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„The Crew“ turi ambicijų tapti kitu įspūdingiausiu lenk-
tynių žaidimu. Vien ką sako jo žemėlapis, apimantis 
visas kontinentines Jungtines Amerikos Valstijas nuo 
Niujorko prie Atlanto iki Los Andželo prie Ramiojo van-
denyno! 

Žaisdamas „The Crew 2“ gali lenktyniauti ne vien įvai-
riais automobiliais. Tęsinyje atsirado motociklai, laivai 
ir lėktuvai. Jei anksčiau keliais mygtukų paspaudimais 
galėjai savo gatvių lenktynėms skirtą automobilį pa-
versti bekelių monstru, tai dabar, pavyzdžiui, gali įsibė-
gėti iki rampos motociklu ir pašokęs nuskristi lėktuvu. 
Sistema, anksčiau pritaikyta žiemos sporto žaidimui 
„Steep“, čia veikia įspūdingai ir nepriekaištingai.

„The Crew 2“ suteikia visišką laisvę naudotis patinkan-
čiomis transporto priemonėmis. Jeigu nenori plaukioti 
ar skraidyti, žaidimas nevers tavęs to daryti. Net nebū-
tina lenktyniauti – laisvojo stiliaus varžybose svarbiau-
sia surinkti kuo daugiau taškų atlikinėjant beprotiškus 
triukus. Tai milžiniškas patobulinimas. Tavo žaidimas, 
tavo taisyklės. 

Gaila, kad kitkam „Ivory Tower“ skyrė mažiau dėmesio. 
Grafika akivaizdžiai patobulėjo, bet nieko kito po ketve-
rių metų pertraukos ir nebuvo galima tikėtis. Amerika, 
kurią dabar galima ir perskristi bei perplaukti, tokia pati 
apleista kaip anksčiau – miestai labiau, gamta truputį 
mažiau. Dirbtinis intelektas vis dar kvėpuoja į nugarą 
iki pat varžybų pabaigos, nesvarbu, kaip gerai vairuoji. 
Pergales ir toliau daugiausia lemia ne įgūdžiai, o pato-
bulinimai ir, kartais, akla sėkmė.

Prasčiausia situacija su valdymu. Suprantu, kad tai –
pramoginis lenktynių žaidimas, bet valdymas jame vis 
tiek per daug paprastas, nesuteikiantis jokios vietos 
tobulėti. Geriausiai valdosi visureigiai, gatvių automo-
biliai ir lenktyniniai bolidai, tada laivai, po to motociklai 
ir tik po jų rikiuojasi lėktuvai – didžiausia žaidimo nau-
jovė. Pilotuojant juos apima jausmas, kad žaidi mėgėjų 
sukurtą modifikaciją, o ne profesionalų produktą. 

Neabejoju, kad „Ivory Tower“ sukurs žaidimui aibę pa-
pildymų, kurie patobulins tiek tai, kaip vyksta lenkty-
nės, tiek tai, kaip valdosi transporto priemonės, bet aš 
nesiruošiu jų laukti ir juo labiau už juos mokėti. Taupau 
„Forza Horizon 4“.
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Garsas 8 (geras)
Pasigarsink muziką. Dar 

geriau – savo.

„The Crew 2“
Kūrėja „Ivory Tower“

Leidėja „Ubisoft“
Platforma „Windows“, „PlayStation 4“, „Xbox One“

Žanras Atviro pasaulio lenktynių žaidimas
Data 2018 m. birželio 29 d.

Rekomenduojamas amžius 12+ m.
Sudėtingumas Vidutinis

Geriausia alternatyva „Forza Horizon 3“

VERTINIMAS
Įdomumas 7 (patenkinamas)

Dabar, kai nebeliko neįveikiamų kliūčių, gali 
netrukdomai keliauti po visą milžinišką šalį. Joje 
ne visada rasi ką pamatyti, bet tikrai turėsi kuo 
užsiimti. Varžybų įvairovė milžiniška. Jei gali, 

žaisk su draugais, nes dirbtinis intelektas žaidžia 
pagal savo taisykles. 

Ilgumas 8 (geras)
Šito iš „The Crew 2“ neatimsi. 

Ilgas žaidimas. Tiesa, pabaigęs 
jį vargu ar kada nors dar norėsi 

sugrįžti. 

Valdymas 6 (vidutiniškas)
Jeigu negali prilygti „For-
za Horizon“, „Ivory Tower“ 
galėtų pasimokyti bent iš 

„Need for Speed“.

Verdiktas 7 (patenkinamas)
Visai smagu pakeliauti po Jungti-

nes Valstijas. Lenktyniauti? Svarbu 
kaip ir su kuo. Geriau automobiliais 

ir visureigiais, negu laivais ir 
lėktuvais, bei su draugais, negu 

kompiuteriu.

Vaizdas 7
(patenkinamas)

Taip „The Crew“ turėjo atro-
dyti jau 2014 m. „The Crew“. 
Ne „The Crew 2“. Kita vertus, 

nė vienas jo konkurentas 
nėra toks milžiniškas. 
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Praėjusį mėnesį žurnale kalbėjome apie 
„League of Legends“, arba LoL, bet yra 

daugiau populiarių eSporto žaidimų. 
Vienas iš jų – „Counter-Strike: Global 
Offensive“, arba CS:GO. Nors visame 

pasaulyje vyksta abiejų žaidimų turnyrai, 
tuo ir baigiasi jų panašumai.

Raundą laimėjusi komanda gauna 
pinigų, už kuriuos perka ginklų, 

šarvų ir granatų. Komandos 
žaidžia trisdešimt raundų viename 

žemėlapyje, nebent viena iš jų 
surenka šešiolika taškų. Tuomet 

žemėlapis baigiasi anksčiau. Jeigu po 
trisdešimties raundų abi komandos 

turi po 15 taškų, žaidžiami šešių 
raundų pratęsimai, kol išaiškėja 

nugalėtojas.

Antras didelis skirtumas tarp CS:GO ir 
LoL – žaidimų kūrėjų požiūris į jų žaidimų 

eSporto rinką. „League of Legends“v 
kūrėjai griežtai kontroliuoja savo žaidimo 

turnyrus. „Valve“, kompanija, sukūrusi 
CS:GO, į šio žaidimo turnyrus žiūri 
kur kas laisviau ir nepriklausomiems 
organizatoriams leidžia savo verslą 

vystyti kaip tik šie nori.

Pirmas didelis skirtumas tarp LoL ir 
CS:GO yra tikslas, kurį turi pasiekti 

komandos, kad laimėtų. Šiame žaidime dvi 
penkių žaidėjų komandos žaidžia atskirus 
raundus, kur viena komanda bando padėti 

bombas nustatytose vietose, o kita – 
juos sustabdyti. Po penkiolikos raundų 

komandos keičiasi pusėmis.

Laisvė, kurią „Valve“ suteikia turnyrų 
organizatoriams, turi ir gerų, ir blogų pasekmių. 

Teigiama pusė yra ta, kad CS:GO varžybos 
žaidžiamos kiekvieną dieną. O neigiama ta, kad 

dėl tos laisvės darosi sunku susigaudyti, kas 
vyksta. Visos varžybos dažnai pasižymi skirtinga 
struktūra tiek komandoms patenkant į turnyrus, 

tiek paties turnyro metu.

Pirmajame iš jų visos turnyre 
dalyvaujančios komandos paskirstomos 

į keturių komandų grupes, kuriose 
žaidžia viena prieš kitą. Į atkrintamąsias 

varžybas patenka dvi po dvi pergales 
iškovojusios komandos.

Kai turnyras prasideda, jo formatą (arba 
būdą, kaip rasti stipriausią turnyro 
komandą) lemia organizatorių norai. 
Galima išskirti du ypač populiarius 

formatus. 
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