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Fãs da saga The Witcher terão a chance de testar o game de cartas pela primeira vez no
Brasil.
Em GWENT, o jogador participa de duelos de ritmo acelerado que misturam blefes, tomadas
rápidas de decisão, uso correto de cartas, heróis, feitiços e habilidades especiais. O jogo exige
muita estratégia para decidir a melhor formação de batalha para vencer as disputas em
rodadas de melhor de três e surpreender os adversários.

Além de conhecer e jogar GWENT, quem for ao estande da CD Projekt Red na BGS vai curtir a
presença de cosplayers internacionais, assistir a intervenções artísticas, concorrer a brindes e
interagir com profissionais da empresa.
Em mais de 30 estações e em um estande de mais de 300 m², o público poderá testar a versão
beta de GWENT, totalmente localizada para o português, e dar seu feedback sobre a
localização, arte, animação, experiência do jogo etc.

YouTube Video

Na sexta-feira, 2 de setembro, o youtuber Zangado participará de um Meet & Greet com os
visitantes do estande da CD Projekt Red. E nos dias 3 e 4 de setembro, às 14h, mais uma
atração: os youtubers dos canais Jovem Nerd e Coisa de Nerd estarão no local para interagir
com os fãs e participar de um showmatch, ao vivo, de GWENT.
Os ingressos para o sábado da BGS 2016 estão esgotados. Quem deseja ir no fim de semana
agora só pode contar com o domingo, dia 4 de setembro, que ainda tem ingressos disponíveis.
Para mais informações, acesse www.brasilgameshow.com.br.
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