ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﻤﺸﺪه اﯾﻨﮑﺎﻫﺎ در ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪ
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ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
اﺳﮑﻮﺋﺮ اﻧﯿﮑﺲ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪی را از ﺑﺎزی  Shadow of Tomb Raiderﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در آن ﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎزی در آن دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﭘﺎﯾﺘﯿﺘﯽ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی ﮔﻤﺸﺪه در ﺗﻤﺪن اﯾﻨﮑﺎﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺳﺮی ﺗﻮم رﯾﺪر دارد.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﺎزی ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ ،از ﺗﻤﺪن ﻣﺪرن دور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺘﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺎزی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﻬﺮی در  Shadow of Tomb Raiderوﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺗﺠﺎرت و ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﻪ در آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﯽ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻرا ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ،روﺑﺮوﯾﯽ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻂ او را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﺎزی در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ روی »دﺷﻮار« اﺳﺖ ،ﺧﻄﻮط ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ راه ﻋﺒﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،روی ﻣﻮاﻧﻊ
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

در ﺿﻤﻦ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﻮان Shadow of Tomb Raider ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻻرا ﮐﺮاﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻘﺒﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ،اﺳﮑﻮﺋﺮ اﻧﯿﮑﺲ در ﺳﺎل  2013رﯾﺒﻮﺗﯽ را از اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی راﯾﺞ آن زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻃﺮﻓﺪاران
روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ  Rise of Tomb Raiderدر ﺳﺎل  ،2015اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از
رﯾﺒﻮت ﺗﻮم رﯾﺪر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮم رﯾﺪر روی ﭘﺮده ﻧﻘﺮه ای رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮد در ﮔﯿﺸﻪ ،ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮﯾﻨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎزی  Shadow of Tomb Raiderدر ﺗﺎرﯾﺦ  23ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﺮای ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ،4اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان
و ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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