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Aarteenmetsästäjä Nathan Drake jättää näyttävät jäähyväiset 

Uncharted™-pelisarjan päätösosassa 

 

 Odotettu Uncharted™ 4: A Thief’s End vie pelaajat seikkailuun PlayStationin ikonisimpiin 
pelihahmoihin lukeutuvan Nathan Draken johdolla.  Elokuvamaiseen tarinankerrontaan ja 

moniulotteisiin henkilöhahmoihin nojaava toimintaseikkailu vierittää ruudulle toinen 
toistaan näyttävämpiä pelikohtauksia ja jännittäviä juonenkäänteitä. Huippusuositun 

Uncharted™-pelisarjan uusin seikkailu julkaistaan tänään yksinoikeudella PlayStation®4 
(PS4™) -konsolille. 

 
Uncharted 4: A Thief’s End -pelin tarina sijoittuu kolme vuotta edellisen Uncharted-pelin 
tapahtumien jälkeen, jolloin mestarivaras Nathan Drake on lopettanut onnenonkimisen ja 
tarunhohtoisten aarteiden tavoittelun. Aloilleen asettunut aarteenmetsästäjä ajautuu kuitenkin 
jälleen seikkailuun, kun tämän kauan kadonneeksi luultu isoveli Sam saapuu pyytämään apua. 
Etsiessään kapteeni Henry Averyn aarrekätköä Sam ja Nathan joutuvat keskelle salajuonta, jossa 
panoksena ovat paitsi kätketyt rikkaudet myös läheisten henki. 
 
Lajityyppinsä kärkeä edustavan seikkailupelin pääosissa nähdään videopelialan tunnetuimpia 
näyttelijöitä. Päähenkilö Nathan Draken roolissa esiintyy Uncharted-konkari Nolan North, joka on 
toiminut hahmon äänenä jo vuodesta 2007. Ensiesiintymisen tekevän Sam Draken saappaisiin 
astuu peleistä ja TV-sarjoista tunnettu Troy Baker (The Last of Us, Batman: Arkham Origins, Call 
of Duty: Advanced Warfare; Marvel’s Avengers Assemble, Transformers: Robots in Disguise). 
 
Pelisarjan aiempien osien tapaan myös Uncharted 4: A Thief’s End on palkitun pelistudio Naughty 
Dogin käsialaa. Studion tuotantoon lukeutuu PlayStation-yksinoikeusjulkaisuja, kuten kriitikoiden 
ylistämä The Last of Us sekä kuusiosainen tasoloikkasarja Jak and Daxter. 
 
Tuorein Uncharted-seikkailu jatkaa arvostelumenestysten sarjaa 
 
Uncharted 4: A Thief’s End on saanut pelisarjan edeltävien osien tapaan erinomaisen vastaanoton 
ympäri maailmaa – muun muassa yhdysvaltalainen talousmedia Forbes arvioi tuoreimman 
Uncharted-julkaisun pistein 9/10. Videopeliarvioita kokoavan verkkosivuston Metacriticin keskiarvo 
pelille on korkea 94/100*. 
 
Kotimaassa pelisivusto Gamereactor.fi antoi Uncharted 4: A Thief’s End -pelille täydet 10 pistettä. 
Arviossa kiiteltiin muun muassa henkilöhahmojen kemiaa ja ”leffamaista” seikkailua, josta nauttivat 
niin elokuvien kuin pelienkin ystävät. 
 
Myös suomalainen konsolipelien erikoislehti Pelaaja arvioi pelin huippupistein 9/10 ja kehui 
pelinkehittäjää tyylikkäästä Uncharted-sarjan päätöksestä: ”Ihmeen tutulta tuntuva, mutta 
ehdottoman taidokkaasti tehty seikkailu näyttää, miten hittipelisarja pitää lopettaa.” 
 
Uncharted™ 4: A Thief’s End -peli ilmestyy yksinoikeudella PlayStation®4 (PS4™) -
järjestelmälle 10.5.2016. Pelin suositusikäraja on 16 vuotta. Lisätietoja osoitteessa 
www.playstation.com/fi.  
 

http://www.forbes.com/sites/games/2016/05/05/uncharted-4-a-thiefs-end-review-ps4-the-legend-of-nathan-drake/#17f4280563f0
http://www.metacritic.com/game/playstation-4/uncharted-4-a-thiefs-end?ref=hp
http://www.gamereactor.fi/arviot/328453/Uncharted+4+A+Thiefs+End/
http://www.pelaajalehti.com/arvostelut/uncharted-4-a-thiefs-end
https://www.playstation.com/fi-fi/games/uncharted-4-a-thiefs-end-ps4/


 

 

*Ajantasainen pisteytys 10.5.2016. 
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About Sony Computer Entertainment Europe Ltd  
Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), based in London, is responsible for the distribution, marketing and sales of PlayStation®4 (PS4®) 
computer entertainment system, PlayStation®Vita (PS Vita) portable entertainment system, PlayStation®3 (PS3®) computer entertainment system, 
PSP™ (PlayStation®Portable) handheld entertainment system and PSN software and hardware in 109 territories across Europe, the Middle East, 
Africa and Oceania. SCEE has revolutionised home entertainment since they launched PlayStation® in 1994. PlayStation®4 redefines rich and 
immersive gameplay with powerful graphics and speed, intelligent personalisation and deeply integrated social capabilities. PS Vita is an ultimate 
portable entertainment system that offers a revolutionary combination of rich gaming and social connectivity within a real world context. PS3® is an 
advanced computer system, incorporating the powerful Cell Broadband Engine and RSX processors. PSP® is a handheld entertainment system that 
allows users to enjoy 3D games with high-quality full-motion video and high-fidelity stereo audio. SCEE also delivers the PlayStation® experience to 
open operating systems through PlayStation®Mobile, a cross device platform. SCEE also develops, publishes, markets and distributes entertainment 
software for these formats, and manages the third party licensing programs for the formats in these territories.  
 
More information about PlayStation® products can be found at www.playstation.com.  
 
PlayStation®, PS4, PS3, PS2, PSP, and DUALSHOCK are registered trademarks or trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
All other trademarks are property of their respective owners.  
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