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Tuontikielto päättyy klo 14.00 (GMT) 

31.10.2012  

(jakelu alkaa klo 00.00 (keskiyöllä) paikallista aikaa… noitain hetkellä) 

 
Katso jos uskallat:  

Kuka killuu vajassa Until Dawnissa?  
Sackboy saa sätkyn 

 Hallowee Ville kutsuu Puppeteerissa 
 Ja parhaan asun palkinnon voittaa... Sly Cooper! 

 
PlayStation™ laskee halloweenin kunniaksi liikkeelle selkäpiitä riipiviä trailereita 

 

Helsinki, 31.10.2012: Vuoden pelottavimman päivän kunniaksi Sony Computer Entertainment Europe 

(SCEE) on tuonut markkinoille halloween-sarjansa. Se koostuu neljän uuden PlayStation®-pelin 

kauhistuttavista mainostrailereista. Faneille on luvassa mielialasta riippuen joko karkkeja tai kepposia…  

 

Until Dawn™ tarjoaa selkäpiitä karmivaa jännitystä, kun yksi jengin jäsenistä killuu vaarallisessa paikassa. 

Sackboyn puntit tutisevat Little Big Planet™ Kartingin hirvittävillä tasoilla, ja halloween on pelkkä 

puistokävely sankarillemme Kutarolle Puppeteerin kaameaan Hallowee Villen maailmaan verrattuna. 

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä sarjaan kuuluu Sly Cooper, joka voittaa parhaan asun 

palkinnon pelissä Sly Cooper: Thieves in Time.  

 

Linkki traileriin: http://basket.sceuk-press.net/PVZSony782073523206855110322635155.zip 

 

Until Dawn™ 

Kuka selviää hengissä aamunkoittoon asti? Kaverijoukko lähtee syrjäiselle vuoristomökille ystävänsä 

kuoleman merkkipäivänä pelissä Until Dawn™. Sähköt ovat poikki, eikä puhelin pelaa, ja yrität herättää 

kuuman cheerleaderin mielenkiinnon – mikä oikein muka voisi mennä pieleen?  

 

Teinikauhugenrelle uskollisena Until Dawn koostuu kolmesta pääelementistä – kauhusta, seksistä ja 

huumorista. Supermassive Gamesin tarjoilema tuorein traileri tarjoaa katsojille esimakua pelin 

pelottavimmasta osasta. Jokaista hahmoa pelataan vuorollaan, ja pelaaja saa päättää, kuka kuolee ja kuka 

selviää. Liikkeellä on arvaamaton tappaja, joten peli pitää taatusti jännityksessä. Katso traileri. Muista 

varautua selkäpiitä kutitteleviin kauhunhetkiin.  

 

Puppeteer 

 

Puppeteerin suunnittelija Gavin Moore sai inspiraationsa Tim Burtonin goottiestetiikasta. Moore halusi 

tehdä pelin, jonka on synkkä ja pelottava, mutta kutkuttelee samalla nauruhermoja. Mielettömiä käänteitä 

ja karmivaa hupaa pursuava peli tarjoaa pyhäinpäivän aaton kepposia koko perheelle.  

 

http://basket.sceuk-press.net/PVZSony782073523206855110322635155.zip
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Luvassa on hurjia seikkailuja ja täysin päätöntä menoa, kun tarinan sankari, Kutaro, pakenee 

Verikämmenlinnasta ja lähtee etsimään kadonnutta päätään. Epätavallisella matkallaan hän löytää itsensä 

mitä yllättävimmistä ja erilaisimmista paikoista, joista yksi on Hallowee Villen aavemainen maailma. Asiat 

ovat menneet tässä kauhuntäyteisessä maailmassa täysin päin prinkkalaa siitä hetkestä lähtien, kun 

Kuukarhukuningas kaappasi vallan Kuumaassa. Kuka kaipaa halloweenia, kun voi lähteä Hallowee Villeen ja 

koko maailma täyttyy kauhusta? 

Katso traileri, niin saat tietää lisää. 

 

 

Little Big Planet™ Karting 

Little Big Planet™ Karting tuo esille sarjan pimeämmän puolen, kun Craftworldin maailmaa uhkaa kauhea 

vaara. Ylimaallisten ilkimysten muodostama Hoard-konnajengi pöllii arvokkaita Prize Bubble -kuplia, joista 

on mielikuvitus tehty. Tämä laittaa kapulaa rattaisiin niin tasonrakennuksessa kuin asujen 

suunnittelussakin. 

  

Halloweenin erikoisherkkuna luomistila on viety aivan uusiin kammottaviin ulottuvuuksiin, joten pelaaja ja 

Sackboy pääsivät nauttimaan kilpa-ajon jännityksestä täysin rinnoin ottaessaan mittaa Hoardista. Koe kilpa-

ajon jännitys pelaamalla minipeliä Facebookissa: http://apps.facebook.com/lbp-karting/. 

 

Sly Cooper: Thieves in Time 

Yön prinssi Sly Cooper joutuu palaamaan eläkkeeltä ratkaisemaan Cooperin perheen ikiaikaisen 

varastaitojen oppaan, Thievius Raccoonusin, katoavien sivujen mysteeriä. Seikkailujen tiimellyksessä hän 

joutuu apurinsa Bentleyn kanssa vaihtamaan vaatekertaa kerran jos toisenkin, minkä ansiosta kaksikko 

voittaa halloweenin parhaan asun palkinnon.  

 

Ylellisillä kostyymeillä on kuitenkin tarkoituksensa. Jokaisella vaatekerralla on vahvuutensa ja heikkoutensa, 

ja sen lisäksi, että auttavat uskaliasta varasta sopimaan joukkoon, niistä voi olla apua arvoitusten 

ratkaisemisessa ja vartijoiden hämäämisessä.  

 

 

LOPPU 

 

About Sony Computer Entertainment Europe Ltd 
 
Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), based in London, is responsible for the distribution, 
marketing and sales of PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) and 
PlayStation®Network software and hardware in 109 territories across Europe, the Middle East, Africa and 
Oceania. 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.  
 

http://apps.facebook.com/lbp-karting/
http://www.playstation.com/
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PlayStation, the PlayStation logo are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. PS3 and 
PSP are trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All other trademarks are property of their 
respective owners. 


