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ŽAIDIMAI IR
PATIRTYS
A FISHERMAN’S TALE

ACCOUNTING+

Žaisdamas kaip mažą žvejo
marionetę, tu gyveni vienas savo
mažoje kajutėje, užmiršdamas
išorini pasaulį. Kai jūsų radijas
praneša įspėjimą apie audrą, turi
lipti į švyturį, kad įjungtumėte
šviesą! Pasitelkę įkyrius
pagalbininkus ir palikę savo kabiną
suprantate, kad lauke laukia, visai
ne tai, ko tikėjotės...

Accounting+ prasidėjo kaip mažo
žaidimo idėja. Po dvejų metų išaugo
į iškreiptos technologijos, keistų
pasaulių bei dar keistesnių ir nerimą
keliančių būtybių aberacija. Nuo
savo debiuto Accounting+ padidėjo
trigubai, mutavo į sudėtingą
draudžiamų virtualių realijų
labirintą.

ACRON: ATTACK OF THE
SQUIRRELS!
Užpultos auksinės gilės! Jūs ir
jūsų draugai turėsite jas
apsaugoti ar pavogti naujame
kelių platformų partijos
žaidime.
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AFFECTED: THE MANOR
Pabandykite pabėgti iš dvaro ir
patirkite siaubą. Teroras slypi už
kiekvieno kampo, kai leidžiasi giliau
į apleistus namus ir supranti, kad
vienintelis dalykas, palaikantis tave
gyvą, yra tavo protas.

ANGRY BIRDS VR: ISLE OF
PIGS
Apžiūrėkite atokią salą, kurioje
atostogauja žalios kiaulės.
Keliaukite į vakarėlių miestą
ramiame „Atostogų režime“ per
egzotiškus paplūdimius, stačias
uolas ir snieguotus šlaitus,
naikindami statinius įspūdingiausiu
būdu, kad užsidirbtumėte visoms
svarbioms žvaigždėms.

APEX CONSTRUCT
„Apex Construct“ yra vieno žaidėjo
virtualios realybės patirtis.
Išmėginkite atnaujintą lanko ir
skydo derinį, bei kovokite su
priešais robotais, tyrinėdami ir
spręsdami paslaptis sudraskytame
pasaulyje.
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ARIZONA SUNSHINE
Virtuali realybė susitinka su
zombių apokalipse! „Arizona
Sunshine“ yra šaudyklė, sukurta
išskirtinai virtualiai realybei,
perkelianti jus į pietvakarių
Ameriką, kurią aplankė zombiai.

BEAT SABER
„Beat Saber“ yra unikalus VR ritmo žaidimas, kurio tikslas - pjaustyti ritmą
vaizduojančius mažus kubelius, artėjančius link jūsų. Kiekvienas kubelis
rodo, kurį kalaviją jums reikia naudoti, taip pat kryptį, kuria turite
pataikyti.
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AUDICA

BAIT!

BONFIRE

AUDICA yra „VR Rhythm Shooter“
„Harmonix“, „Rock Band“ ir „Dance
Central“ kūrėjų sukurtas žaidimas.
Apsiginklavę sprogdinančia ritmo
ekipuote, jūs šaudote ir mušate
taikinius garso takelio ritmu.
Žaidime pateikiamos dainos iš
populiariausių pasaulio atlikėjų.

Sala padės jums ir jūsų bosui
pagauti labai retą žuvį ir taip
išgelbėti sunkiai besilaikanti
akvariumą, kuriame dirbate. Žaidimo
metu pagausite daug įvairių žuvų ir
susidraugausite su vietiniais
gyventojais. Bet ar sugebėsite
išlaikyti savo ištikimybę ir naujiems
draugams, ir savo viršininkui?

„Bonfire“ jūs vaidinate pagrindinį
vaidmenį interaktyviame
pasakojime būdamas „Space
Scout 817“. Jūsų misija - atrasti
naujus namus žmonėms. Jūs
naktį nuklydote į paslaptingą
nežinomą planetą, esančią trijų
šimtų šviesmečių atstumu nuo
žemės. Vienintelis jūsų šviesos
šaltinis yra jūsų laužas. Už jo
švytėjimo viskas patenka į
tamsą...
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BOX VR (FITXR)
Sukurtas tam, kad grąžintų
mums pramogas, kurių
netekome mankštindamiesi,
„BoxVR“ yra apdovanojimų
pelnęs VR kūno pasirengimo
žaidimas, kuriame turite laiku
spirti, trenkti, o visa tai
užmotyvuos tam skirtas
muzikos takelis.

CREED: RISE TO GLORY
Pajuskite kraują kaitinantį bokso jaudulį, tapę „Adonis Creed“, kovodamas
dėl savo palikimo nustatymo ringe ir už jo ribų.

CYBER TENNIS

CRISIS VRIGADE 2

DANCE CENTRAL

Mėgaukitės tenisu, valdikliu
laikydami raketę. Galėsite
nustatyti tokias detales kaip
grotuvo aukštis, smūgio taško
aukštis, sukibimas ir kt., Ir jūs
galite žaisti pagal savo stilių.
Puoselėdami kompiuterinius
simbolius, galite ugdyti stiprius
žaidėjus. Kadangi personažas
mokosi dirbtiniu intelektu,
turėtumėte tapti puikiu treneriu
ir auginti personažus.

Crisis VRigade 2“ yra greitas
virtualios realybės veiksmo
šaudyklė, leidžianti žaidėjams
prisiimti SWAT būrio vaidmenį. Vėl
pareigingi skambučiai! „Crisis
VRigade 2“ perima pirmojo
skyriaus estafetę ir perkelia į kitą
lygį: daugiau veiksmo, daugiau
susišaudymų, daugiau ginklų,
daugiau kraujo, daugiau visko!

„Dance Central“ įtraukia jus ir
jūsų draugus į geriausią pasaulio
šokių klubo patirtį, kurioje esat
dalis vakarėlio gyvenimo ir
niekas nežengia ant jūsų kojų
pirštų.
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DEATH LAP

DEISIM

DREADHALLS

„Death Lap“ yra VR kovinis lenktynių
žaidimas, kuris verčia jus vairuoti,
norint išgyventi. Tiesiog
nusitaikykite ir šaudykite, kad
sunaikintumėte viską savo kelyje.
Atlikite triukus išvenkite spąstų,
paleiskite ginklus ir specialiuosius
sugebėjimus į darbą ir mėgaukitės
mūšių lauko chaosu.

Deisime galite tapti galingais
dievais. Sukurkite pasaulį taip, kaip
norite, keisdami reljefą. Atlikite
stebuklus, kad padėtumėte
žmonėms vystytis, arba nubauskite
juos už jų nuodėmes.

Jūs esate įstrigę giliai požemio
viduje. Ištirkite tai, išgyvenkite ir
raskite būdą pabėgti. Vieninteliai
jūsų ginklai bus jūsų drąsa ir
silpna šviesa.

DROP DEAD - DUAL STRIKE
EDITION

DRUNKN BAR FIGHT

ELEVEN TABLE TENNIS

Tikriausiai laikas liautis gerti.
Pastaruoju metu jums tai tik
pakenkė. Iš pradžių buvo smagu,
bet dabar atrodo, kad tai sukelia
vien tik konfliktus.

Aukščiausio lygio stalo teniso
treniruoklis. Žaisk prieš oponentus
inter-netiniame kelių žaidėjų
žaidime arba praktikuokis prieš
kompiuterio sugeneruotą
priešininką. Kai fizika
suprojektuota kaip niekad gerai pamiršite, kad stovite prie
virtualaus stalo.

Pulkite ir darbuokites su visais jums
duotais naujais ginklais! Nulaužkite
galūnes ir nudrėbkite prie
besikeičiančio gyvo numirėlio.
Trinktelkite per gleives su beisbolo
lazda ir nubėkite “home run” su
zombio galva!
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Dreadhalls
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ESPIRE 1 - VR OPERATIVE
Su „Espire 1“ mes pristatome
neabejotiną paslaptinga patirtį.
Praėjo dienos, kai ekrane
reikėdavo žiūrėti į šnipinėjimo
herojus: pasitelkę galvą, rankas ir
dabartinės virtualios realybės
technologijos galimybes, žaidėjai
gali fiziškai įgyvendinti savo 007
šnipo fantazijas.

EPIC ROLLER COASTERS
„Epic Roller Coasters“ kalneliuose jūs gausite tą patį jausmą, kaip ir tikrose
karuselėse. Kalneliai tokiose vietose ir tokiose situacijose, kokių tikriausiai
niekada neturėsite realiame gyvenime! Yra tiek daug galimybių: magijos,
dinozaurų pasaulis, vaiduoklių namai ir daug kitų!
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DEATH HORIZON RELOADED
„Horizon“ mokslinių tyrimų
centras yra apgaulingai rami
vieta. Jum at-vykus, aplink jus
pasirodo šimtai gyvų mirusiųjų.
Viskas dėl to prakeikto T12
viruso. Turėsite pereiti visus
laboratorinius lygius ir pašalinti
minias zombių bei monstrų.

FACE YOUR FEARS 2
Sužinokite apie tragišką Harvestų šeimos istoriją, tyrinėdami jų senai
apleistus namus. Pasinerkite į du stuburą dilgčiojančius scenarijus, kurie
atskleidžia teroro pasaką trunkančia amžinybę.

TIK
QUEST
2

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S
Išgyvenkite siaubingus susitikimus
su savo mėgstama žudike
animatronika naujų ir klasikinių Five
Nights at Freddy's kolekcijoje. Kur
atgyja fantazija ir linksmybės!

FRUIT NINJA

GORN

Sultingiausias, daug veiksmo
žadantis vaisių pjaustymo
žaidimas jau čia! Įsivaizduojama
nepakartojama virtualios realybės
galia, „Oculus Quest“ Fruit Ninja
priartina jus prie veiksmo arčiau
nei bet kada anksčiau.

Jūs esate įstrigę giliai požemio
viduje. Ištirkite tai, išgyvenkite ir
raskite būdą pabėgti. Vieninteliai
jūsų ginklai bus jūsų drąsa ir
silpna šviesa.
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GUN CLUB VR
Labai detalūs ir visiškai
interaktyvūs ginklų modeliai.
Sukurtas remiantis realaus
pasaulio balistika, galite valdyti,
pakrauti, klaidžioti ir šaudyti į
šiuos ginklus.

HYPER DASH

HOLOPOINT

Hyper Dash - tai virtualios
realybės šaudykle, kur gali žaisti
ne tik vienas asmuo.

„Holopoint“ yra įgūdžiais
pagrįstas žaidimas, kuriame
progresas grindžiamas žaidėjo
įgūdžiais ir treniruotėmis, o ne
atrakintomis užduotimis. Čia
svarbu asmeninė pažanga bei
aukštas rezultatas. Šis žaidimas
greitai tampa sunkus ir reikalauja
žvitraus mąstymo. „Holopoint“
sukurtas taip, kad tik keli ryžtingi
lankininkai pasiektų paskutinį
lygmenį.
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I EXPECT YOU TO DIE
I Expect You To Die yra virtualios
realybės dėlionė, kurioje galite šokti
į eli-tinio slaptojo agento batus.
Turėsite pabandyti išgyventi
mirtinas situacijas svaiginančiose ir
pavojingose vietose.

JOB SIMULATOR
Pasaulyje, kuriame robotai pakeitė visus žmonių darbus, prisiminkite, kaip
viskas būdavo anksčiau. Žaidėjai gali iš naujo išgyventi šlovingą darbo
dieną, imituodami gurmanų virėjo, biuro darbuotojo, būtiniausių
parduotuvių tarnautojo bei kitas profesijas.
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JOURNEY OF THE GODS

JURASSIC WORLD: AFTERMATH

Artėjant chaoso spalvomis
nuspalvintam mėnuliui, kyla
grėsmę taikiems krašto
gyventojams. Jūs turite atrakinti
dievų galią kovoje su klastinga
tamsa.

„Juros periodo parkas“ yra įtemptas
nuotykis, kuriame reikia išlikti.
Atsidurėte Isla Nublar po to, kai žlugo
Juros periodo pasaulis, jūs likote
įstrigę tyrimų įstaigoje, kai jūsų misija
susigrąžinti vertingą informaciją.
Vienintelė jūsų viltis pabėgti yra
atgauti konfidencialią informaciją
bandant išvengti trijų mirtinų
„Velociraptors“. Norėdami išgyventi,
turite ištirti, išspręsti galvosūkius ir
rasti būdų, kaip atitraukti dėmesį ir
pasislėpti nuo žiaurių „Velociraptors“,
kurie seka kiekvieną jūsų žingsnį.

LAST LABYRINTH

MOSS

NATURE TREKS VR

Pabėkite iš negailestingo
daugiabučio kartu su mergina
kurios žodžiai visiskai
nesuprantami bet daug
reiškiantys. Pasaka kurią galima
patirti tik virtualioje realybėje.

„Moss“ yra vieno žaidėjo veiksmo nuotykių dėlionė iš „Polyarc“, pritaikyta virtualios realybės platformai.
Tai pilna puikaus klasikinio žaidimo
komponentų, tokių kaip įtikinami
veikėjai, realistiškos kovos ir žavus
pasaulio tyrinėjimas.

Naršykite po atogrąžų paplūdimius,
vandenynus ir netgi nukeliaukite į
žvaigždes. Atraskite daugiau nei 20
skirtingų gyvūnų. Įsakykite orui,
valdykite naktį arba formuokite savo
pasaulį. Pasinerkite į „Nature Treks
VR“ patirtį ir pabėkite į
atsipalaidavimo pasaulį.
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KEEP TALKING AND
NOBODY EXPLODES
Vienas žaidėjas yra įstrigęs
virtualiame kambaryje su tiksinčia
laiko bomba, kurią jis turi išminuoti.
Kiti žaidėjai yra „ekspertai“, kurie
turi duoti nurodymus, kaip
sunaikinti bombą, iššifruojant
informaciją, nurodytą bombos
išminavimo vadove.

OCEAN RIFT

OHSHAPE

ONWARD

„Ocean Rift“ yra pirmasis
pasaulyje virtualios realybės
vandens safari par-kas. Naršykite
po gyvybingą povandeninį pasaulį,
kuriame pilna gyvybės, įskaitant
delfinus, ryklius, vėžlius, orkas,
jūros gyvates, banginius, lamantinus, jūros liūtus ir net dinozaurus!

„OhShape“ yra VR ritmo žaidimas,
siūlantis unikalius viso kūno
judėjimo būdus. Venkite kliūčių,
išmuškite sienas ir pasidarykite
linksmų pozų, kad galėtumėte
pereiti kiekvieną žemėlapį. Žaisk
su monetomis ir būk savo
pasirodymo žvaigždė!

Tapk visiškai pasinėręs į ugnį!
Patirkite šaudyklę iš pirmo asmens,
kaip niekada anksčiau: „Onward“
sujungia „mil-sim“ žaidimą ir
žaidimo virtualioje realybėje patirtį.
Žaidėjai negali pasikliauti kryželiu ar
mini žemėlapiais, o jūs pasitikite tik
koordinavimu ir bendravimu su savo
būriu, kad pasiektumėte tikslą.
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PATH OF THE WARRIOR
Daugybė vietinių gaujų, kurios
nuolatos kariavo tarpusavyje,
susivienijo į paslaptingą naują
nusikalstamą grupuotę
...Banditai užtvindė visą miestą,
sukeldami teroro bangą. Policija
yra bejėgė, o visuomenei gresia
neišvengiamas pavojus! Ar kas
nors gali sustabdyti
nusikalstamumo bangą?

PISTOL WHIP
Įkvėptas veiksmo filmų, tokių kaip „John Wick ir Equilibrium“, „Pistol Whip“
pirmiausia pateikia jums sprogstamąjį rankomis sukurtų veiksmo scenų
rinkinį, kiekviena jų pastatytą pagal pulsą keliantį garso takelį. Tačiau
skirtingai nuo tradicinių muzikos žaidimų.

PAVLOV
„Pavlov VR“ yra daugelio žaidėjų
pamėgta virtuali šaudyklė, daug
dėmesio skirianti bendruomenės
funkcijoms. Realistinės kovos su
priešais, tai pagrindas apie ką šis
žaidimas yra.

RACKER FURY - TABLE
TENNIS VR
Žaidimo kūrėjai praleido
nesuskaičiuojamas valandas nuo
nulio tobulindami žmogaus fiziką
su profesionaliais stalo
tenisininkais. Remiantis
moksliniais tyrimais, tai yra
realiausias ir tiksliausias
žaidimas, kuris reaguoja į jūsų
veiksmus.
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RACKET - NX
Raketė: „Nx“ yra naujo tipo
žaidimas, iššaukiantis ribas, ką
galite padaryti naudodamiesi
rakete ir kamuoliu virtualioje
realybėje.
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RADIAL-G - PROTEUS
Radial-G: Proteus yra futuristinės
lenktynės VR kartai! Užlipkite į
sunkumą varžančio lenktynių laivo
kabiną ir pradėkite mūšio metu
vamzdines trasas. „Radial-G“ siūlo
v i s i š k ą p a n a r d i n i m o l e n k t y n e s s u
staigiais vingiais ir šuoliais.

RICHIE'S PLANK EXPERIENCE
Nustebsite, kaip jūsų kūnas reaguoja į tai, kad esate 80tame aukšte. Richie
„Plank Experience“ leis pajusti, kaip skrandis atšoka ir jūsų delnai
prakaituoja, o kas laukia nuėjus ant lentos galo!?

REAL VR FISHING

ROBO RECALL: UNPLUGGED

RUSH

„Real VR Fishing“ siūlo realiausią ir
atpalaiduojančią žvejybos patirtį.
Klausydamiesi mėgstamų melodijų
fone, galite tyrinėti gražias žvejybos
vietas ir gaudyti įvairias žuvis
realiame pasaulyje.

„Robo Recall“ yra virtualios
realybės pirmojo asmens veiksmo
šaudyklė, turinti visceralinią
sistemą ir išsamią balų sistemą.
Gaukite aukštą ivertinimą
naudodamiesi kūrybine kovos
taktika ir įgūdžiais. Šūviais teleportuokites per miesto gatves ir
stogus ir sušokit bauginantį kulkų
baletą.

Pasinerkite į sparnuotų kostiumų,
skrendančių su RUSH, adrenalino
pasaulį. Nerkite per kanjonus,
venkite atodangų ir skriekite link
finišo linijos.
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SAIRENTO VR : UNTETHERED

SECRET OF HARROW MANOR 2

SHADOW POINT

Ar kada nors norėjai būti
kibernetinė nindzė? Geriausiai
parduodamas VR žaidimas ir
turbūt geriausias visų laikų
virtualus nindzių treniruoklis,
„Sairento VR“ siūlo jums tokią
galimybę! Atlikite šuolius, bėgimus
per sieną, slydimus ir kitus
triukus, o gal net pradėsite
manipuliuoti laiku.

Ką tik pabėgote iš siaubą keliančios
laboratorijos, kurioje prasidėjo
siaubingi eksperimentai, dabar jūsų
vienintelė išeitis yra mėginti pabėgti
per Harrow dvaro miestelį, kuriame
šiuo metu laukia mirtini monstrai,
tačiau laimei miestelėnai bijojo, kad
toks įvykis gali įvykti, ir paliko daug
ginklų kovai su jais.

Tai pasakojimas, dėlionė, sukurta
tarp kalvos viršūnėje įrengtos
observatorijos ir nuolat
besikeičiančio fantazijos pasaulio.
Suraskite dingusią moksleivę Lorna
McCabe, kuri paslaptingai dingo iš
„Shadow Point“ observatorijos prieš
12 metų, tyrinėkite karalystę,
apipinta šešėliais ir spręskite
mįslingus galvosūkius.
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SKYWORLD - KINGDOM
BRAWL
„Kingdom Brawl“ metu jūs
surenkate ir atnaujinate dešimtis
kortelių, kad galėtumėte sukurti
galingą derinį. Stebėkite, kaip jūsų
kortelės atgyja, kai leidžiate
burtus ir šaukiate pajėgas, kad
nušluotumėte priešą nuo
žemėlapio paviršiaus.

SPACE PIRATE TRAINER
„Space Pirate Trainer“ yra oficiali treniruočių programa norintiems tapti
kosminiais piratais. Prisimeni tuos nuostabius klasikinių arkadų laikus?
„Space PS Trainer“ jus įtraukia į vieną iš tų kovų su negailestingomis
droidų bangomis bei visais ginklais ir bonusais, kurių jums prireiks įveikti
piktuo-sius droidus.
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SPORTS SCRAMBLE
Imkitės mėgstamų sporto šakų ir
sumaišykite jas kartu! Žaisk tenisą
su golfo lazda, numuškite kėglius
su krepšinio kamuoliu,
pamėginkite sužaisti beisbolą su
ledo ritulio lazda!

SUPERHOT VR
Jokių besiregeneruojančių sveikatos langelių! Jokios patogiai išdėstytos
amunicijos! Tai tiesiog tu, beginklis prieš krūvą priešų. Pamėgink
manevruoti per lėtai judančių kulkų uraganą pasinaudodamas kritusių
priešų ginklais.
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STAR TREK: BRIDGE CREW
„Star Trek: Bridge Crew“ virtualios
realybės dėka privers jus pasinerti į
„Star Trek“ visatą. Jūsų misija bus
ištyrinėti dar nematytą kosmoso
sektorių, vadinamą „Tranšėja“,
tikėdamiesi rasti tinkamą naują
pasaulį, kurį ketina sunaikinti
Vulkanos gyventojai.

THE EXORCIST LEGION VR
Viena labiausiai nerimą keliančių
virtualios realybės patirčių, pateikia
5 unikalias istorijas, pateikia įvairių
demoniškų esybių, egzorcizmo
priemonių, paslėptų artefaktų ir
atmosferos vietų. Įsigilinkite į
antgamtiškumo gilumą, kai mokotės
demoniško egzorcizmo amato ir
atskleisite paslaptis, vedančias jus į
paskutinę akistatą su
tamsiausiomis, labiausiai
paslėptomis baimėmis. Ar esate
pakankamai drąsus?
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THE THRILL OF THE FIGHT
„The Thrill of the Fight“ yra
virtualios realybės bokso
žaidimas, kuriame pagrindinis
dėmesys skiriamas autentiškumui.
Keliauk į virtualią sporto salę ir
kovok su daugybe unikalių iššūkių,
bei žaidėjų kurie išsiskiria savo
stiliumi ir technika. Naudokite
naujai išmoktus įgūdžius, išvenkite
bei blokuokite priešininko suktus
smūgius, jog taptumėte ringo
karaliumi!
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THE UNDER PRESENTS
Naujausiame akte „Timeboat!“
Atskleisk „The Aickman“,
pasmerkto tyrimų laivo, įstrigusio
Arkties lede, paslaptis. Sekite
ekipažą ir stebėkite kaip jie po
vieną dings ir ims manipuliuoti
laiku, norint pakeisti personažų
likimus.

THE WALKING DEAD SAINTS & SINNERS
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THE WIZARDS

Susidurkite su visais siaubais,
kuriuos mirusieji gali pasiūlyti
šiame naujame VR nuotykyje „The
Walking Dead“. Keliaukite per
Naujojo Orleano griuvėsius, kai
kovojate, slampinėjate, žvalgotės
ir išgyvenate kiekvieną dieną,
aiškindamiesi miesto mįslę.

Veiksmo - nuotykių žaidimas su
unikalia burtų skleidimo rankų
gestais ir pripažinto pasakojimo
sistema. Sunaikink savo priešus,
įpindamas magiją į žaibus, ugnies
kamuolius ir kitus esminius
burtus.

TOP
10

THUMPER
Thumper yra klasikinis ritmo
veiksmo žaidimas kuriame jūs
tampate kosminiu vabalu. Drąsiai
žavėkitės ir dairykites su savo
maniakiškai didele galva po šią
pragarišką erdvę.

THE CLIMB 2
Pajuskite nepaprastai laisvo alpinizmo galimybes. Patirkite adrenalino
bangas kylant į dangoraižių aukštumas. Lenktyniaukite su savo draugais ir
varžykites dėl greičiausių laikų lyderių lentelėse.
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TITANS OF SPACE PLUS

TRIBE XR - DJ IN VR

UNTIL YOU FALL

Suraskite atsakymus, keliaudami
per holografinę miniatiūrinę
saulės sistemą, drąsiai
apsilankykite ir patyrinėkite kelias
žinomiausias žvaigždes.

Tapk VR didžėjumi: praktikuokis
naudodamas klubo standarto
„Pioneer DJ“ įrangą. Imkitės didžėjų
instruktorių pamokų. Prisijunkite
prie meistriškumo kursų. Maišykite
„back-to-back“ su didžėjais visame
pasaulyje. Koncertuokite pasaulinei
auditorijai.

Pasiruoškite savo gyvenimo kovai.
Perkelkite savo kūną į virtualų
pasaulį, kur galite pulti,
užblokuoti, užburti burtais ir
pasinerti gilyn į fantazijos pasaulio
širdį, pripildytą magijos ir
monstrų. Aprūpinkite save įvairiais
žaidimą keičiančiais ginklais, kai
toliau kaupiate jėgas ir smogiate
monstrams, kurie slypi visame
mistikos pasaulyje.
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VACATON SIMULATOR

VADER IMMORTAL - EPISODE I

VADER IMMORTAL - EPISODE II

Sveiki atvykę į „Atostogų
simuliatorių“: įkvėptas žmonių
atostogomis. Pasiruoškite
pliaukštelėjimams, sniego
gniūžtėms ir asmenukėms, kad
galėtumėte atsipalaiduoti!

Žingsnis į toli toli esančią galaktiką su
Žvaigždžių karai: Vader Immortal - I
serija. Jūs esate kontrabandininkas,
veikiantis netoli Mustafaro - ugningo
pasaulio, kurį Darthas Vaderis vadina
namais. Kai netikėtai ištrauki iš
hiperspėjos, paties Sitho paliepimu
atsiduri senovės paslaptyje.

Tęskite kelionę į tamsiosios Dartho
Vaderio tvirtovės širdį „Vader
Immortal“: „Žvaigždžių karų“ - II
serija. Vadovaudami baisiam Sith
Lordui, jūs patobulinsite savo
šviesos kardo įgūdžius nuo
bauginančių naujų priešų ir
įsisavinsite jėgą, kai po ugningu
Mustafaro paviršiumi atrasite
senovės paslapties tiesą.
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VADER IMMORTAL - EPISODE III

VIRTUAL VIRTUAL REALITY

WALTZ OF WIZARD

Paimkite savo likimą į rankas ir
užbaikite kelionę „Žvaigždžių karai:
Vader Immortal - III serija“. Su
senoviniu šviesos kalaviju šalia ir
jėga, kaip savo sąjungininke, jūs
gausite armiją ir pradėsite visą
Dartho Vaderio tvirtovės užpuolimą.
Prieš atsisveikindami su pačiu tamsiu
lordu prieš širdį sustojančiame
šviesos šautuvo mūšyje, kuris nulems
Mustafaro likimą, susidursite su
šturmuotojų ir keršto imperatoriaus
pareigūnais.

„V-VR“ yra pasakojimo kuriamas
komedijos ir nuotykių žaidimas
apie virtualią realybę (VR) ir
dirbtinį intelektą (AI). Ar ateityje
žmonės, turintys AI, pakeitė
visuomenę, ar žmonės vis dar gali
rasti tikslą? Sužinokite su
„Activitude“ - paslauga,
leidžiančia žmonėms padėti
dirbtinio intelekto klientams.

Patirkite magiškas galias,
pasaulyje įkvėptame tokių filmų
kaip „Fantasia“ ir „Haris Poteris“.
„Waltz of wizard“ - tai džiaugsmo
kupina fantazijos patirtis, kuria
gali mėgautis kiekvienas.
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WANDER

ZOOMA VR

Pasivaikščiokite po pasaulį su
stebuklinga virtualios realybės
pagalba. Iš savo gyvenamojo
kambario jaukumo galite
teleportuotis į beveik bet kurią
pasaulio vietą - nesvarbu, ar
norite vaikščioti per Londono
tiltą, ištirti Tadžmahalo sodus ar
išgyventi didžiųjų Egipto
piramidžių siaubus. Pasiraitok
rankoves ir kibk į neribotus
tyrinėjimus!

„Zooma“ yra virtualus nuotykis,
kurio metu turėsite būti gudrūs,
parodyti savo sugebėjimą greitai
priimti sprendimus ir parodyti
reikšmingus tikslumo ir
koordinavimo įgūdžius.
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NAUJAUSI
ŽAIDIMAI IR PATIRTYS
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ALL-IN-ONE SPORTS VR

BABA YAGA

BLUEPLANET VR EXPLORE

11 sporto šakų 1 žaidime! Beisbolas,
šaudymas iš lanko, ping-pongas,
krepšinis, boulingas, badmintonas,
golfas, smiginis, biliardas, boksas,
tenisas... Žaidimo formatas atitinka
oficialias olimpinių žaidynių
taisykles, todėl galite mokytis sporto
treniruočių ir taisyklių.

Būsite pakviesti kaip pagrindinis
veikėjas į visiškai naujai sukurtą
bauginantį pasakų pasaulį. Sukurta
27 minučių trukmės interaktyvi
pasaka turi kelias pabaigas, kurios
priklauso nuo jūsų pasirinkimų.

Tai gausus daugiau nei 40
įspūdingų vaizdingų ir kultūros
paveldo vietų visame pasaulyje
- nuo Borobuduro šventyklos
Indonezijoje iki Bears Ears
nacionalinio paminklo JAV
pietvakariuose - tūrinių patirčių
rinkinys.
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CAR PARKING SIMULATOR

CARVE SNOWBOARDING

COASTER COMBAT

Automobilių stovėjimo simuliatorius
- tai visiškai interaktyvus,
tikroviškas ir įtraukiantis
automobilių stovėjimo simuliatorius.
Pristatome vieną pažangiausių ir
dinamiškiausių automobilių fizikos
sistemų VR.

Keliaudami per kalnus rasite
daugybę įrankių. Atrakinkite naujas
lentas, pirštines ir net mikštes, kad
galėtumėte stilingai tyrinėti kalnus!
Taip pat galite atsipalaiduoti savo
kajutėje, kad patikrintumėte savo
įrangą ir pasiruoštumėte kitam
važiavimui su snieglente!

Smagiausia visų laikų kalnelių
lenktynių patirtis, kurioje
atrakcionų parkas susitinka su
veiksmo žaidimu! Tai nepaprastai
patogus, tačiau itin jaudinantis
žaidimas su smagiais šaudymo
veiksmais, begaliniais trasų
deriniais ir gražiomis aplinkomis,
kurios privers jus sugrįžti dar
kartą.

CPR SIMULATOR

FLAPPY FLAPPY VR

FOREVR BOWL

Tokio pobūdžio mokymus dažnai
sunku gauti, nes dažnai reikia
kvalifikuoto instruktoriaus, CPR
mokymo įrangos (lėlės, AED,
higienos priemonių ir kt.) ir daug
laiko. CPR simuliatorius daro CPR
mokymą plačiai prieinamą
paprastu, intuityviu ir pritaikomu
būdu.

„Flappy Flappy VR“ - puikus
vakarėlių žaidimas draugams ir
šeimai, kuriame galėsite plasnoti
ir kranksėti kaip tikras paukštis.
Atrodysite visiškai beprotiškai,
bet jums tai nė motais.

Nesvarbu, ar ieškote
neįpareigojančio žaidimo su
draugais, ar atgaivinate šeimyninę
konkurenciją... „ForeVR Bowl“ jums
padės! Tyrinėkite 8 įtraukiančius
takelius (Mėnulis, TIki salė,
Atlantida ir dar daugiau!) ir
atrakinkite daugiau nei 150
unikalių boulingo kamuolių, kad
surastumėte tobulą žaidimą.
Kopkite į lyderių lentelę ir
laimėkite varžybas bei iššūkius.
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I EXEPCT YOU TO DIE 2
Sveiki sugrįžę, agente! Zoraxis
mano, kad esate miręs. Siekdami
pasinaudoti šia akimirka,
siunčiame tave giliai po priedanga,
kad ištirtų velnišką informaciją,
kurią Agentūra gavo apie Zoraxis
siekį užvaldyti pasaulį. Štai ką
galime pasakyti dabar... Pirmoji
jūsų misija - apsaugoti ministrą
pirmininką, kuris dalyvauja teatro
spektaklyje.

IN DEATH - UNCHAINED

POKERSTAR VR

Mūšis plūduriuojančiose viduramžių
fantazijos pilyse, kad atstatytumėte
harmoniją Dykumoje, Danguje,
Skaistyklose ir Pragare. Lieskite strėles
prieš apleistas sielas ir angelų
būtybes, užvaldžiusias pomirtinį
gyvenimą.

Pirmaujantis pasaulyje pokerio
prekės ženklas „PokerStars“
sujungė gyvą ir internetinį pokerį į
išties įtraukiančią VR patirtį.
Nagrinėkite savo varžovus,
įsidėmėkite jų patarimus ir
bendraukite realiuoju laiku. Dirbkite
su žetonais ir kortomis taip, kaip tai
darytumėte prie tikro pokerio stalo
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PROJECT TERMINUS VR

NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORE VR
Tapkite "National Geographic" tyrinėtoju ir atraskite dvi žymiausias
planetos vietas! Keliaukite į Antarktidą ir leiskitės į jaudinančią atradimų
ekspediciją. Aplankykite Maču Pikču (Peru) ir pasinerkite į nuostabias
skaitmenines senovės inkų citadelės rekonstrukcijas.
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Projektas „TERMINUS“ siūlo labai
įtaigią siaubo patirtį, toli gražu ne
lengvą „jump scare“, ypatingą
dėmesį skiriant atmosferai ir
natūraliam VR sąveikos
panaudojimui. Jis siūlo daug
elementų, paimtų iš klasikinių
išgyvenimo žaidimų, ir įleidžia
šaknis į įtraukiančią kooperacinę ir
solo siužetinę kampaniją.
Žaidėjas turi kuprinę su ribota
talpa, žibintuvėlį su ribotu
akumuliatoriumi ir t. t. Apskritai
skurdžiomis atsargomis.
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RESIDENT EVIL 4

SNIPER ELITE

SNOW FORTRESS

Tyrinėk kultinį "Resident Evil 4"
pasaulį šioje visiškai naujoje
versijoje, sukurtoje tik VR.
Įsijauskite į specialiojo agento
Leono S. Kenedžio vaidmenį, kurio
misija - išgelbėti paslaptingo kulto
pagrobtą JAV prezidento dukterį.
Ieškokite kelio per Europos kaimą,
susidurkite akis į akį su sudėtingais
priešais ir atskleiskite paslaptis bei
žaidimo principus, kurie sukėlė
revoliuciją visame išgyvenimo
siaubo žanre.

Pietų Italija, 1943 m. Fašistinės
pajėgos okupuoja jūsų tėvynę.
Naudodamiesi slapstymusi,
autentiškais ginklais ir savo, kaip
elitinio snaiperio, meistriškumu,
kovokite už Italijos pasipriešinimą
šioje jaudinančioje pirmojo asmens
šaudyklėje.

SNIEGO GNIŪŽČIŲ KOVA!
Išgyvenkite vaikystę statydami
tobulą sniego tvirtovę ir
saugodami ją nuo piktų sniego
žmonių armijos! Atrakink įrankius,
kad apsaugotum savo tvirtovę ir
paleistum į priešininkus sniego
gniūžčių virtinę!
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STRIDE
Keliaukite miesto stogais kaip
parkūro profesionalas. Griebkitės
atbrailų, šokinėkite nuo stogo ant
stogo, lįskite pro langus, šliaužkite
žemyn lynais, supkitės ant kablių:
jūsų galimybes riboja tik jūsų
pastabumas, kūrybiškumas ir
reakcijos įgūdžiai.
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TOURING KARTS PRO

TROVER SAVES THE UNIVERSE

„Touring Karts“ maksimaliai išnaudoja
VR galimybes ir iš naujo sukuria KART
tipo lenktynes, kuriose vyrauja
veiksmo ir netikėtumų kupinas
chaosas.

Jūsų šunis pagrobė bekojis beprotis,
kuris įsidėjo juos į savo akių skyles
ir naudoja jų gyvybės esmę visatai
sunaikinti. Tavo partneris yra
Troveris, mažas violetinis akies
skylutės monstras, kuris nėra didelis
mėgėjas dirbti ar būti pastatytas į
padėtį, kai turi gelbėti visatą. Tik tu
ir Troveris galite viską išgelbėti
šiame keistame komiškame
nuotykyje, kupiname kovų,
platformų, galvosūkių ir moraliai
abejotinų pasirinkimų.
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VOLLEYBALL FEVER

WALKABOUT MINIGOLF

Tinklinio karštligė - tai VR sporto
žaidimas, kuriame gali atsipalaiduoti
su draugais internete arba tiesiog
žaisti vienas su botais. Įmerkite kojas
į šiltą smėlį šalia mėlyno vandenyno,
žaiskite rungtynes mėnulio šviesoje
arba eikite į vidų, kad sužaistumėte
rimtas rungtynes. Lengvai
įsisavinamas žaidimas su tikroviška ir
intuityvia fizika.

8 unikalūs 18 duobučių aikštynai
Atrakinkite naktinį režimą ir
išbandykite sudėtingesnes visų
aikštelių versijas.
Žaiskite savarankiškai, 1 prieš 1
greitąsias rungtynes internete
arba susikurkite privatų kambarį,
kuriame gali būti iki 5 žaidėjų.
Itin tiksli fizika - kaip tikra.
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ZOMBIELAND: HEADSHOT
FEVER
Apdovanojimus pelnęs žaidimas
„Zombieland: Headshot Fever“ yra
arkadinis žaidimas su lengvaisiais
ginklais, sukurtas VR. Šis zombių
žudymo lenktynių sportas perkelia
lengvojo ginklo žaidimus į XXI
amžių! Šūvių į galvą kombinacijos
sulėtina laiką, todėl tiksliausias
šaulys yra greičiausias - įveikite
lyderių lenteles, pasitelkę
įgūdžius, greitį ir tikslumą.

