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Nebuloasa din spatele unui joc online.
Finantare masiva, dar jucatorii asteapta de 7 ani
La aproape sapte ani de la lansarea pe platforma de finantare Kickstarter,
proiectul jocului Star Citizen a strans peste 300 de milioane de dolari de la
peste 2,7 milioane de potentiali jucatori care au cumparat nave spatiale
digitale costisitoare, relateaza PC Gamer, potrivit stiriepsurse.ro.
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Star Citizen este o platforma multiplayer care combina luptele si comertul, dezvoltat si publicat de
Cloud Imperium Games pentru Windows, un succesor spiritual al jocului Freelancer din 2003,
potrivit Agerpres.
Star Citizen este condus de regizorul Chris Roberts si a devenit extrem de controversat in timpul
productiei sale.
Dezvoltarea jocului a inceput in 2011 si a fost anuntata in 2013 printr-o campanie Kickstarter de
succes, care a atras peste 2 milioane de dolari. Lansarea a fost stabilita initial pentru 2014, dar
extinderea semnificativa a caracteristicilor si domeniului de joc a dus la intarzieri repetate. in
2013, Cloud Imperium Games a inceput sa lanseze parti ale jocului, cunoscute sub numele de
"module", pentru a oferi jucatorilor posibilitatea de a experimenta caracteristicile de joc inainte de
lansare.
Cel mai recent dintre aceste module, cunoscut sub numele de „Persistent Universe”, a fost lansat

in 2015 si continua sa primeasca actualizari. in prezent, nu este prevazuta o data prevazuta
pentru lansarea comerciala a Star Citizen.
Dupa ce campania initiala de pe Kickstarter s-a incheiat, Cloud Imperium Games a continuat sa
stranga fonduri prin vanzarea de nave si alte continuturi din joc, iar acum este unul dintre
proiectele de crowdfunding cu cea mai mare finantare.
in decembrie, Cloud Imperium Games a trecut pragul de 250 de milioane de dolari. Lunar
compania aduna intre 6 si 11 milioane de dolari. in mai, suma a crescut brusc la peste 15
milioane de dolari, lucru care se datoreaza probabil lansarii „Drake Complete Pack 2950”, ??un
pachet de 14 nave care s-au vandut pentru 4.600 de dolari.
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