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بازی هفت ـ ـ ـ ـ ـ ــه

قدم نهادن به سرزمین ممنوعه
بعد از دو ،سه هفته توفانی گذشته كه همزمان
با انتشار كنسولهای نسل نهم ،موج بازیهای
مختلف نیز روان ــه ب ــازار شــد ،ایــن هفته آرامشی
نسبی برقرار است .اولین بازی این هفته در واقع
هشتمین بسته الحاقی برای World of Warcraft
ف ــوق مـحـبــوب اس ــت .ای ــن ب ــازی  16س ــال پیش
عــر ضــه ش ــد و از آن ز مـ ــان تــا ك ـنــون پشتیبانی
آن ت ـ ـ ـ ــداوم ی ــا فـ ـت ــه ا سـ ـ ـ ــت .در ا یـ ـ ــن ب ـس ـتــه
ال ـحــاقــی ه ـمــانطــور ك ــه از اس ـمــش پـیــداســت
 Shadowlandsدر نقشه بــازی در دسترس قرار
خــواهــد گــرفــت ،ســرزمـیـنــی كــه طـبــق قـصـههــای
دنــی ــای ب ـ ــازی ،ســرزم ـیــن م ــردگ ــان اسـ ــت .ب ــرای
اولین بــار شاهد سیستم كاهش ِلـ ِـو ل هستیم
و كــاراك ـتــرهــایــی ك ــه در بـس ـتــه ق ـب ـلــی ت ــا لـ ــول 120
كــه سـقــف آن ب ــود رس ـیــده بــودنــد ح ــاال بــا ل ــول 50
مشخص خــواهـنــد شــد و مـیتــوانـنــد ت ــاش كنند
تا به لــول  60كه سقف بسته جدید اســت ،برسند.
از ایــن به بعد نژادهایی كه به كــاس Death King
دسـتــرســی نداشتند هــم مـیتــوانـنــد آن را داشته
باشند ،فرقههای جدیدی در پنج بخش سرزمین
جدید معرفی میشوند و البته دانجنها و Raidهای
ز یــادی نیز انتظارتان را میكشندWoW .بــازهــا از
این هفته حسابی عشق كنید!
بازی هفت ـ ـ ـ ـ ـ ــه

بازگشت به هایرول با خنجر و دشنه
اتفا قــا دومیــن بــازی ا یــن هفتــه نیــز مــا را بــه
سرزمینی آشنا بازمیگرداند!
 Hyrule Warriors: Age of Calamityكــه یــك بازی
میان دنیایی بین سری ِزلدا و Dynasty Warriors
بــه شــمار م ـیرود ،مــا را بــه ســرزمین ها یــرول
بازمیگردا نــد تــا اتفا قــات و حــوادث پیــش از
دا ســتان  Breath of the Wildرا تجر بــه كنیــم.
نبردهایــی بــا جمعیــت بــاال ،فرماندهــی افــراد و
تســخیر كــردن كمپهــای دشــمنان ،سیســتم
ارتقای شخصیتها ،آشــپزی كردن برای ساختن
معجونهــای انرژ یدهنــده و البتــه نشكســتن
ســاحها حیــن نبــرد از ویژگیهــای اصلــی بــازی
بهشــمار میروند .اســتفاده از وســیله ،Sheikah
گشــتن در دنیای بازی برای یافتــن ماموریتهای
جد یــد و پاز لهــای محیطــی نیــز از دیگــر اركان
گیمپلــی هســتند .این بــازی جــذاب و اســتثنایی
انحصاری سوئیچ را از دست ندهید.

نینجا بودن در
دنیای آینده چگونه
خواهد بود؟
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نینجاسایبورگ!
بعضــی بازیهــا خــوب میداننــد چــه چیزهایی را بــا هــم تركیب كننــد تــا نتیجه یــك تجربه

طراح مرحله بازی

میزنــد Ghostrunner ،مثــل یــك گــرم كردن حرفــهای میمانــد .دنیــای ســایرپانك بازی و
شــهر دیســتوپیایی آن در كنار شــخصیت اصلی كه یك نینجای ســایبورگ اســت همگی
جذابیت اولیه برای قالب كردن مخاطبی چون من را دارند .گوست رانر را به نوعی میتوان

تركیب  Hotline Miamiو  Mirror’s Edgeدر نظر گرفت كه در دنیایی تكنولوژیك جریان دارد.
اجازه دهید همین ابتدای امر تكلیفتان را با گوســت رانر مشــخص كنم .بازی یك اكشــن اول شــخص بســیار ســریع
اســت .از نظــر ســرعت و ریتــم شــاید بتــوان آن را مشــابه  DOOMدر نظــر گرفــت .بــا اینكــه بــازی بــرای كنســولها نیــز
وجود دارد اما ماوس و كیبورد بهترین گزینه اســت .به همین دلیل اگر فكر میكنید حوصله سرعت زیاد را ندارید ،این
بازی برای شما نخواهد بود ،اما اگر خودتان را با سبك و سیاق بازیها وفق میدهید ،از آن حسابی لذت خواهید برد.

آموختن از شكست

و بخش دیگر در مبارزات به دردتان خواهند خورد.
از آنجا كه ریتم و ضرباهنگ بــازی بهشدت باالست
و بــا یــك موسیقی سایبرپانك استثنایی و جــذاب
ه ــم ه ـمــراهــی مـ ـیش ــود ،قــهــرمــان ب ـ ــازی ك ــه شما
باشید تنها با دریافت یك ضربه از ســوی دشمنان
كشته خواهد شد و بالفاصله بــازی را از آخرین چك
پوینت كه فاصله ز یــادی از محل مرگ نــدارد ،شروع
خواهید كرد.
در واقـ ـ ـ ــع شـ ــمـ ــا ای ـ ـ ــن ك ـ ـ ــار را
آنق ـ ـ ــدر ادام ـ ـ ــه مـ ـیده ــی ــد تــا

گوست رانر داستان خاصی ندارد كه بخواهید پیگیر
آن باشید و صــرفــا بــه ان ـ ــدازهای اســت كــه نیازهای
گـیـمپـلــی را پــو شــش د ه ــد ا م ــا بــا گشتن در محیط
میتوانید جمعكردنیهایی پیدا كنید كه اطالعاتی
درخصوص پیشزمینه دنیای بازی و داستان آن به
شما خواهد داد .شاید این تنها دلیل بــرای گشتن
مراحل باشد چراكه بهجز این تنها كار شما رسیدن از
یك نقطه به نقطه دیگر و كشتن دشمنان در مسیر
حركت است.

شما در نقش یــك سایبورگ نینجا
هستید و وفــادارتــر یــن دوستتان
ش ـم ـش ـیــر ك ــات ــان ــای ــی اس ـ ــت كــه
بههمراه دارید ،اما به عنوان یك
سایبورگ تواناییهایی هم
دار یـ ــد كــه بعضی از آنـهــا در
خدمت بخش پلتفرمینگ
و پاركور مانند بازی هستند
عنوان انگلیسی:
Ghostrunner
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مدام در حركت

باحــال و ســرگرمكننده باشــد .در ایــن ماههــا كــه دنیــا بــرای بــازی  Cyberpunk 2077لهله

مجیدرحمانی
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موقعیت تمام دشمنان را یــاد بگیرید،
ب ــر ال ــگ ــوی رف ــت ــارش ــان مــســلــط شـ ــده و
الــبــتــه مــتــوجــه شــویــد كــه از چــه قابلیتی
در كجا و چگونه استفاده كنید .بهاین
ترتیب بــا رســیــدن بــه نقطه پــایــان مرحله
بــســتــه ب ــه زم ــان ــی ك ــه كــســب ك ــردهای ــد
و تــعــداد دشمنانی كــه كشتهاید و چند
ع ــام ــل دی ــگ ــر ،ام ــت ــی ــازی ب ــه شــمــا داده
مــیش ــود و ب ــه مــرحــلــه بــعــد مـ ـیروی ــد .با
ای ــن ح ــال متاسفانه ویــژگ ـیهــایــی مثل
چــالــش زمــانــی یــا هــر چــیــزی كــه بــه شما
انــگــیــزه تــكــرار مــجــدد مرحله و بــاال بــردن
ركـ ــورد را بــدهــد ،وج ــود نـ ــدارد و مـیتــوان
گ ــف ــت ب ـ ـ ــازی از ارزش تـ ــكـ ــرار ب ــاالی ــی
برخوردار نیست.

سازنده:
One More Level،
Slipgate Ironworks
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!505 Games، All In
Games

ام ــا گیمپلی ب ــازی بــســیــار ســریــع ،روان و
جــذابــی اس ــت .شــمــا بــایــد ســرعــت عمل
باالیی داشته باشید و بتوانید دشمنان
را در محیط تشخیص دهید و به سمت
آنها حركت كنید و از پای درشــان بیاورید
قبل از اینكه شلیك یا ضربه آنها به شما
برخورد كند.
دوی ـ ـ ــدن ،جــســت زدن ،س ــر خـ ـ ــوردن و
ك ــن ــدك ــردن زمـ ــان در كــنــار دوی ـ ــدن روی
دیــوارهــا اصــلـیتــریــن مكانیكهای بــازی
بهشمار میروند ،ولی به مــرور قابلیتها
و ت ــوان ــایــیه ــای ج ــدی ــدی نــیــز ب ــه دســت
م ـ ـیآوریـ ــد ك ــه از آن جــمــلــه مـ ـیت ــوان به
ام ــك ــان كــشــتــن هــمــزمــان چــنــد دشـمــن
اشاره كرد.
س ـیــســتــم ارتـ ــقـ ــای شــخــصــیــت و كسب
تواناییهای جدید بسیار خالقانه است و
شبیه بازی  Tetrisطراحی شده؛ به گونهای
كه شما برای كسب یك قدرت باید بتوانید
آجركها را در جای درست قرار دهید.
بــه همین مــنــوال اشــتــبــاه در ق ــرار دادن
آجرك ممكن است راه ارتقای یك توانایی
دیــگــر را بــه كلی مــســدود كــنــد .در نتیجه
شما نمیتوانید در تمام زمینهها بهترین
باشید و بــایــد آنــچــه را كــه بــه سبك
بـ ـ ــازیتـ ـ ــان ن ــزدیـ ـكت ــر
است انتخاب كنید.
در كــل Ghostrunner
یـ ــك بـ ـ ــازی سـ ــریـ ــع ،پـ ــر هـ ـیـ ـج ــان و
نــهچــن ــدان ط ــوالن ــی اسـ ــت ك ــه از ق ــرار
گــرفــتــن در نـقــش یــك نینجا ســا یــبــورگ
خــفــن ب ــه شــمــا ح ــس قـ ــدرت مـ ـیده ــد و
لحظاتی كه سرگرم آن میشوید ،گذر زمان
سخت درك خواهد شد .آن را بازی كنید!
سبک:
اكشناولشخص
پلتفرمینگ

پلتفرم:

تمام
پلتفرمها

