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Description

Captain Cheezy is a tricky 2d mobile arcade game with tunnels, humor and a whole lot of cheese!
The player controls Captain Cheezy, an adventurous and heroic rat, on his cheesy tunnel-exploring missions.
Guide the Captain riding various aircrafts through the tunnels, avoid the obstacles and get on that high score
list! Prepare for arcade cheesiness, hardcore tunnel flying and a disturbingly catchy soundtrack. How far can
you go?

History
The original idea for Captain Cheezy was a super casual tunnel flyer where points and avoiding hitting the walls
were the only objectives. As game development progressed more enemies, goodies and options were added to
keep players entertained for longer.
The simple “just tap” control as the two man indie dev. team, Jonas Thoor and Michael Lakatos, aimed for in
the original is still used, making the game easy to understand and play but very hard to master. Captain Cheezy
is the Swedish indie duos 5th game in the super casual genre.

Features

. Simple “just tap” super casual arcade action.
. Hard as heck and very cheesy missions.
. A variety of fun aircrafts.
. Compete online for high score.
. Universal iOS & Android game.
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Beskrivning

Captain Cheezy är ett lurigt 2d-arkad-mobilspel med tunnlar, humor och en väldans massa ost!
Spelaren styr Captain Cheezy, en äventyrlig och hjältemodig råtta, på ostiga, tunnelutforskande uppdrag.
Guida kaptenen och manövrera en blandning av farkoster genom tunnlarna, undvik hinder och hamna högt på
topplistan! Gör dig redo för ostigt arkadspelande, hårresande tunnelflygning och ett ruskigt
beroendeframkallande soundtrack. Hur långt kan du komma?

Bakgrund

Originalidén för Captain Cheezy var en lättsam tunnelflygare som endast gick ut på att samla poäng och
undvika hinder. Allteftersom spelet utvecklades växte det med fler spelelement och funktioner för att
underhålla spelare längre. Den enkla ”peta på skärmen-kontrollen” som spelets två indie-utvecklare, Jonas
Thoor och Michael Lakatos tänkt sig i grundidén är dock fortfarande kvar och gör spelet lätt att förstå och spela
men väldigt svårt att bemästra. Captain Cheezy är den svenska indie-duons femte spel i genren ”Super Casual”.

Funktioner

. Enkel “peta på skärmen-styrning”.
. Svåra som fasen och väldigt ostiga uppdrag.
. En blandning av roliga farkoster.
. Tävla online för högsta poäng.
. Universellt spel för iOS & Android.
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