Gnomy stają do szaleńczej gonitwy - Geki Yaba Runner od
QubicGames debiutuje na Google Play Store
Warszawa, 17 grudnia 2015 – Dziś premiera, na którą długo czekali posiadacze urządzeń Android.
QubicGames, warszawskie studio cieszące się ugruntowaną pozycją producenta gier na Nintendo 3DS
oraz urządzenia z systemem iOS, zaprasza fanów dobrych gier zręcznościowych na Google Play Store.
Od dziś, wyłącznie w Polsce, można pobrać tam za darmo fantastycznie kolorową i nieubłaganie szybką
grę Geki Yaba Runner. Premiera światowa nastąpi w późniejszym terminie. Geki Yaba Runner, cieszy
się już ogromnym powodzeniem wśród polskich graczy iOS.
Geki Yaba Runner to szalony wyścig nieustraszonych gnomów, gotowych by pędzić, skakać, szybować,
ślizgać się i łamać barierę dźwięku po to, by dotrzeć do linii mety coraz trudniejszych, najeżonych
pułapkami torów przeszkód. Lekka, pełna humoru atmosfera, zniewalająca przyjemność rozgrywki,
oraz wysoki poziom wyzwania stawianego przed dzielnymi gnomami sprawiają, że odkrywanie
kolejnych barwnych i zróżnicowanych tras może wciągnąć niebojących się wyzwań graczy na wiele
godzin.
Zapraszamy wszystkich do sklepu Google Play i życzymy fantastycznej zabawy z pędzącymi po nagrodę
gnomami. Cieszymy się, że wielbiciele gnomów, którzy przyszli nas odwiedzić na targach w
październiku w Warszawie i Poznaniu, a nie mogli grać do tej pory na swoich urządzeniach, mogą bez
żadnych przeszkód pobrać grę.

Geki Yaba Runner Android na Google Play: http://bit.ly/1IWeEC2
Geki Yaba Runner iOS na App Store: http://apple.co/1QuFpjz
Trailer YouTube: https://youtu.be/WfIKuFUZyww

Strona domowa Qubic Games: http://qubicgames.com/
Facebook QubicGames: https://www.facebook.com/havefuneverywhere
Twitter QubicGames: https://twitter.com/qubicgames

O QubicGames:
Od 2004 roku warszawskie studio QubicGames tworzy gry na wiele różnych platform. Głównym celem,
który stawia przed sobą zespół to sprawiająca ogromną frajdę rozgrywka w każdym z publikowanych
tytułów, a wszystko to w cenie „na każdą kieszeń”. QubicGames nie ogranicza się do produkcji gier –
studio stoi też za serwisem www.adoptmygame.com, skierowanym do deweloperów gier. Serwis ma
umożliwiać prezentację przez deweloperów z całego świata swoich gier potencjalnym wydawcom.
QubicGames, wraz z Politechniką Warszawską, prowadzi również program badań i rozwoju, którego
owocem jest C-Way, autorski silnik do gier.

