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Earth is Ours No More – Horizon Zero Dawnin maailmaa hallitsevat 

mystiset koneet  

 

Tänään yksinoikeudella PlayStation®4 (PS4™) -konsolille julkaistavassa Horizon Zero 
Dawnissa luonto on ottanut tuhoutuneen sivilisaation rauniot haltuunsa, ja ihmiskunnan 
jäänteet elävät alkukantaisissa metsästäjä-keräilijäheimoissa. Kaukaiseen tulevaisuuteen 

sijoittuvan pelin sankari on nuori metsästäjätär Aloy, joka lähtee etsimään kohtaloaan 
maailmasta, jota hallitsevat pelottavat ja mystiset koneet. 

 
Horizon Zero Dawn on roolipelielementtejä sisältävä toiminta-seikkailupeli, joka sisältää 
monipuolista taktista taistelua. Pelaajan käytettävä hyväkseen keihäästä, jousista ja ansoista 
koostuvaa aseistustaan sekä viekkauttaan selviytyäkseen koneiden hallitsemassa erämaassa. 
Pelaajat törmäävät matkallaan läpi upean, avoimen pelimaailman omituisiin artefakteihin ja 
mureneviin raunioihin, jotka auttavat avaamaan maailman syvimpiä salaisuuksia. Miten koneet 
saivat tämän maailman haltuunsa, ja mitä tapahtui sitä edeltäneelle sivilisaatiolle? Vastaukset 
saattavat määrittää Aloyn sekä ihmiskunnan kohtalon. 
 
Killzone-pelisarjasta tunnettu alankomaalaisstudio Guerrilla Games kehitti peliä viiden vuoden 
ajan, ja on kriitikoiden vastaanoton perusteella osunut keskelle maalitaulua. Pelaaja antoi Horizon 
Zero Dawnille täydet 10/10-pisteet ja kehui sitä ”uskomattoman kauniiksi suureksi seikkailuksi, 
jossa on teknisen osaamisen lisäksi aidosti sydäntä.” Pelit-lehden mukaan peli on ”hieno sulka 
Sonyn hattuun”, ja Mikrobitti kuvaili sitä puolestaan ”pelaamisen merkkipaaluksi.”  
 
Horizon Zero Dawn -peli ilmestyy yksinoikeudella PlayStation®4 (PS4™) -konsolille 1.3.2017. 
Pelin suositusikäraja on 16 vuotta. Lisätietoja osoitteessa www.playstation.com. Pelin traileri on 
nähtävissä osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=77DigiDquTQ. 
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