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Detalhes de história e gameplay de “Uncharted: The Lost Legacy” são revelados

Uma porção de novidades sobre o gameplay e história de “Uncharted: The Lost
Legacy”, expansão independente da franquia, foram reveladas na edição mais recente da
revista Game Informer – incluindo informações sobre o vilão que vamos enfrentar, as
conexões com os outros jogos da série e mais.
Durante a PSX 2016, o diretor criativo, Shaun Escayg, confirmou que o título teria
Chole como a protagonista, enquanto ela e Nadine entram em uma busca pela Presa de
Ganesha. Embora elas já se conheçam no mundo de caça ao tesouro, Chloe contrata
Nadine – que apareceu em “Uncharted 4” - por conta de seu passado com um homem
chamado Asav, o vilão de “Lost Legacy”. O antagonista também está procurando a Garra,
que por sua vez não existe no nosso mundo.
A relação entre Chloe e Nadine vai evoluir ao longo do game, o que vai refletir tanto
na história quanto no gameplay. Nadine, que ocupa um papel similar ao de Sam em
“Uncharted 4”, pode ajudar Chole durante momentos de combate – no entanto, ela estará
mais disposta a ajudar conforme a confiança entre as duas crescer.
Em conversa com a Game Informer, Escayg explica que “The Lost Legacy” trará algo
mais pessoal. Chloe tem descendência indiana, mas não visita o país há anos, de forma
que a história do jogo vai acabar refletindo no passado pessoal da personagem,
especialmente no relacionamento com o pai dela e na herança cultural. Como o diretor
disse anteriormente, o hinduísmo vai desempenhar um papel fundamental na narrativa e,
segundo ele, a Naughty Dog [empresa desenvolvedora de jogos] está "amarrando a cultura
e histórias dos deuses hindus, e até mesmo do Império Hoysala e seus reis" na jornada de
Chloe.
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Como vimos na reportagem acima, as narrativas de aventura não só se limitam aos
textos escritos, mas também se abrem ao universo virtual dos videogames.
Além disso, é interessante perceber como o jogo citado quebra com um padrão comum a
esse tipo de narrativa: não são os homens que irão adentrar a aventura como
protagonistas, mas sim as mulheres, personagens tão fortes e capazes de se aventurarem
no desconhecido quanto os seus companheiros masculinos.
Crie uma narrativa aventuresca, em 3ª pessoa e de 20 a 30 linhas, cujas
protagonistas sejam duas mulheres. Sua história precisa ocorrer em algum Estado
brasileiro, e, tal como no jogo “Uncharted”, o enredo deve envolver alguma espécie de
mistério.
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