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Selamlar Vampirler! 

Bu geliştirici blogunda, V Rising'in arkasındaki anlatıya daha yakından bakıyoruz ve tanıtım fragmanında 

anlattığımız hikayeye biraz daha ışık tutuyoruz. 

Dünyamız için bir anlatı temeline sahip olmak ekibimiz için önemliydi. Dünyanın tüm detayları için bir 

destek görevi gören ve kendinizi içine çekebileceğiniz bir ortama dönüşen ağacın gövdesidir. V Rising'i 

oynadığınızda bize hikayenizi anlatan siz olacaksınız ve biz de şansımızı denemek istiyoruz, size o hikayeyi 

anlatacağınız dünyanın daha geniş detaylarından bazılarını tanıtarak. 

O yüzden rahat ol! Bir mum yakmak için güzel ve karanlık bir yer bulun, ayaklarınızı uzatın ve bir vampir 

hikayesinin tadını çıkarın. 

Dünya bir zamanlar bir düzen yeriydi… 

İşlerin bir yolu vardı, bir döngü. İnsanlık krallıklarının erkekleri ve kadınları, öğrenerek, ticaret yaparak, 

büyük krallıklarını ve yüksek kalelerini inşa ederek kendi yollarına gittiler. Böyle büyük şeyler uzun 

gölgeler yaratır. Bu gölgelerde, döngünün diğer yarısı, vampir yaşıyordu. İnsanlığın kuklacıları. Gecenin 

birçok yırtıcı hayvanından bağımsızlık yanılsamaları ve istemeden korunma karşılığında, vampirler 

insanlığın zenginliği ve kanıyla beslenerek onlarla hassas, çökmekte olan bir uyum içinde yaşıyorlardı. 

Yani binlerce yıldır öyleydi. 



 

… Ama böyle bir denge sonsuza kadar süremez. 

 

Her zaman bir hırs vardır ve bir vampir için açlıktan daha doğal ne olabilir? Bugün insanlık için gerçek 
çoktan unutulmuş, yalnızca hafıza ve zaman tarafından çarpıtılmış masallarda var olmuştur. Ancak 
gerçek, Büyük Savaşı hatırlamak için yaşayan her vampirin anılarında yaşıyor. Kan büyüsünün tanıdık 
sınırlarının ötesine geçen, maddi dünyamızı ve el değmemiş dünyalara ulaşan yaratık. Düzeni bozan ve 
kaos getiren adam: Drakula. 

Drakula bir öncüydü, sınırları aşan ve diğer dünyalarda yaşayan gizemli güçlerle ilk uyum sağlayan kişiydi. 
Drakula'nın şatosunda, sınırlar arasında bir kanal olan karanlık bir taht ortaya çıktı. Gücün merkezi ve 
onunla birlikte dünya hakimiyetinin anahtarı. 



Diğer klanlar kolayca boyun eğmeyecekti ve Büyük Savaş da öyle geldi. Kılıç, yay ve kan büyüsü 
kullanarak Drakula'nın yeni keşfedilen gücünün kontrolünü ele geçirmek için savaştılar. Ellerindeki son 
kaynakları onun kontrolüne karşı vahşi bir direniş içinde harcadılar, iktidar şehvetleri, onların peşinde her 
şeyi feda etmelerine neden oldu. İnsanlığın şehirleri, umutsuz amaçları uğruna kan nehirlerinde 
boğularak mücadelede kırıldı. 

Drakula durdurulamaz hale gelmişti. 

Ya da öyle düşündüler. 

Güç şehvetinden değil, saf çaresizlikten doğan insanlığın son kalıntıları, tüm yaratılışın önünde secdeye 
kapandı. Yaklaşan yok oluşlarından kurtulmaları için onları duyabilecek her şeye yalvardılar. 

 

Bir şey cevap verdi. 

İnsanlık, kutsal ışığın gücüyle kutsanmıştı ve onu kullanabilen çok az kişi, insanlığın öncüsü olan 
Luminance Kilisesi'ni oluşturdu. Düzenleri, Işığın Paladinleri'nin birleşik sancağı altında toplandı, ileri 
atıldı ve karanlığı aydınlatmak için ışığı o uzun gölgelere dağıttı. Bir kutsal ışık dalgası Drakula'yı yok etti 
ve vampir lejyonlarını dağıttı. Büyük klanları geri püskürttüler ve onları tam bir geri çekilmeye 
gönderdiler. Yakında, saklanacak gölge kalmayacağını biliyorlardı. Vampirin devri sona ermişti. 

Şimdi çaresizliği bilen ve son direnişlerinde onları korumak için bir Karanlık Bariyer oluşturmak için son 
güçlerini kullanan vampirlerdi. Bu Bariyer onları canlı bıraktı ama inzivaya çekildi ve yiyecek ve güç 
kaynaklarından kesildi. Boşa harcamaya başladılar. İhtiyaç duydukları anda, bedenleri onları hayal 
kırıklığına uğratmaya ve rüyasız uykularına dalmaya başladıklarında, bir zamanlar Drakula'ya yardım 
etmiş olan boşluğa, kendilerini kurtarabileceğini umarak seslendiler. 

Kimse cevap vermedi ve bu yüzden uyudular. 



 

Dünya vampirler olmadan devam etti ve herhangi bir dünya gibi, herhangi bir zafer veya barış 
zamanında, yeni sıkıntılara yenik düşmeden hayatta kalamazdı - içeriden doğan bir düşman. Luminance 
Kilisesi ve elde ettikleri güç, tehdit geçtikten sonra kaybolmayacaktı. Tüm güçte olduğu gibi, onu 
kullanmak için can atıyordu ve onu harekete geçirecek bir düşman olmadan, onu kendilerine 
çevireceklerdi. Işığın eli demir bir eldiven haline geldi ve onunla servet ve değer konularını 
sıkıştıracaklardı. Drakula'nın tahtı uhrevi bir güçtü, ancak kilise onun yokluğunda kendi dünyevi 
açgözlülük tahtını oluşturacaktı. 

Yüzyıllar birbirini devirecek, ileriye doğru yuvarlanacaktı. Yüzlerce yıllık aşırı büyüme, vampir uygarlığının 
son kalıntılarını yutmaya devam edecek, mezarları çok uzaklarda ve efsaneleriyle birlikte vahşi doğada 
unutulacaktı. Karanlık Bariyer zamanla ortadan kalkacak ve bu unutulmuş toprakları insan keşfine 
açacaktı. İçeride yatan dehşetin kamp ateşi hikayeleri, kanun kaçaklarını ve diğer sertleşmiş 
istenmeyenleri, altında ne olduğunu bilmeden araştırmaktan caydırmak için yeterli olmayacaktı. Onlar 
için yeni bir başlangıç olduğuna inanıyorlar… ve bir bakıma korkunç derecede haklılar. 

Karanlık bir habercinin çığlığı, uçurumun derinliklerinden çınlıyor, ölümlü dünyaya ulaşıyor ve artık eski 
olan yardım talebine bir cevap getiriyor. Bu görünmeyen hayırseverin uzaktan çağrısıyla, vampirler bir 
kez daha kıpırdamaya başlarlar ve yüzyıllardır süren uykularından onları neredeyse unutmuş olan bir 
dünyaya uyanırlar. 

Solmuş ve zayıflamışlar. Susamış ve kurnaz. Tehlikeli ve öfkeli. 

İnşa edecekler. 

Avlanacaklar. 

… Yükselecekler. 



 

Umarız V Rising dünyasına bu küçük bakışı beğenmişsinizdir! 

Bir sonraki bölüm sizlerle. 

- 

Oyuna ayak uydurmak istiyorsanız, her zaman sulu küçük bilgi, konsept sanat ve haber güncellemeleri 
atıyoruz! Güncel kalmak istiyorsanız, bizi steam'de istek listenize ekleyin, haber bültenine abone olun, 
bizi sosyal medyada takip edin ve bu sırada, belki de bu yıl içinde başlatacağımız kapalı betaya kaydolun. 
. Uzun zamandır beklenen ilk oynanış fragmanı da yapım aşamasında ve sizler için Eylül ayında 
yayınlamayı umuyoruz. V Rising dünyasını büyütmeye devam ederken bize karşı sabırlı olduğunuz için 
teşekkür ederiz. 

V Rising Steam İstek Listesi: 

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/ 

V Rising Discord Sunucusuna Katılın:  

https://discord.gg/bsSgmhMVSe 

V Rising Facebook: 

https://www.facebook.com/VRisingGame 

V Rising Twitter:  

https://twitter.com/VRisingGame 

V Rising Instagram:  

https://www.instagram.com/vrisinggame/ 

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
https://discord.gg/bsSgmhMVSe
https://www.facebook.com/VRisingGame
https://twitter.com/VRisingGame
https://www.instagram.com/vrisinggame/


 

Kucak dolusu sevgiler ve bir bardak kan, 

                 Pazarlama Ekibi 

 

 


