a jogar, 
mas só pensava em como fazer jogos ou como melhorá -
-los. Divirto-me mais a criar!»

O PODER DA NOSTALGIA
«É muito fácil sentir nostalgia em relação aos jogos 
antigos da era de 2009–2010», diz o asimo3089. «Hoje 
em dia, estes jogos deixariam a desejar, mas tinham 
algo de especial. Sabiam contornar as limitações do 
Roblox e ofereciam uma excelente jogabilidade.» 
Para o badcc, mais importante do que os jogos, eram 
os seus criadores. «Adorava conhecer e falar com os 

 criadores dos jogos, para descobrir como faziam cer-
tas coisas», explica ele.

PENSAR EM GRANDE
A dupla tem um aviso para os criadores que dese-
jam fazer jogos a esta escala. «O mais difícil de fazer 
é também o mais fácil: criar algo demasiado grande. 
Acredito em levar o Roblox ao limite, mas se forem 
demasiado longe, podem ficar esgotados», avisa o 
asimo3089. «Estou sempre a dizer a mim próprio e ao 
badcc para manter as coisas simples!» O badcc con-
corda: «Se forem demasiado longe, nunca terminarão 
o jogo. Descubram se vale a pena o tempo que vão 
gastar. O tempo é a coisa mais preciosa do mundo.»

A CHAVE DO SUCESSO
Enquanto prisioneiro, 
tens de deitar mãos a 
uma chave eletrónica, 
para conseguires 
abrir portas na prisão. 
Prime o botão de 
ação por detrás de 
um guarda que esteja 
desprevenido, para a 
conseguires roubar.

CAÇADOR DE PRÉMIOS
Se o salário de um 
agente da polícia 
não for suficiente 
para ti, podes ganhar 
dinheiro extra ao 
capturar criminosos 
foragidos. Quanto 
mais procurado for o 
criminoso, maior será 
a recompensa.

BANCO EJETOR
As perseguições 
automóveis podem 
ser cansativas, mas 
a polícia pode retirar 
os infratores dos seus 
carros. Equipa-te com 
as algemas e prime o 
botão de ação para 
forçares o condutor 
e o passageiro a saírem.

INCÓGNITO
Acabaste de assaltar 
um banco, mas tens a 
polícia à perna? Leva 
o teu carro até uma 
garagem e pinta-o 
com uma nova cor, 
para despistares as 
forças da lei. Pelo 
menos, durante alguns 
minutos…
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