
КАТАЛОГ IГОР



Симулятори

Американські гірки. Круті схили та запаморочливіАмериканські гірки. Круті схили та запаморочливіАмериканські гірки. Круті схили та запаморочливі

траси. Відчуття справжнього адреналіну ітраси. Відчуття справжнього адреналіну ітраси. Відчуття справжнього адреналіну і

швидкості.швидкості.швидкості.

Додай до звичайних гірок трохи сюжету таДодай до звичайних гірок трохи сюжету таДодай до звичайних гірок трохи сюжету та

отримаєш Епічні Американські Гірки. На вибіротримаєш Епічні Американські Гірки. На вибіротримаєш Епічні Американські Гірки. На вибір

декілька красивих і навіть страшних локацій.декілька красивих і навіть страшних локацій.декілька красивих і навіть страшних локацій.

No Limits

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Epic Roller Coaster

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Симулятори

Хочеш дізнатися як твій організм відреагує наХочеш дізнатися як твій організм відреагує наХочеш дізнатися як твій організм відреагує на

80-й поверх? Коліна тремтять, руки потіють,80-й поверх? Коліна тремтять, руки потіють,80-й поверх? Коліна тремтять, руки потіють,

мозок не розуміє що відбувається!мозок не розуміє що відбувається!мозок не розуміє що відбувається!

Для цінителей екстриму. Швидкісна гойдалкаДля цінителей екстриму. Швидкісна гойдалкаДля цінителей екстриму. Швидкісна гойдалка

прям у серці міста або на краю канйона. Тримайсяпрям у серці міста або на краю канйона. Тримайсяпрям у серці міста або на краю канйона. Тримайся

якомога сильніше, буде гаряче!якомога сильніше, буде гаряче!якомога сильніше, буде гаряче!

Richies Plank

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Ultimate Booster

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Симулятори

Гірськолижний спуск віртуальний, а занурення наГірськолижний спуск віртуальний, а занурення наГірськолижний спуск віртуальний, а занурення на

грані реальності. Керуй нахилами голови таграні реальності. Керуй нахилами голови таграні реальності. Керуй нахилами голови та

спробуй не розбитися об перший же валун!спробуй не розбитися об перший же валун!спробуй не розбитися об перший же валун!

Дайвінг у крилатому костюмі. РозвивайДайвінг у крилатому костюмі. РозвивайДайвінг у крилатому костюмі. Розвивай

запаморочливі швидкості й маневруй серед скель.запаморочливі швидкості й маневруй серед скель.запаморочливі швидкості й маневруй серед скель.

Встигни першим до фінішу!Встигни першим до фінішу!Встигни першим до фінішу!

Fancy Skiing

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Rush

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Стрiлялки

Зомбі біжать з трьох напрямків. Твоя задача -Зомбі біжать з трьох напрямків. Твоя задача -Зомбі біжать з трьох напрямків. Твоя задача -

вижити до кінця. 3 види зброї та 3 рівнявижити до кінця. 3 види зброї та 3 рівнявижити до кінця. 3 види зброї та 3 рівня

важкості. Комбінуй під себе.важкості. Комбінуй під себе.важкості. Комбінуй під себе.

Zombie Kill

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Дикий, дикий захід. Ковбої, пушки та цікава,Дикий, дикий захід. Ковбої, пушки та цікава,Дикий, дикий захід. Ковбої, пушки та цікава,

кумедна історія. Відбивай кулі й спробуй унікальнукумедна історія. Відбивай кулі й спробуй унікальнукумедна історія. Відбивай кулі й спробуй унікальну

зброю, якої більше немає ніде. Пригоди чекають!зброю, якої більше немає ніде. Пригоди чекають!зброю, якої більше немає ніде. Пригоди чекають!

Guns & Stories

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Стрiлялки

Страшні створіння вбили кожного. Купуй зброю йСтрашні створіння вбили кожного. Купуй зброю йСтрашні створіння вбили кожного. Купуй зброю й

апгрейди та молись, щоб тобі вистачилоапгрейди та молись, щоб тобі вистачилоапгрейди та молись, щоб тобі вистачило

патронів. Ліхтар і сокира твій крайній арсенал.патронів. Ліхтар і сокира твій крайній арсенал.патронів. Ліхтар і сокира твій крайній арсенал.

Brookhaven

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Привіт із минулого, класична аркада з лазернимиПривіт із минулого, класична аркада з лазернимиПривіт із минулого, класична аркада з лазерними

пушками. Стріляй у космічні об'єкти, ухиляйся відпушками. Стріляй у космічні об'єкти, ухиляйся відпушками. Стріляй у космічні об'єкти, ухиляйся від

їх вистрілів та збирай бонуси.їх вистрілів та збирай бонуси.їх вистрілів та збирай бонуси.

Space Pirate Trainer

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Врятуй Паперове місто від пожежі. Примір на себеВрятуй Паперове місто від пожежі. Примір на себеВрятуй Паперове місто від пожежі. Примір на себе

роль пожежника, водяний бластер і сокирароль пожежника, водяний бластер і сокирароль пожежника, водяний бластер і сокира

стануть у пригоді на шляху до порятунку!стануть у пригоді на шляху до порятунку!стануть у пригоді на шляху до порятунку!

Стрiлялки

Paper fire Rookie

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Виконуйте потрійні стрибки, біг по стіні, силовіВиконуйте потрійні стрибки, біг по стіні, силовіВиконуйте потрійні стрибки, біг по стіні, силові

ковзання та сповільнюйте час. Ріжте ворога уковзання та сповільнюйте час. Ріжте ворога уковзання та сповільнюйте час. Ріжте ворога у

польоті поки він роззявив рота!польоті поки він роззявив рота!польоті поки він роззявив рота!

Sairento

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Стрiлялки

Захистися від раптової популярності середЗахистися від раптової популярності середЗахистися від раптової популярності серед

дівчат. Винищуй їх влучними кулями Купідона.дівчат. Винищуй їх влучними кулями Купідона.дівчат. Винищуй їх влучними кулями Купідона.

Gal Gun

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

На цей раз у тебе будуть в арсеналі мечі, щитНа цей раз у тебе будуть в арсеналі мечі, щитНа цей раз у тебе будуть в арсеналі мечі, щит

та лук. Вибери свою тактику, ухиляйся і блокуйта лук. Вибери свою тактику, ухиляйся і блокуйта лук. Вибери свою тактику, ухиляйся і блокуй

удари. Десятки гігантів і величезні Боси.удари. Десятки гігантів і величезні Боси.удари. Десятки гігантів і величезні Боси.

Titan Slayer

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Стрiлялки

Час рухається тільки з тобою. ЗалишайсяЧас рухається тільки з тобою. ЗалишайсяЧас рухається тільки з тобою. Залишайся

нерухомим, щоб бути найефективнішим. Вбивайнерухомим, щоб бути найефективнішим. Вбивайнерухомим, щоб бути найефективнішим. Вбивай

червоних усім, що попаде під руку. Ти, як Нео!червоних усім, що попаде під руку. Ти, як Нео!червоних усім, що попаде під руку. Ти, як Нео!

Super Hot

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Сюжетнi

Приміряй на себе роль робота ніндзі. ПробирайсяПриміряй на себе роль робота ніндзі. ПробирайсяПриміряй на себе роль робота ніндзі. Пробирайся

безшумно або з боєм через ворожий офіс. Зберігайбезшумно або з боєм через ворожий офіс. Зберігайбезшумно або з боєм через ворожий офіс. Зберігай

зброю, вирішуй головоломки, розкинь мізками!зброю, вирішуй головоломки, розкинь мізками!зброю, вирішуй головоломки, розкинь мізками!

Budget Cuts 1 & 2

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Doom у якому ви особисто станете Палачем Рока.Doom у якому ви особисто станете Палачем Рока.Doom у якому ви особисто станете Палачем Рока.

Зустрінься із демонами віч навіч. Взаємодія зі зброєюЗустрінься із демонами віч навіч. Взаємодія зі зброєюЗустрінься із демонами віч навіч. Взаємодія зі зброєю

і пересування на абсолютно новому рівні.і пересування на абсолютно новому рівні.і пересування на абсолютно новому рівні.

Doom VFR

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Сюжетнi

Борючись за життя з допомогою пістолетів, сокирБорючись за життя з допомогою пістолетів, сокирБорючись за життя з допомогою пістолетів, сокир

і навіть чужих кінцівок, ви побуваєте у страшнихі навіть чужих кінцівок, ви побуваєте у страшнихі навіть чужих кінцівок, ви побуваєте у страшних

фермах і загадкових катакомбах.фермах і загадкових катакомбах.фермах і загадкових катакомбах.

Killing Floor

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Збирай десятки доступного обладнання,Збирай десятки доступного обладнання,Збирай десятки доступного обладнання,

досліджуючи космічний корабель. Хто знає з чимдосліджуючи космічний корабель. Хто знає з чимдосліджуючи космічний корабель. Хто знає з чим

тобі доведеться зустрітись і як його здихатись!тобі доведеться зустрітись і як його здихатись!тобі доведеться зустрітись і як його здихатись!

Dead Effect

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Сюжетнi

Космічний корабель з монстрамиКосмічний корабель з монстрамиКосмічний корабель з монстрами . Пересувайся. Пересувайся. Пересувайся

телепортом, збирай зброю і використовуйтелепортом, збирай зброю і використовуйтелепортом, збирай зброю і використовуй

навколишнє середовище. Загарбники йдуть!навколишнє середовище. Загарбники йдуть!навколишнє середовище. Загарбники йдуть!

VR втілення культової гри. Магія, луки, мечі теперVR втілення культової гри. Магія, луки, мечі теперVR втілення культової гри. Магія, луки, мечі тепер

все це безпосередньо у твоїх руках. Перенесись увсе це безпосередньо у твоїх руках. Перенесись увсе це безпосередньо у твоїх руках. Перенесись у

світ Skyrim та відправся на пошук пригод!світ Skyrim та відправся на пошук пригод!світ Skyrim та відправся на пошук пригод!

Skyrim

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

A tech Cybernetic

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Сюжетнi

Урегулювання військового конфлікту. РеалістичнаУрегулювання військового конфлікту. РеалістичнаУрегулювання військового конфлікту. Реалістична

зброя з навісним обладнанням. Справжні окопи тазброя з навісним обладнанням. Справжні окопи тазброя з навісним обладнанням. Справжні окопи та

лазіння по стінах. Все за ради успіху місії!лазіння по стінах. Все за ради успіху місії!лазіння по стінах. Все за ради успіху місії!

Zero Caliber

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

В цій грі добре все - графіка, унікальна зброя,В цій грі добре все - графіка, унікальна зброя,В цій грі добре все - графіка, унікальна зброя,

повна взаємодія з навколишніми предметами.повна взаємодія з навколишніми предметами.повна взаємодія з навколишніми предметами.

Загадки і головоломки властиві серії ігор Half-Life.Загадки і головоломки властиві серії ігор Half-Life.Загадки і головоломки властиві серії ігор Half-Life.

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Half-Life Alyx



Сюжетнi

Гра сконцентрована на реалістичній реалізаціїГра сконцентрована на реалістичній реалізаціїГра сконцентрована на реалістичній реалізації

фізики. Взаємодія з навколишнім як у реальномуфізики. Взаємодія з навколишнім як у реальномуфізики. Взаємодія з навколишнім як у реальному

житті. Головний ворог - твоя фантазія.житті. Головний ворог - твоя фантазія.житті. Головний ворог - твоя фантазія.

Boneworks

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Відправся у суровий світ боротьби за життя, деВідправся у суровий світ боротьби за життя, деВідправся у суровий світ боротьби за життя, де

ти або тебе. Цікавий сюжет, крафт зброї тати або тебе. Цікавий сюжет, крафт зброї тати або тебе. Цікавий сюжет, крафт зброї та

можливість власноруч вбивати "ходячих".можливість власноруч вбивати "ходячих".можливість власноруч вбивати "ходячих".

The Walking Dead

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



Сюжетнi

Для цінувальників радіації та аномалій. ХочешДля цінувальників радіації та аномалій. ХочешДля цінувальників радіації та аномалій. Хочеш

дізнатися який із тебе Сталкер? Досліджуйдізнатися який із тебе Сталкер? Досліджуйдізнатися який із тебе Сталкер? Досліджуй

небезпечні пустощі повні загадок і тайн!небезпечні пустощі повні загадок і тайн!небезпечні пустощі повні загадок і тайн!

Into The Radius

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Майбутнє наповнене роботами. Ти - вбивцяМайбутнє наповнене роботами. Ти - вбивцяМайбутнє наповнене роботами. Ти - вбивця

вищого класу. Можеш вражати роботів зівищого класу. Можеш вражати роботів зівищого класу. Можеш вражати роботів зі

стрілкової зброї, а можеш різати катанами.стрілкової зброї, а можеш різати катанами.стрілкової зброї, а можеш різати катанами.

Raw Data

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



Хоррори

Короткий сюжет - втілення людських страхів.Короткий сюжет - втілення людських страхів.Короткий сюжет - втілення людських страхів.

Готовий випробувати свою нервову систему?Готовий випробувати свою нервову систему?Готовий випробувати свою нервову систему?

Тебе заточили у психіатричному притулку. ВсеТебе заточили у психіатричному притулку. ВсеТебе заточили у психіатричному притулку. Все

що в тебе є - ти та інвалідна коляска. Прокладищо в тебе є - ти та інвалідна коляска. Прокладищо в тебе є - ти та інвалідна коляска. Проклади

собі шлях назовню.собі шлях назовню.собі шлях назовню.

Richies Plank 666

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Mental Asylum

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Хоррори

Не любиш важке управління та головоломки? ЦяНе любиш важке управління та головоломки? ЦяНе любиш важке управління та головоломки? Ця

гра буде лякати тебе найпростішим способом.гра буде лякати тебе найпростішим способом.гра буде лякати тебе найпростішим способом.

Просувайтесь коридорами темної будівлі.Просувайтесь коридорами темної будівлі.Просувайтесь коридорами темної будівлі.

Один з хоррорів, який не потребує від тебеОдин з хоррорів, який не потребує від тебеОдин з хоррорів, який не потребує від тебе

особливих навичок. Гра створена, щоб лякатиособливих навичок. Гра створена, щоб лякатиособливих навичок. Гра створена, щоб лякати

або дивитися, як лякаються твої друзі.або дивитися, як лякаються твої друзі.або дивитися, як лякаються твої друзі.

Affected the Manor

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

The Bellows

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Хоррори

Аніматроніки чекають зручного моментуАніматроніки чекають зручного моментуАніматроніки чекають зручного моменту

налякати тебе. Переживи ночі або відремонтуйналякати тебе. Переживи ночі або відремонтуйналякати тебе. Переживи ночі або відремонтуй

ляльку - якщо помилишся буде лячно.ляльку - якщо помилишся буде лячно.ляльку - якщо помилишся буде лячно.

FNAF

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Стукнеш раз - і розбудиш її від сну, стукнешСтукнеш раз - і розбудиш її від сну, стукнешСтукнеш раз - і розбудиш її від сну, стукнеш

двічі - з мертвих повстане вона. Використовуйдвічі - з мертвих повстане вона. Використовуйдвічі - з мертвих повстане вона. Використовуй

навколишні предмети, щоб втікти від кошмару.навколишні предмети, щоб втікти від кошмару.навколишні предмети, щоб втікти від кошмару.

Don't Knock Twice

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



Хоррори

Чи посмієш ти зазирнути у дім наповненийЧи посмієш ти зазирнути у дім наповненийЧи посмієш ти зазирнути у дім наповнений

страшними таємницями? Вистачить відвагистрашними таємницями? Вистачить відвагистрашними таємницями? Вистачить відваги

розгадати секрети того, що там відбувалось?розгадати секрети того, що там відбувалось?розгадати секрети того, що там відбувалось?

Paranormal Activity

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



Ти залишився наодинці із комп'ютером. РозгадайТи залишився наодинці із комп'ютером. РозгадайТи залишився наодинці із комп'ютером. Розгадай

квест щоб вибратись із кімнати. Підказкиквест щоб вибратись із кімнати. Підказкиквест щоб вибратись із кімнати. Підказки

навколо тебе!навколо тебе!навколо тебе!

Для справжніх цінителей квестів. РозгадкиДля справжніх цінителей квестів. РозгадкиДля справжніх цінителей квестів. Розгадки

находяться довкола. Шукай підказки і вибирайся!находяться довкола. Шукай підказки і вибирайся!находяться довкола. Шукай підказки і вибирайся!

Не так легко, як здається на перший погляд.Не так легко, як здається на перший погляд.Не так легко, як здається на перший погляд.

Квести

Anderson

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

A Chair in a Room

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Спробуй побути супер агентом. Тобі доведетьсяСпробуй побути супер агентом. Тобі доведетьсяСпробуй побути супер агентом. Тобі доведеться

пройти через смертельні небезпеки та вціліти.пройти через смертельні небезпеки та вціліти.пройти через смертельні небезпеки та вціліти.

Головоломки, пазли і круте спорядження чекають!Головоломки, пазли і круте спорядження чекають!Головоломки, пазли і круте спорядження чекають!

I expect you to Die

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Квести

Детектив, квест. Тобі доведеться розслідуватиДетектив, квест. Тобі доведеться розслідуватиДетектив, квест. Тобі доведеться розслідувати

вбивство в ролі Бетмена. Убивця тебе шокує!вбивство в ролі Бетмена. Убивця тебе шокує!вбивство в ролі Бетмена. Убивця тебе шокує!

Використовуй спорядження героя аби пройти гру.Використовуй спорядження героя аби пройти гру.Використовуй спорядження героя аби пройти гру.

Batman Arkham VR

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Пригоди

Все найгеніальніше - просте. Ріж двома катанамиВсе найгеніальніше - просте. Ріж двома катанамиВсе найгеніальніше - просте. Ріж двома катанами      

фрукти. Чим більше розріжеш, тим більше тифрукти. Чим більше розріжеш, тим більше тифрукти. Чим більше розріжеш, тим більше ти

молодець!молодець!молодець!

Мріяв стати хірургом? Твій час настав - пересадиМріяв стати хірургом? Твій час настав - пересадиМріяв стати хірургом? Твій час настав - пересади

людині очі або серце. Легко? Тоді що ти будешлюдині очі або серце. Легко? Тоді що ти будешлюдині очі або серце. Легко? Тоді що ти будеш

робити з інопланетним організмом?робити з інопланетним організмом?робити з інопланетним організмом?

Fruit Ninja

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Surgeon Simulator

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Пригоди

Спробуй себе у ролі Спайдер Мена. КоротенькийСпробуй себе у ролі Спайдер Мена. КоротенькийСпробуй себе у ролі Спайдер Мена. Коротенький

сюжет, де ти зустрінешся зі злодієм. Але передсюжет, де ти зустрінешся зі злодієм. Але передсюжет, де ти зустрінешся зі злодієм. Але перед

тим, навчись користуватися павутинням.тим, навчись користуватися павутинням.тим, навчись користуватися павутинням.

Spider-Man: Homecoming

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Фантастична подорож власним кораблем.Фантастична подорож власним кораблем.Фантастична подорож власним кораблем.

Випусти Кракена або запусти цунамі на ворога.Випусти Кракена або запусти цунамі на ворога.Випусти Кракена або запусти цунамі на ворога.

Виберай зброю яка тобі довподоби і покращуй її.Виберай зброю яка тобі довподоби і покращуй її.Виберай зброю яка тобі довподоби і покращуй її.

BattleWake

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Симулятор роботиСимулятор роботиСимулятор роботи . Ти - людина яка працює на. Ти - людина яка працює на. Ти - людина яка працює на

роботів. Вибери одну із професій і виконуйроботів. Вибери одну із професій і виконуйроботів. Вибери одну із професій і виконуй

завдання які тобі дають роботи. Цікаві механіки!завдання які тобі дають роботи. Цікаві механіки!завдання які тобі дають роботи. Цікаві механіки!

Job Simulator

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Пригоди

Виживи на острові користуючись підручнимиВиживи на острові користуючись підручнимиВиживи на острові користуючись підручними

речами. Камінь+палка - спис для ловлі риби.речами. Камінь+палка - спис для ловлі риби.речами. Камінь+палка - спис для ловлі риби.

Вистачить кмітливості на більше?Вистачить кмітливості на більше?Вистачить кмітливості на більше?

Island Time

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Пригоди

Затята боротьба птахів зі свинями. Ти опинишсяЗатята боротьба птахів зі свинями. Ти опинишсяЗатята боротьба птахів зі свинями. Ти опинишся

у самому епіцентрі. Запускай птахів із різнимиу самому епіцентрі. Запускай птахів із різнимиу самому епіцентрі. Запускай птахів із різними

уміннями та знищуй споруди свиней.уміннями та знищуй споруди свиней.уміннями та знищуй споруди свиней.

Angry Birds

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

В тебе є свій власний острів на якому ти Бог. ЩоВ тебе є свій власний острів на якому ти Бог. ЩоВ тебе є свій власний острів на якому ти Бог. Що

будеш робити? Допомагати маленькимбудеш робити? Допомагати маленькимбудеш робити? Допомагати маленьким

мешканцям або веселитись. Вирішувати тобі.мешканцям або веселитись. Вирішувати тобі.мешканцям або веселитись. Вирішувати тобі.

Townsman

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



"Капатель" у віртуальній реальності. Популярна"Капатель" у віртуальній реальності. Популярна"Капатель" у віртуальній реальності. Популярна

гра про видобуток дорогоцінних каменів тепер у VR.гра про видобуток дорогоцінних каменів тепер у VR.гра про видобуток дорогоцінних каменів тепер у VR.

Зароби цілий статок добуваючи Діаманти!Зароби цілий статок добуваючи Діаманти!Зароби цілий статок добуваючи Діаманти!

Cave Digger

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Пригоди

Вбивай хвилі монстрів зброєю або магією. ГрайтеВбивай хвилі монстрів зброєю або магією. ГрайтеВбивай хвилі монстрів зброєю або магією. Грайте

за воїна, мисливця або стрілка. Монстри та босиза воїна, мисливця або стрілка. Монстри та босиза воїна, мисливця або стрілка. Монстри та боси

- знищуй все що рухається.- знищуй все що рухається.- знищуй все що рухається.

Eternity Warriors

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Пригоди

Тут ти зможешь стрибати з даху на дах таТут ти зможешь стрибати з даху на дах таТут ти зможешь стрибати з даху на дах та

літати на павутинні. Відкритий світ із міні іграмилітати на павутинні. Відкритий світ із міні іграмилітати на павутинні. Відкритий світ із міні іграми

та невеличким сюжетом.та невеличким сюжетом.та невеличким сюжетом.

Spider-Man: Far From Home

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Відправляйся на курорт! Ліс, горнолижний курортВідправляйся на курорт! Ліс, горнолижний курортВідправляйся на курорт! Ліс, горнолижний курорт

або пляж. Десятки міні ігор і цікавих локацій. Бавсяабо пляж. Десятки міні ігор і цікавих локацій. Бавсяабо пляж. Десятки міні ігор і цікавих локацій. Бався

або будь корисним для оточуючих.або будь корисним для оточуючих.або будь корисним для оточуючих.

Vacation Simulator

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Пригоди

Фанатам однойменного мультфільму рекомендуємо.Фанатам однойменного мультфільму рекомендуємо.Фанатам однойменного мультфільму рекомендуємо.

Пригоди з Ріком і Морті. Виконуй завдання, вирішуйПригоди з Ріком і Морті. Виконуй завдання, вирішуйПригоди з Ріком і Морті. Виконуй завдання, вирішуй

головоломки, бався, досліджуй. Довкола цікаво!головоломки, бався, досліджуй. Довкола цікаво!головоломки, бався, досліджуй. Довкола цікаво!

Rick and Morty

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Гра пропонує реалістичну механіку бою, де твійГра пропонує реалістичну механіку бою, де твійГра пропонує реалістичну механіку бою, де твій

стиль лімітується тільки твоєю фантазією.стиль лімітується тільки твоєю фантазією.стиль лімітується тільки твоєю фантазією.

Комбінуй різну зброю, щоб знайти свій!Комбінуй різну зброю, щоб знайти свій!Комбінуй різну зброю, щоб знайти свій!

Blade and Sorcery

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Пригоди

Стань гладіатором. Виживи - винищуй ворогів всім,Стань гладіатором. Виживи - винищуй ворогів всім,Стань гладіатором. Виживи - винищуй ворогів всім,

що попаде під руку. Покажи хто тут Переможець.що попаде під руку. Покажи хто тут Переможець.що попаде під руку. Покажи хто тут Переможець.

(обережно, гра потребує активної участі)(обережно, гра потребує активної участі)(обережно, гра потребує активної участі)

Gorn

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Опинитись у повному загадок світі Minecraft.Опинитись у повному загадок світі Minecraft.Опинитись у повному загадок світі Minecraft.

Виживай, створюй, збирай, бийся з зомбі таВиживай, створюй, збирай, бийся з зомбі таВиживай, створюй, збирай, бийся з зомбі та

ендерменами. Весь час обертайся - кріпер поруч!ендерменами. Весь час обертайся - кріпер поруч!ендерменами. Весь час обертайся - кріпер поруч!

Minecraft

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



Пригоди

Грай в улюблену гру в VR. Тут ти зможеш вибратиГрай в улюблену гру в VR. Тут ти зможеш вибратиГрай в улюблену гру в VR. Тут ти зможеш вибрати

одну з десятків ігор і грати з іншими гравцями. Тиодну з десятків ігор і грати з іншими гравцями. Тиодну з десятків ігор і грати з іншими гравцями. Ти

можеш грати навіть з тими хто грає на телефоні!можеш грати навіть з тими хто грає на телефоні!можеш грати навіть з тими хто грає на телефоні!

Roblox

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Ритм iгри

Ріж кубики мечами під ритм музики. Ухиляйся відРіж кубики мечами під ритм музики. Ухиляйся відРіж кубики мечами під ритм музики. Ухиляйся від

перешкод та виходь у топ таблиці лідерів.перешкод та виходь у топ таблиці лідерів.перешкод та виходь у топ таблиці лідерів.

Можешь також змагатися з друзями.Можешь також змагатися з друзями.Можешь також змагатися з друзями.

Відстрілюй супротивників у чорних костюмах підВідстрілюй супротивників у чорних костюмах підВідстрілюй супротивників у чорних костюмах під

музику. Активно ухиляйся від куль і стін. Тут тимузику. Активно ухиляйся від куль і стін. Тут тимузику. Активно ухиляйся від куль і стін. Тут ти

не зможеш стояти спокійно.не зможеш стояти спокійно.не зможеш стояти спокійно.

Beat Saber

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Pistol Whip

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Вiзуальнi

Мультфільм, у якому головну роль грає зайчик.Мультфільм, у якому головну роль грає зайчик.Мультфільм, у якому головну роль грає зайчик.

Справжній герой, який врятує Землю!Справжній герой, який врятує Землю!Справжній герой, який врятує Землю!

Подивіться, як живуть підводні мешканці. ПочнітьПодивіться, як живуть підводні мешканці. ПочнітьПодивіться, як живуть підводні мешканці. Почніть

із самої поверхні та зануртесь у темні пучиниіз самої поверхні та зануртесь у темні пучиниіз самої поверхні та зануртесь у темні пучини

океану. Дивовижні створіння лежать на шляху!океану. Дивовижні створіння лежать на шляху!океану. Дивовижні створіння лежать на шляху!

Invasion

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

The Blue

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Вiзуальнi

Подивитись на Юпітер або Сатур ближче вамПодивитись на Юпітер або Сатур ближче вамПодивитись на Юпітер або Сатур ближче вам

навряд вдасться за все життя. Хоч це інавряд вдасться за все життя. Хоч це інавряд вдасться за все життя. Хоч це і

віртуальні проєкції, але не менш вражаючі!віртуальні проєкції, але не менш вражаючі!віртуальні проєкції, але не менш вражаючі!

Подорожуй бюджетно. Побувай у Манхеттені чиПодорожуй бюджетно. Побувай у Манхеттені чиПодорожуй бюджетно. Побувай у Манхеттені чи

на краю Гранд Канйона. Будь-яке місце у твоємуна краю Гранд Канйона. Будь-яке місце у твоємуна краю Гранд Канйона. Будь-яке місце у твоєму

розпорядженні.розпорядженні.розпорядженні.

Space Tours

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Google Maps

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Вiзуальнi

Малюй та твори у 3D вимірі. Гра, у якій буде деМалюй та твори у 3D вимірі. Гра, у якій буде деМалюй та твори у 3D вимірі. Гра, у якій буде де

розгулятися творчій особистості. Широкий набіррозгулятися творчій особистості. Широкий набіррозгулятися творчій особистості. Широкий набір

інструментів та інтуїтивне керування.інструментів та інтуїтивне керування.інструментів та інтуїтивне керування.

Tilt Brush

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Американські гірки, що простягаються середАмериканські гірки, що простягаються середАмериканські гірки, що простягаються серед

середньовічних пейзажів та в оточені міфічнихсередньовічних пейзажів та в оточені міфічнихсередньовічних пейзажів та в оточені міфічних

істот й античної архітектури.істот й античної архітектури.істот й античної архітектури.    

Новинки

Roller Coaster Legends 2

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Бійка у барі. Назва гри говорить за себе. ТиБійка у барі. Назва гри говорить за себе. ТиБійка у барі. Назва гри говорить за себе. Ти

знаходишся посеред вечірки та можешзнаходишся посеред вечірки та можешзнаходишся посеред вечірки та можеш

спровокувати бійку. Що ти зробиш?спровокувати бійку. Що ти зробиш?спровокувати бійку. Що ти зробиш?

Drunkn Bar Fight

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ



Симулятор приготування їжі, максимальноСимулятор приготування їжі, максимальноСимулятор приготування їжі, максимально

наближений до реальності. Будь-яке кухонненаближений до реальності. Будь-яке кухонненаближений до реальності. Будь-яке кухонне

спорядження та інгредієнти на твій вибір.спорядження та інгредієнти на твій вибір.спорядження та інгредієнти на твій вибір.

Новинки

Cooking Simulator

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Підводна пригода яка занурить тебе у серцеПідводна пригода яка занурить тебе у серцеПідводна пригода яка занурить тебе у серце

подій підводної експедиції, яка зіштовхнулась ізподій підводної експедиції, яка зіштовхнулась ізподій підводної експедиції, яка зіштовхнулась із

надзвичайною ситуацією і різко пішла на дно.надзвичайною ситуацією і різко пішла на дно.надзвичайною ситуацією і різко пішла на дно.    

FreeDiver

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Новинки

Симулятор грабіжника. Цікаво як це проникати уСимулятор грабіжника. Цікаво як це проникати уСимулятор грабіжника. Цікаво як це проникати у

чужі будинки та виносити награбоване? Тутчужі будинки та виносити награбоване? Тутчужі будинки та виносити награбоване? Тут

можна спробувати безкарно!можна спробувати безкарно!можна спробувати безкарно!

Thief Simulator

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Фентезі з битвами на мечах. Змагайтеся зФентезі з битвами на мечах. Змагайтеся зФентезі з битвами на мечах. Змагайтеся з

магічними монстрами у неймовірному неоновомумагічними монстрами у неймовірному неоновомумагічними монстрами у неймовірному неоновому

світі. Гарна зарядка для тіла!світі. Гарна зарядка для тіла!світі. Гарна зарядка для тіла!

Untill You Fall

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Новинки

Класичний зомбі-апокаліпсис зроблений спеціальноКласичний зомбі-апокаліпсис зроблений спеціальноКласичний зомбі-апокаліпсис зроблений спеціально

для VR. Чи вистачить у тебе вмінь, щоб вижити удля VR. Чи вистачить у тебе вмінь, щоб вижити удля VR. Чи вистачить у тебе вмінь, щоб вижити у

цьому світі.цьому світі.цьому світі.

Surv1v3

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Арена з моторошними суперниками, нежитю таАрена з моторошними суперниками, нежитю таАрена з моторошними суперниками, нежитю та

іншими міфічними істотами магією та холодноюіншими міфічними істотами магією та холодноюіншими міфічними істотами магією та холодною

зброєю. Стань переможцем Арени Аду!зброєю. Стань переможцем Арени Аду!зброєю. Стань переможцем Арени Аду!

Hell Split Arena

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Стань майстром паркуру і стрибай через будівлі,Стань майстром паркуру і стрибай через будівлі,Стань майстром паркуру і стрибай через будівлі,

розгойдуйся на тросі, перекидайся і стріляй врозгойдуйся на тросі, перекидайся і стріляй врозгойдуйся на тросі, перекидайся і стріляй в

цьому динамічному екшені.цьому динамічному екшені.цьому динамічному екшені.

В наслідок катастрофі, ти опинився на планетіВ наслідок катастрофі, ти опинився на планетіВ наслідок катастрофі, ти опинився на планеті

динозаврів. І тепер тобі доведеться дізнатисядинозаврів. І тепер тобі доведеться дізнатисядинозаврів. І тепер тобі доведеться дізнатися

чому ця планета не була обіцяним "Раєм".чому ця планета не була обіцяним "Раєм".чому ця планета не була обіцяним "Раєм".

Новинки

Stride

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Robinson The Journey

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



Мультипле  рэ

Чи є щось більш епічне, ніж винищення орд орківЧи є щось більш епічне, ніж винищення орд орківЧи є щось більш епічне, ніж винищення орд орків

за допомогою лука у VR? Вони швидко біжать,за допомогою лука у VR? Вони швидко біжать,за допомогою лука у VR? Вони швидко біжать,

спритно ховаються і кидаються сокирами.спритно ховаються і кидаються сокирами.спритно ховаються і кидаються сокирами.

До 4х чоловікДо 4х чоловікДо 4х чоловік

Elven Assassin

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Моторошні сни про зомбі у глибинах станціїМоторошні сни про зомбі у глибинах станціїМоторошні сни про зомбі у глибинах станції

метро, втілились в життя. Хвилі жахливихметро, втілились в життя. Хвилі жахливихметро, втілились в життя. Хвилі жахливих

створінь і нездоланних босів. Зможеш вижити?створінь і нездоланних босів. Зможеш вижити?створінь і нездоланних босів. Зможеш вижити?

Propagation

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

2 чоловіка2 чоловіка2 чоловіка



Настільний теніс у VR. Кинь виклик свому другуНастільний теніс у VR. Кинь виклик свому другуНастільний теніс у VR. Кинь виклик свому другу

або пройди усі челенджі у режимі кампанії.або пройди усі челенджі у режимі кампанії.або пройди усі челенджі у режимі кампанії.

Racket Fury

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

Мультипле  рэ

Магічні бої друг проти друга. Підбери магію якуМагічні бої друг проти друга. Підбери магію якуМагічні бої друг проти друга. Підбери магію яку

будеш випускати із чарівної палички табудеш випускати із чарівної палички табудеш випускати із чарівної палички та

відправляйся на дуель із другом.відправляйся на дуель із другом.відправляйся на дуель із другом.

Wands

ДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВДЛЯ НОВАЧКІВ

   2 чоловіка2 чоловіка2 чоловіка

2 чоловіка2 чоловіка2 чоловіка



Нескінченні підземелляНескінченні підземелляНескінченні підземелля      наповнені чудовиськами.наповнені чудовиськами.наповнені чудовиськами.

Вибирай свій улюблений вид зброї та відправляйся зВибирай свій улюблений вид зброї та відправляйся зВибирай свій улюблений вид зброї та відправляйся з

другом на їх підкорення!другом на їх підкорення!другом на їх підкорення!

Мультипле  рэ

Vr Dungeon Knight

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

   2 чоловіка2 чоловіка2 чоловіка

Сила лука у твоїх руках - найкраща реалізаціяСила лука у твоїх руках - найкраща реалізаціяСила лука у твоїх руках - найкраща реалізація

механіки стрільби. Десятки різноманітнихмеханіки стрільби. Десятки різноманітнихмеханіки стрільби. Десятки різноманітних

створінь із суперсилами. Широкий вибір екіпіровки.створінь із суперсилами. Широкий вибір екіпіровки.створінь із суперсилами. Широкий вибір екіпіровки.

До 4х чоловікДо 4х чоловікДо 4х чоловік

QuiVr

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Мультипле  рэ

Знаходь нових друзів або просто відривайся таЗнаходь нових друзів або просто відривайся таЗнаходь нових друзів або просто відривайся та

спілкуйся у нових компаніях. Десятки різноманітнихспілкуйся у нових компаніях. Десятки різноманітнихспілкуйся у нових компаніях. Десятки різноманітних

локацій, де можна просто повідвисати або грати.локацій, де можна просто повідвисати або грати.локацій, де можна просто повідвисати або грати.

VRChat

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

До 4х чоловікДо 4х чоловікДо 4х чоловік

Примір роль Серйозного Сема. Купуй різноманітнуПримір роль Серйозного Сема. Купуй різноманітнуПримір роль Серйозного Сема. Купуй різноманітну

зброю для знищення монстрів. Пройди через пекло,зброю для знищення монстрів. Пройди через пекло,зброю для знищення монстрів. Пройди через пекло,

яке зробило капітана Стоуна Легендою!яке зробило капітана Стоуна Легендою!яке зробило капітана Стоуна Легендою!

Serious Sam

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

2 чоловіка2 чоловіка2 чоловіка



Мультипле  рэ

Виступіть разом з друзями проти гігантськихВиступіть разом з друзями проти гігантськихВиступіть разом з друзями проти гігантських

армій інопланетних загарбників. Бийтесь один зармій інопланетних загарбників. Бийтесь один зармій інопланетних загарбників. Бийтесь один з

одним по сітці у боях за прапор або на виживання.одним по сітці у боях за прапор або на виживання.одним по сітці у боях за прапор або на виживання.       

Serious Sam 3: BFE

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

До 4х чоловікДо 4х чоловікДо 4х чоловік

Фабрика по виробництву цегли, замовляли? ТакФабрика по виробництву цегли, замовляли? ТакФабрика по виробництву цегли, замовляли? Так

лячно тобі з друзями ще не було ніколи. Хоррор злячно тобі з друзями ще не було ніколи. Хоррор злячно тобі з друзями ще не було ніколи. Хоррор з

підключенням кількох осіб. Разом лячніше!підключенням кількох осіб. Разом лячніше!підключенням кількох осіб. Разом лячніше!

Phasmophobia

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

До 4х чоловікДо 4х чоловікДо 4х чоловік



Мультипле  рэ

Подружись з людиною з іншого кутка Планети.Подружись з людиною з іншого кутка Планети.Подружись з людиною з іншого кутка Планети.

Грайте разом у десятки міні ігор, починаючи відГрайте разом у десятки міні ігор, починаючи відГрайте разом у десятки міні ігор, починаючи від

гри в волейбол і до величезних Battle Royal боїв!гри в волейбол і до величезних Battle Royal боїв!гри в волейбол і до величезних Battle Royal боїв!

Rec Room

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

До 4х чоловікДо 4х чоловікДо 4х чоловік

Вас викрали та залишили у замкнутомуВас викрали та залишили у замкнутомуВас викрали та залишили у замкнутому

приміщенні. У вас рівно 1 година до вибуху.приміщенні. У вас рівно 1 година до вибуху.приміщенні. У вас рівно 1 година до вибуху.

Встигнете вибратися?Встигнете вибратися?Встигнете вибратися?

2 чоловіка2 чоловіка2 чоловіка

Kidnapped

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Мультипле  рэ

Шутер, який занурить вас у постапокаліптичнийШутер, який занурить вас у постапокаліптичнийШутер, який занурить вас у постапокаліптичний

світ південно-західної Америки. Відправляйтесь насвіт південно-західної Америки. Відправляйтесь насвіт південно-західної Америки. Відправляйтесь на

пошук виживших, вбиваючи зомбі на своєму шляху.пошук виживших, вбиваючи зомбі на своєму шляху.пошук виживших, вбиваючи зомбі на своєму шляху.

До 4х чоловікДо 4х чоловікДо 4х чоловік

Arizona Sunshine

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ

Відправтесь у замок повний загадок і пасток.Відправтесь у замок повний загадок і пасток.Відправтесь у замок повний загадок і пасток.

Пройдіть через усі перешкоди та небезпеки щобПройдіть через усі перешкоди та небезпеки щобПройдіть через усі перешкоди та небезпеки щоб

знайти загублені артефакти!знайти загублені артефакти!знайти загублені артефакти!
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Crystal Raiders

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ



Опинитись у повному загадок світі Minecraft.Опинитись у повному загадок світі Minecraft.Опинитись у повному загадок світі Minecraft.

Виживай, створюй, збирай, бийся с зомбі таВиживай, створюй, збирай, бийся с зомбі таВиживай, створюй, збирай, бийся с зомбі та

ендерменами. Весь час обертайся - кріпер поруч!ендерменами. Весь час обертайся - кріпер поруч!ендерменами. Весь час обертайся - кріпер поруч!

До 4х чоловікДо 4х чоловікДо 4х чоловік

Мультипле  рэ

Minecraft

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ

CS у VR. Широкий вибір зброї та реалістичнаCS у VR. Широкий вибір зброї та реалістичнаCS у VR. Широкий вибір зброї та реалістична

механіка взаємодії. Грайте команда на команду абомеханіка взаємодії. Грайте команда на команду абомеханіка взаємодії. Грайте команда на команду або

на заклад бомби. Є і багато кастомних карт.на заклад бомби. Є і багато кастомних карт.на заклад бомби. Є і багато кастомних карт.

Pavlov(CS)

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
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Мультипле  рэ

Що таке класичний Battle Royal? Це коли на однійЩо таке класичний Battle Royal? Це коли на однійЩо таке класичний Battle Royal? Це коли на одній

карті збираються з пів сотні людей і у кожногокарті збираються з пів сотні людей і у кожногокарті збираються з пів сотні людей і у кожного

одна мета - вижити у цій м'ясорубці.одна мета - вижити у цій м'ясорубці.одна мета - вижити у цій м'ясорубці.

Stand Out

ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
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