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NO STEAM A 17 JULHO
Videojogo da Nerd Monkeys®
chega ao Steam em Julho
Crime no Hotel Lisboa foi originalmente lançado em Dezembro de 2013 tendo desde então
vendido mais de 7.000 cópias. Chega agora ao Steam, de cara lavada e pronto para conquistar
uma nova audiência. Melhorado e com novos extras, a versão Steam conta também com os
habituais troféus e cartas coleccionáveis.
Inspector Zé e Robot Palhaço em Crime no Hotel Lisboa é um videojogo de aventura de
apontar e clicar para Windows, Mac e Linux.
Com um preço de lançamento de 9.99€ / £6.99 / $9.99, Crime no Hotel Lisboa será lançado
internacionalmente em Português e Inglês na loja digital Steam da Valve. É também possível
comprar Crime no Hotel Lisboa directamente no site oficial ou na loja Desura.
De notar que quem comprou o jogo no nosso site ou através do Desura terá automaticamente
direito a uma chave Steam alguns dias antes do lançamento.
Página Steam - http://store.steampowered.com/app/297290
Caravana Steam E3 - http://youtu.be/krk20pc5rHc
Loja Desura - http://www.desura.com/games/murder-in-the-hotel-lisbon
Nerd Monkeys - http://www.nerdmonkeys.pt

www.caseandbot.com
Muita paixão, humor, mistério, horror e drama!
Um videojogo de aventura para Windows, Mac e Linux
Para mais informações, por favor contactar:
Nerd Monkeys
Diogo Vasconcelos

Móvel: 933 266 233| diogo.vasconcelos@nerdmonkeys.pt
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O videojogo:
Um crime estranho ocorreu no Hotel Lisboa, um homem cometeu suícidio com 14 facadas nas
costas ao mesmo tempo que tomava o seu último café tranquilamente. Este caso com contornos
contraditórios era demasiado complexo para o Agente Garcia resolver pelo que ele decidiu
contratar a única dupla de detectives na cidade capaz de o solucionar: o mítico Inspector Zé e o
inconfundível Robot Palhaço.
Crime no Hotel Lisboa é um videojogo inspirado nas clássicas aventuras dos anos 80 e 90.
Adopta um design típico da época tendo sido criado inteiramente usando a técnica de “pixel art”.
O próprio videojogo corre numa resolução nativa de 256x192, a mesma resolução usada pelo
velhinho ZX Spectrum 48k e a mais recente Nintendo DS.

Personagens:
Com o mítico Inspector Zé, também conhecido como o pior detective do mundo, um homem tão
rude e bruto que as suas testemunhas mais rapidamente preferiam ser atropeladas por um
comboio de mercadorias em marcha lenta a serem entrevistados por ele.
E o hilariante Robot Palhaço que, embora trabalhe como “saidequique” do Inspector Zé, espera
na realidade um dia conseguir um emprego como palhaço no circo. Infelizmente e, por mais
candidaturas que envie, nenhum circo alguma vez irá aceitar um palhaço que tem medo de
crianças. Ele nunca dorme, por isso além de trabalhar de dia ele tem também um trabalho
nocturno como cómico de stand-up num bar local. Quem o viu diz que ele é uma máquina a
contar piadas.
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Nerd Monkeys®
A Nerd Monkeys® é uma nova empresa de videojogos com sede em Lisboa.
Tem como foco a produção de videojogos originais e inovadores numa base multi-plataforma.
A Nerd Monkeys® foi fundada por Filipe Duarte Pina e Diogo Vasconcelos.
Filipe Duarte Pina foi um dos sócios co-fundadores da Seed Studios, empresa que entre outros
produziu "ToyShop Tycoon" para a NintendoDS e "Under Siege™" para a PlayStation®3.

Filipe Duarte Pina - Director, Autor, Artista
Foi um dos sócios co-fundadores da Seed Studios, agora é sócio fundador da Nerd Monkeys
e neste primeiro projecto trabalha principalmente como director. Além de escrever a história vai
trabalhar para manter a visão coerente enquanto ao mesmo tempo também permitirá a todos
que implementem as suas ideias. Também vai trabalhar na arte onde e quando for necessário.
Diogo Vasconcelos - Produtor, Finanças, Gestão
O Diogo é sócio fundador e principal investidor. É o dono da PressPlay, loja de coleccionismo
de videojogos no Porto e tem também outras duas lojas dedicadas a outros temas. Garante que
temos tudo o que precisarmos para executarmos o projecto. Também gere a empresa no que
toca a assuntos como a facturação, sites, emails, etc.
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