


To Uncharted 4: A Thief's End είναι βιντεοπαιχνίδι δράςησ 
περιπέτειασ τησ Naughty Dog που εκδόθηκε από 

τη Sony για το PlayStation 4. Αποτελεί τη ςυνέχεια του 
προηγούμενου παιχνιδιού, Uncharted 3: Drake’s Deception
και εύναι το τελευταύο τησ ςειρϊσ Uncharted με πρωταγωνιςτό 

τον Nathan Drake. Διαδραματύζεται 3 χρόνια μετϊ τα 
γεγονότα του προηγούμενου παιχνιδιού και ακολουθεύ τον 

Drake ο οπούοσ ϋχει παραιτηθεύ από το κυνόγι θηςαυρών, και 
ςυναντιϋται ξανϊ με τον αδερφό του Samuel Drake και με τον 

Victor Sullivan. Μαζύ τουσ, ψϊχνει για ςτοιχεύα που θα 
μπορούςαν να τον βοηθόςουν να φτϊςει ςτον θηςαυρό του 

Henry Avery προκειμϋνου να ςώςει τον αδερφό του. 



Σενάριο
 Τν παηρλίδη μεθηλάεη κε ηνπο θπλεγνύο ζεζαπξώλ Nathan (Nate) Drake θαη ηνλ αδεξθό ηνπ Samuel (Sam) Drake λα νδεγνύλ κε ηε 

βάξθα ηνπο πξνο έλα απνκνλσκέλν λεζί, κε ηνλ θαηξό λα είλαη βξνρεξόο θαη κε ερζξηθά θαξάβηα λα ηνπο θπλεγνύλ. Τειηθά ε 

βάξθα ηνπ Nathan θαη ηνπ Samuel δηαιύεηαη από έλα ηζρπξό ρηύπεκα πνπ δέρζεθε από έλα κεγάιν ερζξηθό θαξάβη. Σηε 

ζπλέρεηα, ην παηρλίδη καο κεηαθέξεη αξθεηά ρξόληα πίζσ, εθεί πνπ ν Nate δεη ζε έλα νξθαλνηξνθείν. Καζώο θάζεηαη ζην 

δσκάηηό ηνπ βιέπεη ηνλ Sam, ν νπνίνο είρε εθδησρζεί από ην νξθαλνηξνθείν, ιόγσ εγθιεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Έπεηηα, 

αθνύ ν Nate θαηαθέξλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ Sam λα απνκαθξπλζεί από ην θηίξην, ν δεύηεξνο ηνπ ιέεη πσο πξέπεη λα θύγεη γηα 

ιίγν θαηξό, επεηδή πξνέθπςε κηα δνπιεηά. Λόγσ ηνπ όηη ν Nate δείρλεη απξόζπκνο λα ην δερζεί απηό, ν Sam ηνλ ελζαξξύλεη, 

ιέγνληαο ηνπ όηη γλσξίδεη πνύ πνπιήζεθαλ ηα αληηθείκελα ηεο κεηέξαο ηνπο.

 Αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα, (πξηλ αθόκε γίλνπλ ηα γεγνλόηα ηνπ πξώηνπ παηρληδηνύ), ν Nate θαη ν Sam πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηα 

ίρλε ηνπ δηαβόεηνπ πεηξαηή Henry Avery, ν νπνίνο έθαλε ηε κεγαιύηεξε ιεζηεία θαηά ην έηνο 1695, έρνληαο θιέςεη 400.000.000 

δνιάξηα από ην Gunsway! Έρνληαο ηε βνήζεηα ηνπ πινύζηνπ θπλεγνύ ζεζαπξώλ Rafe Adler, ηα αδέξθηα θαηαθέξλνπλ λα 

κπνπλ ζε κηα θπιαθή ηνπ Παλακά, όπνπ θξεκάζηεθε ν ζύληξνθνο ηνπ Avery, Burnes. Καζνδεγνύκελνο από έλαλ δηεθζαξκέλν 

θύιαθα ησλ θπιαθώλ, ηνλ Vargas, ν Nate πξνζπαζεί λα θηάζεη ζην θειί όπνπ ήηαλ ν Burnes θαη ην θαηαθέξλεη. Εθεί, βξίζθεη 

έλαλ ζηαπξό ηνπ Αγίνπ Δπζκά κε ηελ επηγξαθή "DIGNA FACTIS RECIPIMUS", ην νπνίν ζεκαίλεη "Λακβάλνπκε ηελ αληακνηβή 

ησλ πξάμεώλ καο". Ο ζηαπξόο απηόο, ηνλ παξαπέκπεη ζηελ ζθέςε όηη ν ζεζαπξόο ζα είλαη ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ 

Δπζκά, ζηε Σθσηία. Καζώο ν Nate, ν Sam θαη ν Rafe πξνζπαζνύλ λα βγνπλ από ηε θπιαθή, ν Vargas, ν νπνίνο είρε δεηήζεη 

κεξίδην από ηνλ ζεζαπξό, αλαθαιύπηεη ηνλ ζηαπξό, (εθόζνλ πξνεγνπκέλσο ν Nate ηνπ είρε πεη ςέκαηα πσο δελ βξήθε ηίπνηα 

ζην θειί ηνπ Burnes), θαη ηνπο εθβηάδεη δεηώληαο ηνπο πςειόηεξν κεξίδην. Ύζηεξα, βιέπνληαο ν Rafe όηη δελ ηνπο ζπλέθεξε λα 

δώζνπλ κεξίδην ζηνλ Vargas, ηνλ καραηξώλεη θαη ην όπιν ηνπ Vargas εθππξζνθξνηεί, γεγνλόο πνπ θάλεη όινπο ηνπο θξνπξνύο 

λα θπλεγνύλ ηνλ Nate, ηνλ Sam θαη ηνλ Rafe. Τειηθά όκσο, νη ηξεηο ηνπο, θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ ζην ζεκείν εμόδνπ ηνπο αιιά 

εθείλε ηελ ώξα, νη ζθαίξεο ησλ θξνπξώλ, ρηππνύλ ηνλ Sam, αλαγθάδνληαο ηνλ Nate θαη ηνλ Rafe λα μεθύγνπλ ρσξίο εθείλνλ. 

Γη΄ απηό ην ιόγν, ν Nate ζηακαηά λα επηδηώθεη λα απνθηήζεη ηνλ ζεζαπξό ηνπ Avery, ζε αληίζεζε κε ηνλ Rafe, πνπ εμαθνινπζεί 

λα ςάρλεη.

 Δεθαπέληε ρξόληα κεηά, (ηξία ρξόληα κεηά ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ παηρληδηνύ), ν Nate έρεη εγθαηαιείςεη πιένλ ην θπλήγη ζεζαπξώλ, 

εξγάδεηαη ζε κία εηαηξία δηάζσζεο αληηθεηκέλσλ θαη απνιακβάλεη κηα ήξεκε θαη θπζηνινγηθή δσή κε ηε ζύδπγό ηνπ Elena Fisher 

αλ θαη ηνπ ιείπεη ε πεξηπεηεηώδεο δσή. Έλα πξσί, ηε ζηηγκή πνπ ν Nate βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ θαη εξγάδεηαη, δέρεηαη έλαλ 

εληειώο απξόζκελν επηζθέπηε, ηνλ "λεθξό" Sam! O Sam εμεγεί ζηνλ Nate, πσο κε ηε βνήζεηα ησλ γηαηξώλ θαηάθεξε λα 

επηδήζεη, αιιά θαηαδηθάζηεθε ζε ηζόβηα θπιάθηζε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Vargas. Παξόια απηά, θαηάθεξε λα απνδξάζεη από ηε 

θπιαθή κε ηε βνήζεηα ηνπ Hector Alcazar κε ηνλ νπνίν ν Sam κνηξαδόηαλ ην ίδην θειί. Επεηδή όκσο ήζειε θαη ν Alcazar κεξίδην 

από ηνλ πνιύηηκν ζεζαπξό ηνπ Avery, απείιεζε ηνλ Sam, πσο αλ δελ βξεη ην ζεζαπξό κέζα ζε ηξεηο κήλεο, ζα ηνλ ζθόησλε. 

Έηζη, ν Sam δεηάεη ηε βνήζεηα ηνπ αδεξθνύ ηνπ Nate, ν νπνίνο όκσο είλαη απξόζπκνο λα βνεζήζεη, δεδνκέλνπ όηη είρε 

παξαηηεζεί από απηέο ηηο δνπιείεο αξθεηό θαηξό πξηλ αλ θαη ηειηθά απνθάζηζε λα βνεζήζεη ηνλ αδεξθό ηνπ, ιέγνληαο ςέκαηα 

ζηε γπλαίθα ηνπ πσο δέρζεθε λα πάεη επαγγεικαηηθό ηαμίδη ζηε Μαιαηζία.



 Αθνύ ν Sam έκαζε όηη έλαο παξόκνηνο ζηαπξόο κε απηόλ πνπ βξήθαλ ζηηο θπιαθέο ηνπ Παλακά ζα πνπιεζεί ζε 

δεκνπξαζία ζην θηήκα Rossi ηεο Ιηαιίαο, νη δπν ηνπο (Sam θαη Nate), κε ηε βνήζεηα ηνπ Victor Sullivan (Sully), 

θαηαθέξλνπλ λα κπνπλ ζηε δεκνπξαζία γηα λα ηνλ θιέςνπλ. Εθεί όκσο, παξεπξηζθόηαλ θαη ν Rafe καδί κε ηελ ζπλεξγό 

ηνπ Nadine Ross ε νπνία είλαη αξρεγόο κηαο ζηξαηησηηθήο νκάδαο πνπ ιέγεηαη Shoreline. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλάληεζαλ εθεί, ν Nate θαη ε νκάδα ηνπ πήξαλ ην ζηαπξό ν νπνίνο πεξηείρε έλαλ ράξηε πνπ ηνπο ππεδείθλπε πσο ην 

επόκελν ζηνηρείν ζα ην βξνπλ όρη ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Δπζκά, αιιά ζην λεθξνηαθείν θνληά ζην λαό ζηε 

Σθσηία.

 Φηάλνληαο ν Nate θαη ν Sam ζηε Σθσηία θαη αληηκεησπίδνληαο ηνπο ζηξαηηώηεο ηεο Shoreline, βξίζθνπλ έλα πέξαζκα 

θάησ από ηνπο ηάθνπο ην νπνίν ηνπο νδεγεί ζε έλα ρώξν όπνπ ππήξρε κηα δπγαξηά. Σηε κία πιεπξά ηεο δπγαξηάο ππήξρε 

έλαο ζηαπξόο, θαη ζηελ άιιε ππήξραλ ράιθηλα θέξκαηα. Ο Nate θαηάιαβε πσο απηό ήηαλ έλα είδνπο παγίδαο, θαη έηζη ν 

Sam παίξλεη έλα από ηα θέξκαηα θαη απηνκάησο δεκηνπξγείηαη ζην έδαθνο έλαο κεγάινο ράξηεο ηεο Μαδαγαζθάξεο 

έρνληαο έλα ζεκάδη ζην King's Bay. Σηε ζπλέρεηα, θηάλεη θαη ε Nadine ζην ρώξν εθείλν θαη έλαο από ηνπο ζηξαηηώηεο ηεο 

ελεξγνπνηεί ηελ παγίδα ηεο δπγαξηάο θάλνληαο ην κέξνο λα θαηαξξεύζεη. Τειηθά ν Nate θαη ν Sam θαηαθέξλνπλ λα 

μεθύγνπλ κε ην πδξνπιάλν ηνπ Sully ελώ ν Nate έρεη αξρίζεη λα ζθέθηεηαη πσο ν Avery ζηξαηνινγνύζε άιινπο πεηξαηέο 

γηα θάηη.

 Λακβάλνληαο ππόςηλ ην θέξκα πνπ ππεδείθλπε έλα εθαίζηεην ζην King's Bay, ν Nate καδί κε ηνλ Sam θαη ηνλ Sully, 

θαηεπζύλνληαη πξνο ην αλελεξγό απηό εθαίζηεην. Εθεί, καζαίλνπλ πσο ν Avery, ν Thomas Tew θαη άιινη δέθα πεηξαηέο, 

ζπγθέληξσζαλ ηνπο ζεζαπξνύο ηνπο ζε έλα ζεζαπξνθπιάθην. Τν επόκελν ζηνηρείν γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ 

ζεζαπξνθπιαθίνπ, ζα ην έβξηζθαλ ζε έλαλ από ηνπο δώδεθα πύξγνπο ηνπ King's Bay. Σηελ αξρή, πξνέθπςαλ δώδεθα 

πύξγνη, αιιά κε ηε βνήζεηα ηνπ θέξκαηνο από ηε Σθσηία, απνθιείζηεθαλ νη δέθα θαη έκεηλαλ δύν. Καζώο ν Sam πεγαίλεη 

ζε έλαλ από ηνπο δύν πύξγνπο, ν Nate θαη ν Sully πεγαίλνπλ ζηνλ άιιν ν νπνίνο θαίλεηαη πσο είλαη ν ζσζηόο. Από ηελ 

επίιπζε ελόο γξίθνπ, ν Nate θαηαιαβαίλεη πνύ ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζνύλ ζηε ζπλέρεηα θαη ηειεθσλεί ζηνλ Sam γηα λα 

ηνπ ην πεη. Σηελ θιήζε όκσο απαληά ν Rafe, πνπ ιέεη ζηνλ Nate πσο παξαθνινύζεζε ηα ηειέθσλά ηνπο κέζσ 

ηνπ GPS θαη ηνλ ζπκβνπιεύεη λα παξαηήζεη ην θπλήγη ηνπ ζεζαπξνύ ηνπ Avery. Εθείλνο όκσο αξλείηαη θαη, αθνύ 

θαηαζηξέθεη ην ηειέθσλό ηνπ, ζώδεη ηνλ Sam πνπ ηνλ θπλεγνύζαλ νη άλδξεο ηεο Shoreline. Πίζσ ζην μελνδνρείν, ν Nate 

θαη ν Sam εμεγνύλ ζηνλ Sully όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ, ηνπο νδεγνύλ ζηε Libertalia, κηα απνκνλσκέλε πεηξαηηθή 

απνηθία, ηεο νπνίαο νη ηδξπηέο θαίλεηαη πσο είλαη ν Avery θαη νη άιινη πεηξαηέο. Πξηλ όκσο μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο, ν 

Nate έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηε ζύδπγό ηνπ Elena, ε νπνία αλαθάιπςε ην ςέκα πνπ ηεο είρε πεη. Από ηελ απνγνήηεπζή 

ηεο, ε Elena ιέεη ζηνλ Nate πσο ζα θύγεη θαη ελώ ν ίδηνο είλαη αθνζησκέλνο ζηελ εύξεζε ηνπ ζεζαπξνύ, δελ κπνξεί λα 

ηελ αθνινπζήζεη θαη αλαζέηεη ζηνλ Sully λα ηελ πξνζέρεη.

 Μόλνη ηνπο πιένλ ν Nate θαη ν Sam θαηεπζύλνληαη πξνο ηε Libertalia, αθνινπζώληαο ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνπλ ζηα 

δηάζπαξηα λεζηά ηα νπνία ηνπο νδεγνύλ ζην ζσζηό. Επηζηξέθνληαο ζην ζεκείν πνπ μεθίλεζε ε ηζηνξία, ν Nate 

μεβξάδεηαη ζηελ παξαιία θαη κεηά από ζπκπινθέο κε ηε Shoreline, βξίζθεη ηνλ Sam. Σηε ζπλέρεηα, θηάλνπλ ζηε Libertalia 

όπνπ βξίζθνπλ ζηνηρεία εκθπιίνπ πνιέκνπ κεηαμύ ησλ Ιδξπηώλ θαη ησλ απνίθσλ, εθόζνλ νη Ιδξπηέο θξάηεζαλ όιν ην 

ζεζαπξό γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο. Σην θηίξην πνπ ήηαλ ν ζεζαπξόο, ζπλεηδεηνπνηνύλ πσο γηα λα πξνζηαηέςνπλ νη Ιδξπηέο 

ηνλ ζεζαπξό, κεηαθηλήζεθαλ ζε κηα άιιε πόιε, ζην New Devon, ζηελ άιιε άθξε ηνπ λεζηνύ. Καζ΄ νδόλ πξνο ην New 

Devon, ν Nate θαη ν Sam έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηνλ Rafe, ν νπνίνο απνθαιύπηεη όηη απηόο ήηαλ πνπ έβγαιε ηνλ Sam 

από ηε θπιαθή, θαη όρη ν Hector Alcazar πνπ πέζαλε έμη κήλεο πξηλ. Καζώο ν Nate ζπγθινλίδεηαη από ηελ απάηε, ν Rafe 

ζεσξεί πσο δελ είλαη έρεη πιένλ λόεκα ε ύπαξμε ηνπ Nate, ηνλ ππξνβνιεί, κπαίλεη κπξνζηά ηνπ ν Sam πνπ δέρεηαη ηε 

ζθαίξα θαη ν Nate πέθηεη από ηνλ γθξεκό.



 Μεηά, ε Elena, έρνληαο αιιάμεη γλώκε, βξίζθεη δσληαλό ηνλ ζύδπγό ηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Sully. Σηε ζπλέρεηα ν Nate ηεο 

ιέεη ηελ αιήζεηα: θαζώο εθείλνο καδί κε ηνλ Sam πξνζπαζνύζαλ λα βξνπλ ηα αληηθείκελα ηεο κεηέξαο ηνπο, πηάζηεθαλ 

από ηελ Evelyn, κηα ειηθησκέλε γπλαίθα πνπ δνύζε ζην ζπίηη όπνπ βξηζθόηαλ ηα αληηθείκελα πνπ έςαρλαλ. Από ηε ζηηγκή 

πνπ έκαζε ε Evelyn πνηνη ήηαλ ν Nate θαη ν Sam, ηνπο απνθάιπςε πσο ε κεηέξα ηνπο, ε Cassandra Morgan, ήηαλ κία 

ηζηνξηθόο πνπ δνύιεπε γηα εθείλε θαη εμεηδηθεπόηαλ ζηα ζέκαηα ηνπ Francis Drake. Εθείλε ηε ζηηγκή, ε ειηθησκέλε γπλαίθα 

πέζαλε εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηα δύν παηδηά έθπγαλ από εθεί έρνληαο πάξεη ην εκεξνιόγην ηεο κεηέξαο ηνπο 

θαη απέδσζαλ ηηκή ζηε ζεσξία πσο ν Francis Drake είρε απνγόλνπο, αιιάδνληαο ηα νλόκαηά ηνπο από Nathan θαη 

Samuel Morgan, ζε Nathan θαη Samuel Drake.

 Έρνληαο θαηαιάβεη ν Nate πσο ην παξειζόλ είλαη έλα ζιηβεξό ζέκα γηα ζπδήηεζε, ε Elena δέρεηαη λα βνεζήζεη ηνλ Nate 

λα ζώζεη ηνλ Sam, θαζώο ν ζύδπγόο ηεο δελ ελδηαθέξεηαη πιένλ γηα ην ζεζαπξό. Σην δξόκν ηνπο πξνο ην New Devon, 

ζπδεηνύλ γηα ηα θίλεηξα πνπ έρεη ν Rafe θαη ε Nadine λα βξνπλ ην ζεζαπξό: εθείλνο ζέιεη λα απνθηήζεη θήκε, θαη εθείλε 

ζέιεη λα επηδηνξζώζεη ηα ζέκαηα ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη ηεο εηαηξίαο ηεο. Σην ζπίηη ηνπ Tew, καζαίλνπλ πσο απηόο θαη ν 

Avery, δειεηεξίαζαλ ηνπο ππόινηπνπο Ιδξπηέο θαη έθπγαλ κε ην ζεζαπξό ζηελ θαηνρή ηνπο. Φηάλνληαο ζην ζπίηη ηνπ 

Avery, κπαίλνπλ ζηηο θαηαθόκβεο ηνπ θαη, απνθεύγνληαο ηηο παγίδεο, θηάλνπλ ζε έλα λεθξνηαθείν πινίσλ όπνπ ζώδνπλ 

ηνλ Sam από ηελ Shoreline θαη ν Sully, ζώδεη ηνλ Nate. Παξόιν πνπ θαίλεηαη πσο έρνπλ θαηαθέξεη λα πείζνπλ ηνλ Sam 

λα ζηακαηήζεη λα επηδηώθεη ην ζεζαπξό, εθείλνο αιιάδεη γλώκε θαη πάεη λα ηνλ βξεη.

 Ο Nate, ε Elena θαη ν Sully, πξνζπαζνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Sam, αιιά ν Sully θαη ε Elena δελ κπνξνύλ, 

αλαγθάδνληαο ηνλ Nate λα πάεη κόλνο ηνπ, ν νπνίνο θηάλεη ζην ζπήιαην πνπ ήηαλ ην πινίν ηνπ Avery θαη βιέπεη ηνλ Rafe 

λα αλαγθάδεη ηε Nadine (ε νπνία αξθείηαη ζην λα πάξεη ηνπο κηθξόηεξνπο δηάζπαξηνπο ζεζαπξνύο πνπ βξίζθνληαη ζηε 

Libertalia) λα ηνλ βνεζήζεη λα βξνπλ ην ζεζαπξό ζην πινίν. Ακέζσο κεηά, κηα παγίδα ηνπ πινίνπ πξνθαιεί έθξεμε θαη 

κεηά ν Nate, αθνύ κπαίλεη ζην πινίν, βξίζθεη ηνλ Sam λα είλαη παγηδεπκέλνο θάησ από έλα κεγάιν μύιν. Αλ θαη ν Rafe 

έθαλε ηε Nadine λα αθνπιίζεη ηνλ Nate, εθείλε πξνδίδεη ηνλ ζπλεξγάηε ηεο. Δείρλνληαο ηα πηώκαηα ηνπ Avery θαη ηνπ 

Tew πνπ αιιεινζθνηώζεθαλ, ε Nadine απνρσξεί, αθήλνληαο ηνλ Nate, ηνλ Rafe θαη ηνλ Sam κέζα ζην θιεγόκελν πινίν. 

Επεηδή ν Rafe ήζειε πάξα πνιύ λα πάξεη απηόλ ην ζεζαπξό πξνθαιεί ηνλ Nate ζε μηθνκαρία κε ηα ζπαζηά ησλ δύν 

λεθξώλ πεηξαηώλ. Η κνλνκαρία ηειεηώλεη, κε ηνλ Nate λα ξίρλεη έλα δίρηπ γεκάην ρξπζό πάλσ ζηνλ Rafe, ζθνηώλνληάο 

ηνλ. Σηε ζπλέρεηα, ν Nate θαηαθέξλεη κε έλαλ έμππλν ηξόπν λα ζεθώζεη ην μύιν πάλσ από ηνλ Sam θαη έηζη ηα δύν 

αδέξθηα θαηαθέξλνπλ λα θύγνπλ από ην θαξάβη θαη απνρώξεζαλ από ην λεζί κε ην πδξνπιάλν ηνπ Sully.

 Ο Nate θαη ε Elena επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ελώ ν Sully θαη ν Sam, απνθάζηζαλ λα ζπλεξγαζηνύλ. Πίζσ ζην ζπίηη 

ηνπ, ν Nate εξγάδεηαη ζην γξαθείν ηνπ θαη ν εξγνδόηεο ηνπ ηνλ επηζθέπηεηαη γηα λα ηνπ αλαθνηλώζεη πσο πνπιάεη ηελ 

εηαηξία θαη ν Nate είλαη ν λένο ηδηνθηήηεο. Η Elena δίλεη ζηνλ Nate έλα ρξπζό θέξκα πνπ πήξε ν Sam από ην πινίν θαη 

ζθέθηεηαη λα αλαλεώζεη ην παιηό ηεο show, γλσξίδνληαο όηη θαη νη δύν ρξεηάδνληαη πεξηπέηεηα ζηε δσή ηνπο. Η πξώηε 

ηνπο δνπιεία είλαη εθείλε ζηε Μαιαηζία γηα ηελ νπνία ν Nate είρε πεη ςέκαηα ζηε ζύδπγό ηνπ.

 Κάπνηα ρξόληα κεηά, ν Nate δεη κε ηε γπλαίθα ηνπ ζε έλα λεζί καδί κε ηελ θόξε ηνπο, Cassie. Όηαλ ην θνξίηζη αλαθαιύπηεη 

αληηθείκελα από ηηο πεξηπέηεηεο ησλ γνλέσλ ηεο, ν Nate αξρίδεη λα ηεο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπο.



 Τξεηο ιέμεηο ρξεηάδνληαη γηα λα πεξηγξάςεη θαλείο ηελ γξαθηθή θαη αθνπζηηθή απόδνζε ηνπ ηέηαξηνπ ηίηινπ ηεο ζεηξάο. 
Θα κπνξνύζα λα γξάθσ ζειίδεο γηα λα πεξηγξάςσ ηηο εληππώζεηο κνπ από ην παηρλίδη. Τα καγεπηηθά ηνπία, νη 
θηλήζεηο ησλ πξνζώπσλ θαη ε νκνξθηά ηεο θύζεο είλαη κεξηθά από ηα πξάγκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Uncharted 4 
σο ην θαιύηεξν παηρλίδη πνπ έρεη βγεη πνηέ ζε θνλζόια. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα αλαξσηηόκνπλ αλ έπαηδα ζε PC!!! 
Τέηνηα είλαη ηα γξαθηθά ηνπ παηρληδηνύ πνπ ελαξκνλίδνληαη άξηζηα κε ηα ζηαζεξά 30 FPS ζηα νπνία ηξέρεη. Τν 
Animation ησλ πξνζώπσλ θαη ηεο θύζεο είλαη εμσπξαγκαηηθό αλαδεηθλύνληαο ηελ δνπιεηά πνπ έθαλε ε εηαηξία γηα λα 
απνδώζεη κε ηνλ πην ξεαιηζηηθό ηξόπν ηελ θπζηθόηεηα θάζε αληηθεηκέλνπ έκβηνπ ή άβηνπ. Γηα παξάδεηγκα, θάζε πέηξα 
πνπ παηάο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ή λα πέζεη, νη ζάκλνη θαη ηα ςειά ρόξηα αλεκίδνπλ κε ηειείσο δηαθνξεηηθό κνηίβν, 
ελώ είλαη ην κνλαδηθό παηρλίδη πνπ μέξσ όηη νη παηεκαζηέο ζην ρώκα παξακέλνπλ δίρσο λα ζβήλνπλ όηαλ 
απνκαθξπλζνύκε από απηέο. Η κνπζηθή ηνπ παηρληδηνύ είλαη εμίζνπ θαινθηηαγκέλε θαη πάεη ρέξη ρέξη κε ηηο πεξηζηάζεηο 
ηηο θάζε ζηηγκήο. Οη πεξηπεηεηώδεηο ζθελέο ζπλνδεύνληαη κε αλάινγα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ ζπκίδνπλ πνιύ 
soundtracks ησλ παιηώλ Indiana Jones. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ Uncharted 4 είλαη 14 κε 16 ώξεο ην πνιύ ζε 
επίπεδν HARD θαη ζην νπνίν ζαο ζπληζηνύκε λα ην παίμεηε. Γηα έλα ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδη, ε δηάξθεηα είλαη 
θαιή θαζώο απνδίδεη ηέιεηα όια όζα ζέιεη λα καο δείμεη. Ταπηόρξνλα, ε multiplayer δπλαηόηεηα πξνζθέξεη 
κεξηθέο ώξεο παξαπάλσ δηαζθέδαζεο. Σπλνιηθά, ην παηρλίδη πξνζθέξεη 14-22 ώξεο πάλσ θάησ αλάινγα κε 
ην πόζν ζα αζρνιεζείηε κε ην multiplayer. Όζνλ αθνξά ην Replayability, ην παηρλίδη δελ πξνζθέξεη θαη πνιιά 
ζηνλ παίθηε γηα λα ηνλ παξαθηλήζεη λα μαλαπαίμεη ακέζσο ηελ ηζηνξία αθνύ ην ηεξκαηίζεη. Αλ δελ θαηαιάβαηε 
θάπνην θεθάιαην ή δελ ην απνιαύζαηε αξθεηά ζηελ πξώηε ζαο πξνζπάζεηα, κπνξείηε λα ην μαλαπαίμεηε 
ρξεζηκνπνηώληαο ην Encounter Select από ην menu. Επηπιένλ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Photo Mode 
(λα ηξαβάηε θσηνγξαθίεο ελ δξάζε πξνζζέηνληαο θίιηξα θαη βιέπνληαο ην παηρλίδη από άιιεο γσλίεο), 
ηα Bonus Features, δειαδή λα παίδεηε ην παηρλίδη κε δηάθνξα θίιηξα όπσο π.ρ. Cell shaded graphics, Pixel 
art, Mirror mode αιιά θαη λα ληύζεηε ηνπο ήξσεο ζαο κε δηάθνξεο ζηνιέο κέζα ζην παηρλίδη ράξε ζηα Skins.
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