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Huippuodotettu seikkailueepos The Last Guardian on vihdoin kaupoissa 

 

Miltei kymmenen vuotta kehitetyssä The Last Guardianissa nuori poika tutustuu 
salaperäiseen Trico-olentoon, jonka kanssa hän muodostaa murtumattoman siteen. 
Parivaljakon täytyy selvitä yhteistyössä heitä uhkaavista vaaroista selvittäessään 
pelimaailman salaisuuksia. The Last Guardian julkaistaan tänään yksinoikeudella 

PlayStation®4 (PS4™) -konsolille. 
 
The Last Guardian on uraauurtavan japanilaissuunnittelijan Fumito Uedan uusin mestariteos, joka 
on ollut kehitteillä miltei kymmenen vuotta. Uedan aiempiin peleihin kuuluvat PlayStation 2:lle 
julkaistut modernit peliklassikot Ico (2001) ja Shadow of the Colossus (2005). Miehen edellisten 
pelien tyyliin The Last Guardian on lumoava seikkailupeli, jonka ainutlaatuinen tunnelma vetoaa 
pelaajaan kuin pelaajaan.  
 
Peli teki ensiesiintymisensä jo vuoden 2009 E3-messuilla, josta lähtien fanit ovat odottaneet sitä 
kuin kuuta nousevaa. Hiljaiselon jälkeen peli nousi uudestaan parrasvaloihin vuoden 2015 
messuilla. Toimintaseikkailussa pelaajat ohjaavat nuorta poikaa ja heidän on tehtävä yhteistyötä 
Tricon kanssa selviytyäkseen pelimaailman vaaroista. Trico käyttäytyy kuin eläin, joten pelaajien 
on houkuteltava sitä esimerkiksi ruoalla saavuttaakseen korkealla sijaitsevia tasanteita ja 
väistelläkseen parivaljakkoa vaanivia vihollisia.  
 
The Last Guardian -peli ilmestyy yksinoikeudella PlayStation®4 (PS4™) -konsolille 7.12.2016. 
Pelin suositusikäraja on 12 vuotta. Lisätietoja osoitteessa www.playstation.com.  
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About Sony Interactive Entertainment Europe 
 
Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE), headquartered in London, UK, is responsible for the PlayStation® brand and family of products and 
services within the 109 territories serviced by SIEE as a regional headquarters for Sony Interactive Entertainment (SIE). PlayStation has delivered 
innovation to the market since the launch of the original PlayStation in Japan in 1994. The PlayStation family of products and services include 
PlayStation®4, PlayStation®VR, PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation®Store, PlayStation®Plus, PlayStation™Video, PlayStation™Music, 
PlayStation™Now, PlayStation®Original and acclaimed PlayStation software titles from SIE Worldwide Studios. Headquartered in San Mateo, 
California, SIE is a wholly-owned subsidiary of Sony Corporation. 
 
"PlayStation" is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.  
 
All other trademarks are property of their respective owners. 


