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Žaidimas 
„Melagio 

kauliukai“
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Grįžtant iš stalo žaidimų 

vakaro mums iškrito visi 

kauliukai. Du iš jų buvo 

visiškai vienodi. Vienodų 

kauliukų numerius įrašyk į 

kuponą 30 p.
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Šiais laikais daugiau vaikų 
svajoja tapti jutuberiais 
negu astronautais, mo-
kytojais, sportininkais 

ar muzikantais. Pats irgi 
buvai vienas iš jų?

Nuo vaikystės buvau labai kūrybingas 
vaikis. Mėgdavau piešti, rašyti, kurti 
eiles. Visada turėjau lakią vaizduotę. 
Niekada neatsisakiau kūrybos. Gavęs 
kompiuterį atradau rengyklę „Pho-

toShop“, po to ir vaizdo montavimo pro-
gramas. Galvodavau, kaip būtų smagu 

kažką sukurti. Atradęs tinklą „YouTube“ 
supratau, kad galiu parodyti žmonėms 
tai, kas juos pralinksmintų, prajuokintų, 

pakeltų nuotaiką. Tai atvedė mane iki 
to, kas esu dabar. Jutuberis.

Visada buvau tokių žaidimų kaip „God 
of War“, „Metal Gear Solid“, „Devil 

May Cry“ ir „Tomb Raider“ gerbėjas. 
Jie vis dar įrodo, kad žaidimai vienam 
žaidėjui niekada nemirs. Nes būtent 

jie turi, ką pasiūlyti.  

„Rockstar“ privalo atsižvelgti į žaidėjų 
norus. Išklausyti ir išgirsti, kas jų žai-
dimo gerbėjams patinka. Ko jie trokš-

ta labiausiai. Kitas dalykas – leisti 
žaidėjams naudoti savo sukurtus ser-
verius jų pačių platformoje. Šiuo metu, 

norėdami turėti nuosavą serverį, 
žaidėjai privalo žaisti „RageMP“ arba 
„FiveM“ platformose. Manau, kad to-

kiu atveju „Rockstar“ tik laimėtų.

Ratmiroidas 

23 m.

Racoon city 

Jutuberis Kanalas
Ratmiras

Prenume-
ratorių
16 000+ 

Vaizdo įrašų
160+ 

Peržiūrų
1 400 000+

RatmirasTV 

ratmirastv

Žaidimų vaidmenimis transliacijos su-
traukia tiek daug žiūrovų, būtų kvaila, 
jei „Rockstar“ nepasinaudotų galimybe 

išplėsti žaidėjų rato. Ko reikėtų, kad 
šiuo aspektu „Grand Theft Auto VI“ 

pranoktų „Grand Theft Auto V“?

Žaidimai vienam žaidėjui dar turi ateitį? 
Lyginant „Grand Theft Auto V“ ir „Red Dead 
Redemption 2“ pajamas akivaizdu, jog „Roc-

kstar Games“ sprendimas investuoti į „Grand 
Theft Auto: Online“ pasiteisino su kaupu.
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