Hugo Gamefi

O Ninho do Hugo
O Hugo aninhou-se algures no metaverso da Binance Smart Chain e está a convidar
todos os utilizadores do Ecossistema Hugo a juntarem-se e chocar os Ovos para os
libertar no Metaverso.
Chocar um ovo dará acesso
Spaceverse Hugo, um mistério
espacial aventureiro que as tropas de
Hugo precisam de resolver através
da aquisição de conhecimentos,
competências e recursos.
O nosso jogo será frequentemente
atualizado, pelo que solicitamos aos
nossos jogadores que apresentem
frequentemente propostas e
atualizações por contribuírem em prol
do desenvolvimento e da criatividade.
O Hugo existe em muitas formas e é
o próprio utilizador que escolhe o tipo
de ovo que vai chocar e fazer mint.
Estamos a lançar o nosso jogo e NFT
na Binance Smart Chain e esperamos
utilizar a eficiência do ecossistema da Binance no que respeita às taxas de gas, o
que nos permitirá também explorar território inexplorado com jogabilidade on
chain.

Loja De Ovos
A loja de ovos será utilizada para comprar NFTs Hugo, e cada tipo de ovo terá um
aspeto diferente. O aspeto do seu ovo também irá determinar o aspeto do corpo
do seu NFT (incluindo diferentes expressões faciais). Não haverá quaisquer limites
para os ovos, desde que haja oferta da colecção de NFTs (10.000,) qualquer ovo
pode ser comprado. Desta forma, os NFTs serão distribuídos com base na procura.
A compra com Hugo terá um desconto de 10%. Em comparação com o preço total
em BUSD ou BNB. A compra é possível em HUGO, BUSD e BNB.
Tipos de ovos e preços:
Ovos Hugo (35 BUSD):
estes são ovos Hugo clássicos, os utilizadores
terão a opção de escolher as seguintes
expressões faciais: Normais, tristes, loucos,
felizes, gananciosos e tolos.
Ovos Cockerel 70$:
Hugo na sua forma adulta
Ovos mutantes 120$:
Três ovos mutantes. Humanoide, Zombie e
Esqueleto
Ovos E.T 150$:
Ovos com vida extraterrestre Estes são
constituídos por um ovo Alienígena e um ovo
Robô.
Ovos Crypto 200$
Os melhores estereótipos de crypto em forma
de ovo.
Pode escolher entre: Ape, Doge e Frog.
Depois de comprar o ovo vai para o inventário. A incubadora deve ser utilizada
para iniciar o processo de incubação.

a

O Cofre
No cofre poderá obter recursos que irão influenciar o processo de incubação.
Dependendo de quanto Hugo apostar, receberá o seu consumível ou incubadora.
Após 5 dias de staking, terá a escolha de recolher o seu consumível ou incubadora.
•

Faça stake de +250.000 Hugo ou mais e obtenha Recursos de Nível 3

•

Faça stake de +100.000 Hugo ou mais e obtenha Recursos de Nível 2

•

Faça stake de +50.000 Hugo ou mais e obtenha Recursos de Nível 1

Recompensas de Staking:
A cada 5 dias tem a possibilidade de recolher uma recompensa e recebe sempre a
opção de recolher uma incubadora ou um consumível.
Os consumíveis podem ser utilizados
1 vez, as incubadoras podem ser
utilizadas 5 vezes. Cada incubadora
(exceto LVl 0) pode ser obtida uma
vez.
Só se pode utilizar 1 incubadora e
consumível para 1 ovo. Isto significa
que não podem ser utilizadas
incubadoras duplas para 1 ovo.
Após o staking, o contador de
recompensas do staking fica a 0.
Os consumíveis dar-lhe-ão a opção
de gerar o seu NFT com os atributos
da sua escolha após o staking.

Nível do consumíveis e seus atributos:
Sem consumíveis: Corpo + camisola + fundo
Consumíveis de nível 1: todos os acima + chapéu
Consumíveis de nível 2: todos os atributos do nível 1 + óculos
Consumíveis de nível 3: todos os atributos do nível 2 + acessório
Tempo de Incubação
Caixa de Ninho nível 0 -> 10 dias por Nascimento
Incubadora de Nível 1 -> 5 dias por Nascimento
Incubadora de Nível 2 -> 4 dias por
Nascimento
Incubadora de Nível 3 -> 3 dias por
Nascimento

Minting
O processo de minting deve ser
comparável a um jogo de vestir ou de
seleção de personagens, onde se passa
por várias etapas e onde se selecionam
os atributos do seu NFT. Uma vez
selecionados os atributos, obtém-se o
nome do seu NFT e a capacidade de acrescentar uma descrição ao seu NFT.
Após o minting do NFT, este devem ser movidos para a secção da carteira, que se
chamará Quinta Hugo. É aqui que iremos introduzir mais funcionalidades numa
fase posterior.

Parabéns pelo(s) seu(s) novo(s) NFT(s)!

Spaceverse Hugo
O “Spaceverse” Hugo será constituído por um ciberespaço digital onde os
utilizadores podem vaguear por diferentes planetas e lugares. Procurar no
espaço para adquirir experiência em ações como: artes marciais, treino de
poder, vitalidade ou tiro ao alvo. Equipar-se com diferentes armas, armaduras
ou máquinas. Ou tornar-se um mestre na exploração do espaço a fim de reunir
recursos para sobreviver ou mesmo engenharia.
Naturalmente, tudo isto exigirá
preparação e muitas experiências
e missões serão construídas no
sentido de desbloquear diferentes
características e descobrir
muitas áreas no Spaceverse.
O aperfeiçoamento das suas
capacidades permitirá inúmeros
benefícios e os itens que obtiver
poderão ser mantidos na sua
bolsa ou no cofre. O NFT Hugo
dar-lhe-á também acesso a muitas
funcionalidades únicas como festas
drop ou construção de clãs.
O mecanismo exclusivo play to earn recompensará os jogadores no Mercado
Espacial de Hugo, onde poderá vender o seu inventário, ou comprar algum item
que possa necessitar para uma busca.
Muitos recursos que podem ser recolhidos através do Spaceverse, por exemplo
minerais como: lítio, sulfato, zinco, semente estrelada e até pó de éter. E também
ferramentas para a perícia, lasers, máquinas e armas para se defender no espaço.
A cura e o reforço serão construídos através de uma dieta espacial rigorosa e
nutritiva que consistirá em muitas plantas, fluidos e vários recursos proteicos.
Para os colecionadores de objetos preciosos digitais será certamente interessante
salvaguardar as suas saunas mineiras como pedras preciosas e gemas no cofre ou
mesmo trocá-las com algum colecionador no mercado.

Hugo DAO
O Hugo DAO desempenhará um grande papel na descentralização do jogo, o
que encorajará a nossa comunidade a ajudar-nos a construir e gerir o nosso
desenvolvimento com base nas
suas necessidades.
O token de governação Hugo
que é o seu passe para votar na
plataforma e muitos outros em
utilidades do jogo como ganhar,
apostar, trocar itens. Tratará da
tesouraria do nosso DAO para a
gestão de futuros projetos como
torneios, colaborações de marcas
e distribuição comunitária.
O nosso principal objetivo é
construir um jogo divertido e
aventureiro cheio de jogabilidade,
sabedoria e gráficos misteriosos e
intrigantes.
DAO significa Organização
Autónoma Descentralizada,
semelhante a empresas como Uber e Tesla. A diferença, contudo, reside no
facto de que é autónoma. Hugo trabalha de forma transparente e sem qualquer
intervenção humana. Em vez disso, é gerido por código de programação, escrito em
cima de contratos inteligentes na BSC. Ao contrário das moedas fiat centralizadas,
Hugo foi criado para e com a comunidade. Nós damos-lhe, como patrão, a
oportunidade de moldar a organização. Ser capaz de usar Hugo como símbolo da
sua governação para votar em futuros contratos e desenvolvimento de produtos.
Com a ausência de uma estrutura hierárquica, qualquer ideia inovadora pode ser
apresentada, e todos os nossos patrões são exatamente isso: patrões!

Token de
Governação
Nos sistemas de governação tradicionais as decisões
são tomadas unilateralmente ou, em alguns
casos, por um conselho de administração. Um
token de governação é uma forma de estabelecer
regras, direção, estabilidade, limites e ordem num
ecossistema de criptomoedas. Sendo uma forma
direta de democracia, os detentores de Hugo podem
votar diretamente em propostas que afetam o futuro
do ecossistema. Proporciona a todos um lugar à
mesa, tornando todos num patrão. O futuro da
plataforma está nas mãos dos detentores e patrões,
dando-lhes o direito de votar em todas as coisas
técnicas, financeiras, criativas, de boa vontade, etc. O
token de governação Hugo é incrivelmente poderoso porque permite às pessoas
controlarem o funcionamento do Protocolo Financeiro Descentralizado. Um token
que pode ser negociado, swappado, trocado E que lhe dá um lugar na mesa de
tomada de decisões? E não esqueça o facto de Hugo ser deflacionário, o que
significa que haverá cada vez mais escassez ao longo do tempo. Que grande tipo,
este Hugo.

Comunidade
Hugo é um projeto comunitário com muito
coração que será tomado como um dos
principais elementos durante o desenvolvimento
futuro do projeto. Os detentores de Hugo são
considerados como os Patrões.

