


Apresentação

Super BR Bros. é um Coletivo de Desenvolve-
dores de Jogos Independentes do Brasil, criada 
por geração espontânea na noite de 31 de janeiro 
de 2012 e colocada no ar em 1º de outubro de 
2012.

Ano de Dois Mil e Doze que, por sinal, ficou 
conhecido como o Grande Ano dos Indies, no Bra-
sil e no Mundo.

Links:
superBRbros.wordpress.com
twitter.com/indieBRbros



Jelly Escape é um jogo de Ação-Aventura-
Plataforma casual que conta a história de geléias que 
foram criadas para o propósito de entretenimento 
dentro de máquinas de fliperama, com o único objetivo 
de escapar. Você controla uma geléia, e precisa ir atrás 
de liberdade, podendo ajudar outras geléias ao longo 
do caminho.

Links:
bit.ly/jelly_escape
facebook.com/TawStudio
twitter.com/TawStudio



Mr. Bree perdeu sua memória e esqueceu o 
caminho de casa! Agora você deve ajudá-lo a voltar 
para sua família! Para isso, Mr. Bree viajará pelos 
lugares mais profundos e perigosos da floresta, 
recuperando suas habilidades esquecidas, e evitando 
a morte a todo custo, enquanto espera encontrar sua 
família de novo.

Links:
bit.ly/mr_bree
facebook.com/TawStudio
twitter.com/TawStudio



Em um palácio sírio há muito esquecido, uma 
criatura invisível é invocada e incubida de uma 
missão furtiva. O espírito, uma entidade frágil, deve 
sobreviver numa fortaleza repleta de armadilhas e 
sentinelas. Porém, nessa situação há mais do que as 
aparências entregam.

Algo misterioso está acontecendo. E nesse 
mistério está a chave para um tesouro por demais 
magnífico para ser ignorado.

Links:
qasir.adugestudio.com
twitter.com/aduge
vimeo.com/aduge
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Qasir al·Wasatק
— A Night in-Between —



Oniken é um jogo de plataforma e ação, fortemente 
inspirado nos jogos 8-bits do final dos anos 1980 e 
1990. O jogo se passa em um futuro pós-apocalíptico 
em que uma guerra mundial praticamente destrói 
a raça humana. O jogador toma o papel de Zaku, 
um mercenário ninja que aceita tomar parte do 
movimento de resistência contra a organização militar 
Oniken que oprime os sobreviventes.

Links:
oniken.net
joymasher.com
twitter.com/joymasher



Em um projeto ambicioso foi criada uma nave 
capaz de usar a energia gravitacional de planetas para 
viajar pelo espaço. Um astronauta foi enviado numa 
missão para descobrir planetas capazes de abrigar 
vida... mas algo deu errado ao atravessar o atalho 
dimensional. Agora, perdido no espaço, ele deve 
encontrar um meio de voltar à Terra, sobrevivendo as 
armadilhas do universo.

Links:
kaipora.com/orbitron
twitter.com/KaiporaDigital
facebook.com/KaiporaDigital



Out There Somewhere é um platformer rápido, 
que incorpora muito da estética de jogos 16-bit em 
uma gameplay nova. É focado no uso de uma arma de 
teletransporte, que manda o jogador para onde a bala 
tiver acertado. Pensamento afiado e reflexos rápidos 
serão necessários para passar pelos perigosos puzzles 
nesse mundo alienígena.

Links:
studiominiboss.com/out-there-somewhere/
desura.com/games/out-there-somewhere
tinyurl.com/out-there-greenlight
youtube.com/user/studiominiboss
tinyurl.com/out-there-eurogamer



Toren é um jogo de aventura e enigma dotado de 
belos gráficos, jogabilidade inovadora e imersiva, que 
mergulha o jogador em uma jornada introspectiva e 
cativante. Construído ao redor de um poema épico, 
o jogo leva o público a uma escalada de descobertas 
sobre o maior mito de todos, o sentido de uma vida. 

Links:
toren-game.com/
twitter.com/TorenGame
facebook.com/TorenGame



O jogador controla um personagem por vez 
tentando desbravar o mundo à sua frente. Porém 
armadilhas e bestas o esperam em uma corrida contra 
o tempo, sendo essa uma tarefa impossível para uma 
única pessoa. Viktor the Nth é um jogo sobre como 
uma geração pode trabalhar para melhorar a vida de 
seus descendentes.

Links:
catavento.art.br/wp/?page=viktor
twitter.com/catavento_games



Uma homenagem à cultura e folclore do Nordeste. 
Xilo conta a divertida e emocionante história do 
sertanejo Biliu, que para salvar sua família precisa 
recolher as xilogravuras sagradas, enfrentando 
desafios e lendas brasileiras, como a Mula-sem-
cabeça, o Curupira, Boitatá, entre outros. Embalado 
pelo forró, apresenta estética única e a história é 
contada através de rimas de cordel.

Links:
xilogame.com
twitter.com/XiloGame
facebook.com/XiloGame


