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Walka o przetrwanie.
W ostatnim czasie na znaczeniu zyskały gry survivalowe, w których głównym założeniem jest
po prostu walka o przetrwanie – czy to w trudnych warunkach atmosferycznych, czy podczas
apokalipsy zombie.
To gatunek, który zwraca uwagę na szczegóły. Gracze muszą monitorować głód czy chociażby
nawodnienie własnej postaci, o bardziej zaawansowanych statystykach, takich jak choroby czy
rany nie wspominając.
Bardzo często w grach survivalowych spotkamy elementy budowania czy tworzenia prostych
przedmiotów. W końcu aby upolować coś na obiad, najpierw należy ściąć drzewo, z którego
zrobimy włócznię czy prowizoryczny łuk. Niekiedy polegają one jednak wyłącznie na trudnej
walce z przeciwnikiem.
Choć gry survivalowe to gatunek przede wszystkim płatnych produkcji, znajdziemy wśród nich
także darmowe, równie dobre propozycje. Najlepsze z nich przedstawiamy poniżej.

Unturned

{reklama-artykul}Mówiąc o darmowych grach survivalowych na myśl od razu przychodzi
Unturned, które cieszy się pozytywnymi opiniami na Steamie. Pod względem graficznym
produkcja nawiązuje do stylu znanego z Minecrafta, przedstawiając nieco „kanciaste” spojrzenie
na świat.
W Unturned wcielamy się w osobnika, który jako jeden z nielicznych nie zamienił się w zombie.
Naszym głównym zadaniem jest zachowanie tego stanu rzeczy. Gracze mogą współpracować z
innymi lub bezpośrednio z nimi rywalizować. Możliwe jest budowanie własnych baz,
poprawianie umocnień, polowanie na zwierzynę, a nawet sianie i zbieranie plonów.
W grze dostępnych jest pięć oficjalnych map stworzonych przez deweloperów, a także jedna
wykreowana przez społeczność. Na zainteresowanych czeka wiele aktywności, które nie
znudzą się przez długie godziny. Według społeczności Steam to jedna z najlepszych
survivalowych gier, w które można pograć za darmo.
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Unturned

No More Room in Hell

Nieco inne podejście do kwestii przetrwania przedstawia No More Room in Hell. To darmowa
gra z zombie w roli głównej, stawiająca więcej nacisku na akcję. Rozgrywka prowadzona jest w
stylu Left 4 Dead. Maksymalnie ósemka graczy musi ze sobą współpracować, by przetrwać w
niekorzystnym świecie, opanowanym przez zombie.
No More Room in Hell to survival „pełną gębą”. Broń i amunicja jest tu ściśle limitowana, tak
więc każdy strzał jest na wagę złota. Nie ma też celowników, które ułatwiają grę, a gracze mogą
się ze sobą komunikować tylko wtedy, gdy są blisko siebie. Im dalej, tym gorzej się „słyszą”.
Twórcy zastosowali też system dynamicznych obiektów na mapie, dzięki czemu każde kolejne
przejście scenariusza będzie się od siebie różnić.
No More Room in Hell przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy dobrze bawili się przy Left 4
Dead lub Killing Floor.

No More Room in Hell

Fallen Earth

Porzucamy klimaty zombie na rzecz postapokalipsy. Pod względem klimatu Fallen Earth
pełnymi garściami czerpie z takich serii, jak Fallout czy Mad Max.
Jest rok 2156, a garstka ocalałych po wojnie atomowej walczy o przetrwanie i dominację w
Wielkim Kanionie. Gra oferuje aż tysiąc kilometrów kwadratowych trudnego, górzystego terenu.
Jedną z cech charakterystycznych Fallen Earth jest bezklasowy system rozwoju postaci. Dzięki
temu gracze mogą stworzyć alter-ego według własnych preferencji i upodobań.
Twórcy przyłożyli się też do systemu craftingu. Ponad 95% wszystkich dostępnych w grze
przedmiotów można stworzyć własnoręcznie, zdobywając wcześniej odpowiednie surowce.
Do tego hybrydowy system walki, łączący klasycznego FPS-a z RPG oraz dynamicznie
generowane wydarzenia, które sprawiają, że w świecie gry ciągle coś się dzieje. Pomimo kilku
lat na karku, tej grze zdecydowanie warto dać szansę.
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Fallen Earth

Infestation: The New Z

Infestation to kolejna gra podejmująca temat apokalipsy zombie. Gracze trafiają do świata
opanowanego przez zarazę. Mogą zbierać się w grupy, szabrować innych i zdobywać nowe
przedmioty, pomocne w walce i przetrwaniu.
W grze znajdziemy specjalny tryb, który największy nacisk stawia na survival, a przetrwanie
czyni niezwykle trudnym. Ograniczono w nim między innymi częstotliwość znajdowania
przydatnych przedmiotów.
Na graczy czekają duże, otwarte światy i serwery skupiające się na walce z komputerowym
przeciwnikiem lub wręcz przeciwnie – na rywalizacji użytkowników. Jest też specjalny tryb
Battle Royale, w którym wygrywa osoba, która jako ostatnia pozostanie przy życiu.

Infestation: The New Z

Codename Cure

Ostatnia polecana przez nas gra również traktuje o zombie. Tym jednak razem mamy do
czynienia z tytułem kooperacyjnym, w którym maksymalnie piątka graczy próbuje przetrwać,
eliminując przy okazji hordy nieumarłych.
Codename Cure to pierwszoosobowa strzelanka, stawiająca na wartką akcję. Twórcy
przygotowali szereg misji, w których wcielamy się w członków oddziału sił specjalnych. Naszym
zadaniem jest rozprawienie się z zarazą, która opanowała świat.
Jest też tryb stricte survivalowy, w którym zmagamy się z kolejnymi hordami przeciwników.
Pomiędzy falami otrzymujemy chwilę przerwy na uzupełnienie ekwipunku.
Gra jest w pełni darmowa. Można w nią grać zarówno w trybie online, jak i offline. W ostatnim z
przypadków żywych graczy zastępuje sztuczna inteligencja.

3/4

Najlepsze darmowe gry survivalowe
Wpisany przez Wojtek Onyśków
Piątek, 20 Październik 2017 13:35

Codename
tytułu,
To oczywiście
który Cure
szczególnie
zaledwie przypadł
garstka darmowych
wam do gustu,
gier koniecznie
survivalowych.
podzielcie
Jeżeli nie
się nim
wymieniliśmy
w komentarzach.
tu
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