


"Gamedec" - gra komputerowa za darmo

Już od jutra ze sklepu Epic Games Store będzie można pobrać za darmo gry "Gamedec - Definitive
Edition" oraz "First Class Trouble".

Gamedec – to przygodowa gra komputerowa typu wskaż i kliknij w klimacie cyberpunka
stworzona przez katowickie Anshar Studios, która jest oparta na sadze książek Marcina
Przybyłka, który brał również udział w powstawaniu gry.

Opis i fabuła

Akcja gry dzieje się w 2199 roku w Warszawie (w grze znanej jako Warsaw City), gdzie
miasto na przestrzeni lat stało się potężną metropolią, a mieszkańcy większość swego
czasu spędzają w wirtualnym świecie (wirtualium), niż w realnym (realium). Nowa
Warszawa jest pełną wielkich mega drapaczy chmur, które są podzielone na trzy sektory:

High city – Sektor w którym mieszka burżuazja i bogaci ludzie. W najwyższej części
Warszawy swe siedziby mają wielkie korporacje, a dzięki wystarczającej ilości
słońca rozwijają się w nim kurorty i ośrodki rehabilitacyjne.
Low city – Sektor w którym żyją mniej zamożni mieszkańcy oraz rozwija się na
masową skalę szara strefa i różnorakie subkultury. Kradzieże, handel narkotykami
i prostytucja są na porządku dziennym
Under city – Opuszczona strefa pełna pustostanów starej Warszawy na której
mieszkają dzicy lokatorzy, a roboty wyburzeniowe różnych korporacji rozbierają
cały czas budynki starego miasta. W tym sektorze żyją też różnorakie zmutowane
zwierzęta powstałe na skutek różnorakich eksperymentów lub odpadów z wyższej
części Warsaw City.

W grze wcielamy się w Gamedeca - osobę zajmującą się zwalczaniem przestępstw w
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wirtualnych grach i światach. Naszym celem jest rozwiązanie części z nich na
przestrzeni gry. Na początku gry tworzymy postać wybierając mężczyznę lub kobietę i
nadajemy imię postaci, a następnie wybieramy miejsce zamieszkania w jednym z
sektorów (Low city lub High city). Główną rolę odgrywają dialogi, które kształtują
przebieg gry, a także zagadki i badanie spraw poprzez dedukcje, dzięki której
sprawdzamy kilka możliwy ścieżek scenariuszy przebiegu wydarzeń jakie zaszły
wcześniej. W zależności od naszych decyzji każda z opcji zmienia zakończenie gry.

Źródło: Wikipedia
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FIRST CLASS TROUBLE

First Class Trouble to gra towarzyska, w której gracze muszą jednocześnie
współpracować i rywalizować ze sobą, aby przetrwać katastrofę. Jej celem jest
wyłączenie kontrolującej luksusowy statek kosmiczny sztucznej inteligencji o
morderczych zapędach. Uważaj, niektórzy gracze to w rzeczywistości podszywające się
pod ludzi zabójcze androidy, gotowe zdradzić Cię na każdym kroku.

W tej wieloosobowej grze od Invisible Walls pełnej podstępnych oszustów gracze
wcielają się w pasażerów statku MSK Alithea. C.A.I.N., sztuczna inteligencja
kontrolująca ten statek, zbuntowała się i próbuje zniszczyć cały zapas tlenu na pokładzie.
Pasażerowie muszą korzystać z czatu zbliżeniowego, aby skutecznie współpracować nad
osiągnięciem wyznaczonych im celów koniecznych do wyłączenia C.A.I.N. i zwycięstwa w
grze.

Pośród pasażerów znajdują się Personoidy, wyglądające jak ludzie androidy służące na
statku, które postanawiają zemścić się na podróżujących. Personoidy muszą przechytrzyć
wszystkich pasażerów i wyeliminować ich lub pozostać w ukryciu do samego końca, aby
wygrać.

Jeśli chcesz przetrwać, musisz oszukiwać swoich przyjaciół, w przeciwnym razie to oni
oszukają Ciebie...

Aby wyłączyć zbuntowaną sztuczną inteligencję, gracze muszą dotrzeć do nowych
lokalizacji na statku, komunikując się ze sobą i koordynując wysiłki podczas
wykonywania różnych, wymagających współpracy zadań.
Pasażerowie muszą odnaleźć wskazówki i nieustannie mieć się na baczności, aby
odkryć tożsamość Personoidów. Zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby je
wyeliminować.
Między nowymi obszarami gracze głosują, kto według nich jest Personoidem, i
wyrzucają go przez śluzę powietrzną.
Kłam, spiskuj i oszukuj jako jeden z Personoidów, próbując wtopić się miedzy
ludzkich pasażerów.
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