ﭘﺮوژه ﺑﻌﺪی راﮐﺴﺘﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻ  Bully 2ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻌﺪی راﮐﺴﺘﺎر  Bully 2ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﮔﻬﯽ ﺟﺪﯾﺪ راﮐﺴﺘﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ
ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر
راﮐﺴﺘﺎر در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه داده ﺷﺪه اﺳﺖ» :دارای ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی رﮐﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻮﺟﻮان اﺟﺮا ﺷﻮد«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻫﻤﺎن
 Bully 2ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ  Red Dead Redemption 2اﯾﻦ ﺣﺪسﻫﺎ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی راﮐﺴﺘﺎر ﺑﻌﺪ از  GTA Vﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن راﮐﺴﺘﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﺟﻔﺮﺳﻮن در ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﻟﻨﺪن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮐﺎﻟﺞ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ داﺳﺘﺎن
ﻗﺴﻤﺖ دوم  Bullyﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی و ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه رواﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﻮﻟﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶و ﺑﺮای ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  2ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،راﮐﺴﺘﺎر اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ایاوس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
در ﺑﻮﻟﯽ ﻣﺎ در ﻧﻘﺶ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﯽ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺑﺎر
اﺧﺮاج ﺷﺪن از ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﺮده ﺷﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﯿﻤﯽ ﺑﯿﮑﺎر
ﻧﻤﺎﻧﺪه از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ وارد ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﮐﺴﺘﺎر واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روی  RDR 2ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪی را راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻮﻟﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

