
Tik nesakyk, kad ir tu nesi girdėjęs apie 
„Garena Free Fire“. Pernai ši šaudyklė buvo 
trečia pagal populiarumą „YouTube“. Tai dar viena 
kandidatė į battle royale sostą. Telefonams jų 
ir taip netrūksta, bet žaidėjams, atrodo, jų vis 
maža ir maža. Net jei tai pigios „PUBG Mobile“ ir  
„Fortnite Battle Royale“ kopijos. Kai kurios iš jų, 
tiesa, visai geros, bet kitos...

Iki šiol nesuprantu, kodėl „PUBG Mobile“ 

toks populiarus. Nesakau, kad telefonuose 

žaidimas prastas. Tiesiog kompiuteriuose jis 

daug geresnis. Dideliame ekrane lengviau 

pastebėti kitus žaidėjus, o pele ir klaviatūra 

patogiau judėti ir taikytis. Jei nežaidei „PUBG“ 

kompiuteryje, prieš siųsdamasis „PUBG 

Mobile“ bent jau apšilk kojas su „PUBG Mobile 

Lite“ – senesniems telefonams skirta versija.

Nepasakyčiau, kad kaip šaudyklė 
„Fortnite“ būtų kažkuo ypatinga, bet 
galimybė statyti įtvirtinimus kilsteli 
ją į aukštesnį lygį. O geriausia, kad 
galima sinchronizuoti duomenis tarp 
skirtingų žaidimo versijų – įsijungęs 
„Fortnite“ telefone gali tęsti ten, kur 
baigei jį žaisdamas kompiuteryje ar 
konsolėje. Taip turėtų būti visuose 
multiplatforminiuose žaidimuose. „iOS“ 
versija, deja, vis dar išimta iš prekybos.

Kaip išsirinkti? Na, visi žaidimai nemokami, tad gali 
išbandyti juos pats. Kad turėtum, nuo ko pradėti, 
papasakosiu tau apie savo mėgstamiausius.
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Jei esi žaidęs „Call of Duty“ kompiuteryje ar 
konsolėje, įsijungęs „Call of Duty: Mobile“ telefone 
jausiesi kaip namuose. Namuose, kuriuose visi 
tave bando nužudyti. Tai lyg „Modern Warfare“ ir 
„Black Ops“ viename, be to, jis turi „Blackout“ 
stiliaus 100 žaidėjų battle royale režimą. Žaidime 
daug atrakinamų ginklų, jų priedų, maskuočių 
ir specialių įgūdžių. Tiesa, nusiteik dėl jų rimtai 
paplušėti. „Call of Duty: Mobile“ nevengia priminti, 
kad yra paprastesnių būdų juos gauti...

Nei „PUBG Mobile“, nei „Fortnite“ trumpai 
nepažaisi, ypač jeigu tau gerai sekasi. Tam 
geriau tinka „Battlelands Royale“. Čia susitinka 
tik 32 žaidėjai, o mačai trunka iki 5 minučių. 
Tik nemanyk, kad tai paprastas žaidimas. 
Jame yra veikėjų patobulinimai ir visi kiti battle 
royale atributai.  Man tik nepatinka, kaip įkyriai 
„Battlelands Royale“ siūlo mokamą turinį. 
Verčiau žaidimo kūrėjai sutvarkytų lag‘ą.

Dydis – dar ne viskas, bet šiuo atveju tai pagrindinė 
priežastis išbandyti šį žaidimą. Jame dėl išlikimo 
gali kovoti net iki 300 žaidėjų vienu metu. Žemėlapio 
dydžiu su „Rules of Survival“ gali lygintis tik PUBG. 
Gal jis net per didelis savo paties labui. Žaidimas 
dažnai trūkčioja, o kartais ir visai pakimba net 
žaidžiant galingu telefonu ir esant greitam interneto 
ryšiui. Be to, kūrėjams reikėjo geriau apgalvoti 
valdymo schemą – ne kiekvienas turi didelį telefoną.
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Kaip žaidimą, kurį gali pavilkti net senas 
telefonas, „Garena Free Fire“ žaisti visai 
neblogai. Kaip „PUBG Mobile“ klonas, jis 
irgi visai neblogas, ypač žaidžiant vienoje 
komandoje su dar trimis draugais. Iš viso 
gali prisijungti 50 žaidėjų, o mačai trunka 

maždaug 10 minučių. Sakyčiau, pats aukso 
viduriukas tarptelefoniniam žaidimui. 


