0

Manual de Instruções

Índice
Introdução

1

Seleção de Dificuldade

1

Ações e Controles

2

A Tela de Jogo

7

Campanha

9

Guarda-Roupa

10

As Regras do Boxe

11

A Área dos Candidatos

12

Introdução
No ano de 2020, ninguém se dá bem um com o outro. Brigas para lá,
acusações para cá, e os Estados Unidos enfrentam um colapso social.
Em um ato de desespero, os estados se reúnem para encontrar uma
solução. Alguém brinca que nós deveríamos apenas ter uma luta de boxe
para decidir as coisas. Ninguém ri. A câmara cai em um silêncio pensativo.
Pouco depois, um projeto de lei é aprovado de forma unânime: todas as leis
serão substituídas por boxe!
O país ama a decisão e todos os estados ratificam a mudança. Políticos
locais tornam-se celebridades atléticas de um dia para o outro. Tribunais são
convertidos em arenas. A temporada eleitoral torna-se um esporte nacional
- e um espetáculo internacional.
Você está treinando para se tornar um boxeador já faz um tempo, então
entra em um torneio local por diversão. Mal você sabe que seu primeiro
oponente é uma pessoa muito, MUITO importante.

Seleção de Dificuldade
Ao iniciar o jogo, você deve escolher em qual dificuldade jogar.
Casual: para jogadores novos em jogos de boxe, e aqueles que desejam,
prioritariamente, se concentrar na história. No modo casual, você não precisa socar
em direções específicas para achar as fraquezas de seus oponentes. Além disso, você
pode desviar para qualquer direção sem ser acertado. O jogo ainda lhe desafiará a
derrotar seus oponentes de maneiras criativas.

Clássica: recria o desafio dos jogos de boxe da era do NES (também
conhecido como Nintendinho). Qual soco você dá importa. Você deve
desviar para evitar ataques. Dado total controle de seu lutador, você
aprenderá a distinguir seus oponentes e a manipulá-los como se fossem
marionetes. É essa a maneira na qual o jogo é suposto de ser jogado.1
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Ações e Controles
Um boxeador é um forte e ágil atleta com um cérebro para acompanhar os punhos.
Fique de pé, se aqueça um pouco, e lembre-se dos princípios básicos:

Ganchos e Jabs: seu pão com manteiga. Soque alto e baixo, e sempre
procure por uma abertura na defesa de seu oponente! Não erre o alvo! Um
soco que não acerta custa muito mais vigor do que um que o faz.
Desvio: nunca pare de se mover! Uma mudança em sua posição pode fazer seus
oponentes errarem, deixando-os vulneráveis a um contra-ataque! Ficar se
movimentando não irá te cansar, mas certifique-se de voltar a uma postura de
combate para ficar preparado.

Bloqueio: Seja defensivo! Bloquear é mais rápido do que desviar, mas seu
oponente pode te exaustar. Bloquear assim que um oponente lhe atacar irá
te encher de energia.
Super Soco: um ataque devastador. Você colocará toda a sua energia nesse
ataque especial, mas, se acertá-lo, valerá muito a pena! Super Socos são
especialmente eficazes quando contra-atacando o ataque de um oponente.2
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Controles (xinput)

X

Gancho esquerdo (soco baixo)

(Pode-se usar LT)

A

Gancho direito (soco baixo)

(Pode-se usar RT)

CIMA + X

Jab esquerdo (soco alto)

(Pode-se usar LB)

CIMA + A

Jab direito (soco alto)

(Pode-se usar RB)

B

Bloquear

(Pode-se usar BAIXO)

Y

Super Soco

ESQUERDA Desviar para a esquerda
DIREITA

Desviar para a direita

Election Year Knockout é compatível com vários tipos de controles. Tenha em
mente que seu dispositivo pode ter diferenças no suporte próprio de
controles.3
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Controles de Toque
Controles de toque são o padrão para telefones celulares e tablets.
Para PC/Mac, você pode habilitar controles de toque no menu de configurações. Se
isso for feito, o ponteiro de seu mouse se tornará um simulador de toque.

Tocar (canto inferior esquerdo)

Gancho esquerdo (soco baixo)

Tocar (canto inferior direito)

Gancho direito (soco baixo)

Tocar (canto superior esquerdo)

Jab esquerdo (soco alto)

Tocar (canto superior direito)

Jab direito (soco alto)

Segurar dois polegares

Bloquear

Deslizar para cima

Super Soco

Deslizar para a esquerda

Desviar para a esquerda

Deslizar para a direita

Desviar para a direita

No modo de dificuldade Casual, você pode tocar em qualquer lugar de tela
para dar socos aleatórios.
Dica: se você segurar seu dedo em um mesmo lugar da tela por um breve momento, seu
personagem dará um soco. Quando você deslizar para desviar ou para dar um super soco,
certifique-se de que seu dedo está se movendo quando tocar no seu dispositivo.
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Controles de Teclado
Formato 1

Formato 2

Formato 1

Formato 1 alternativo

Formato 2

J

Z

Gancho esquerdo (soco baixo)

K

X

Gancho direito (soco baixo)

W+J

CIMA + Z

Jab esquerdo (soco alto)

U
I

W+K

CIMA + X

Espaço

L

Espaço

H

Enter

C ou Enter

Super Soco

A

ESQUERDA

Desviar para a esquerda

D

DIREITA

Jab direito (soco alto)
Bloquear

Desviar para a direita

Você pode utilizar qualquer um dos conjuntos dos controles de teclado. Eles estão
ativos simultaneamente.5
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Controles da TV
Controles remotos são compatíveis com a Android TV e a Fire TV.

Quando jogando com um controle de TV, apenas a dificuldade CASUAL está
disponível.

SELECIONAR

Dar socos

ESQUERDA

Desviar para a esquerda

DIREITA

Desviar para a direita

BAIXO

Bloquar

CIMA

Super Soco6
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A Tela de Jogo

1) Sua barra de saúde. Se esgotada, você será derrubado e um dos
círculos no centro será marcado com um “x”. Se for derrubado três
vezes em um round, você perderá por nocaute técnico.
2) Seu medidor de energia. Socar seu oponente enche o medidor, mesmo
se ele bloquear.
3) Seu medidor de vigor. Socar consome vigor, mas ele volta rapidamente
se você descansar um pouco. Se o vigor se esgotar, você ficará sem
fôlego por alguns segundos.
4) A barra de saúde do oponente. Leve a saúde opositora a zero para
derrubar o adversário, resultando em um dos círculos no centro ser
marcado com um “x”. Se você o derrubar três vezes em um round, você
ganhará por nocaute técnico.
5) Cronômetro do round. Quando chega no zero, ambos os lutadores são
forçados a descansarem em seus cantos.
6) Botão de pausa. Aparece quando os controles de toque estão sendo
utilizados.
7) Botão de aprimoradores. Disponível para versões de telefones
celulares do jogo.

Levante-se!

Quando você é derrubado, você tem a chance de se levantar! Soque a parte
verde do medidor “Levante-se” cinco vezes para ficar de pé. Fica mais difícil
de se levantar a cada derrubada sofrida. Se não conseguir voltar à luta antes
da contagem chegar a dez, você perde por nocaute.
Dica: Se seu oponente estiver tentando se levantar, dê alguns jabs para se
manter aquecido. Você será recompensado com um pouco de saúde.
7
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Campanha

Em sua jornada até a Casa Branca, você será desafiado por várias pessoas
famosas tentando roubar seu holofote. Ganhe lutas contra eles em seus
próprios territórios e a opinião pública se voltará para o seu lado. Derrote
oponentes para desbloquear seus desafios e progredir em sua campanha
política.

Completando Desafios
Todos os personagens têm cinco desafios cada para você completar. Completá-los
não só lhe dá influência (ou votos) e direito de se gabar, eles também podem te
ensinar técnicas de luta avançadas que são úteis mais para frente no jogo.

Lutas EX
Quando você completa todos os cinco desafios para um personagem, você
desbloqueia uma revanche especial contra uma versão mais difícil do tal.
Essas revanches testarão suas habilidades contra novos ataques e estilos de
luta enquanto seu oponente tenta recuperar a região tomada.8
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Guarda-Roupa

Personalize seu avatar no menu do Guarda-Roupa. Não gosta de ser um cara
com um pequeno moicano por padrão? Você pode mudar isso. É 2020.9
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As Regras do Boxe Eleitoral
●
●
●
●
●
●

Os rounds terminam quando o cronômetro chegar a zero.
Há cinco rounds, ou menos a critério do juiz.
No fim do último round, é decidido um vencedor.
Se um lutador for derrubado e não conseguir se levantar antes da
contagem chegar a dez, a luta termina em nocaute.
Se um lutador é derrubado três vezes em um único round, a luta
termina em nocaute técnico.
Em uma regra que também foi decidida por boxe, não há
movimentos ilegais no boxe.

Dicas e Conselhos
●
●
●

●

●

●
●

Não seja acertado, e sinta-se livre para se sentir mal se nós tivemos
que lhe falar isso.
É tentador dar socos sem parar, mas isso só vai resultar em você
ficar sem fôlego, seguido pela morte.
Se você ficar sem fôlego, PARE. Você não pode socar nem desviar até
se recuperar. Bloquear um soco lhe trará instantaneamente de volta
à luta e rapidamente encherá seu vigor.
Olhe com cuidado os movimentos de seus oponentes. Essas pessoas
são políticos, não boxeadores. Eles vão com certeza mostrar suas
intenções.
Procure por oportunidades o tempo todo! Experimente com seus
oponentes para achar suas fraquezas. Eles ficam vermelhos quando
especialmente vulneráveis.
Oponentes também piscam amarelo às vezes. Boas coisas
acontecerão se você conseguir socá-los durante essas ocasiões.
Se você não consegue derrotar um oponente, tente completar
desafios de oponentes anteriores. Isso vai lhe ensinar técnicas
avançadas para derrotar os adversários mais altamente ranqueados.
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Agora vamos fazer uma pesquisa sobre os opositores!
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Jab Bush
Jab acordou esta manhã, comeu uma maçã verde e admirou os pássaros
fazendo um ninho no ringue de boxe em seu pátio. “Eles podem ficar de novo
hoje”, pensou Jab. Ninguém nunca se tornou presidente por ser mal-educado. 11

Tio Joe
Joe está muito animado com todas as leis sendo substituídas por luta
livre. Até agora, ninguém pensou em corrigi-lo.
11

A-Oh!
A jovem A-Oh! exemplifica o sonho americano, mostrando a baristas
dançarinos ao redor da nação que eles também podem boxear seu
caminho até a presidência.12

Ted Bruz
Havendo duvidado das teorias de conspiração por tanto tempo, Ted Bruz
finalmente admite que ele é de fato o Pugilista Zodíaco.
12

Capitão Crenshaw
Após uma decorada carreira de sucesso como Navy Seal, Capitão
Crenshaw pode finalmente perseguir sua verdadeira paixão: cosplay.13

Birdie Sanders
Quando Sanders descobriu que conseguia conversar com animais, muitas
novas avenidas foram abertas para suas ambições presidenciais. Críticos
se perguntam, porém: é Sanders quem está lutando? Ou é o pássaro?
13

Comandante Warrin’
Comandante Warrin’ já foi muitas coisas em sua vida, mas adquirir a
presidência iria com certeza colocar outra pena em sua bandana.14

Mike Pious
Não são todos os que são permitidos a entrar no ringue do Escritório
Oval. Pious protege o local, julgando quaisquer candidatos a entrarem.
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Presidente Donald Thump
Mesmo antes do boxe, o atual Presidente dos Estados Unidos já havia
derrotado sem piedade todos os que ousaram o desafiar. Se 2016 foi
uma chuva de sangue, não há de saber o que está por vir agora que
candidatos podem sair no soco, de verdade!15
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Justin Turbeau
Quando os E.U.A. abriram sua eleição presidencial para o boxe, eles se
esqueceram de limitar tal medida aos cidadãos americanos. Bom para o
Canadá é que seu Primeiro Ministro luta boxe na vida real. Será que
Turbeau anexará os E.U.A. a seu país?16

Kim Jong BUM
No dia em que Kim recebeu a carta de Thump, ele estava furioso. É
claro que ele era um melhor boxeador que Thump! De fato, ele é
campeão mundial em seu país! Para defender sua honra, Kim lança sua
própria campanha presidencial aos Estados Unidos.
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