Играта Tilt World в помощ на околната среда
Четвъртък, 16 Август 2012 13:24

Американците от XEOPlay измислиха нова игра, с която стимулират залесяването на
планетата и опазването на околната среда. Играта се казва Tilt World и е предназначена
за iPhone, IPAD и iPod
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Мисията на XEOPlay е подобряване качеството на живот чрез играта Tilt World.
Създателите на играта използват забавлението на хората като мотивация да променят
себе си и света около тях в една положителна посока. Мотото на играта Tilt World е
„Играйте – залесявайте – защитавайте“. Играта е предназначена за iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3G, IPAD и iPod Touch второ поколение.

Главният герой на играта е попова лъжичка на име Flip, а нивата са 15. Целта на Flip е
да погълне въглердония диоксид от атмосферата и да върне слънцето на Земята. С
всяка погълната „капка“ въглероден диоксид Вие получавате семе, което засаждате в
планетата на Flip.
XEOPlay прилагат невероятен дизайн и звукови ефекти в Tilt World, като така привличат
хора от всякаква възраст. Играта е достъпна и единственото, за което Ви кара да се
замислите е как да спасите света от обгръщащата го сивота и мръсотия, обгръщайки го
със зеленина и чистота. А единственото, което Ви е необходимо, за да поиграете, е
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G, IPAD и iPod Touch второ поколение.
Защо Tilt World? Играта е предназначена за iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G, IPAD и iPod
Touch второ поколение, които лесно може да завъртите. Такава е и целта – да
обърнете светът на Flip. Само чрез завъртане на Вашия iPhone, IPAD или iPod героят
Flip може да погълне „капките“ въглероден диоксид. Няма бутони или сложни правила,
просто завъртате и трупате точки.
Обръщайки светът на Flip, Вие виждате как реално да обърнете и Вашия свят. Земята
на Flip е силно замърсена, сива и мрачна. Поглъщайки въглеродния диоксид той
възтановява енергията, възвръща слънчевите лъчи. Flip има и други умения –
рециклира отпадъците, засажда гъби с цел детоксикация на почвата и използва
светулки като алтернативен източник на енергия. В резултат от събраните точки светът
на Flip става зелен и чист. Същото може да постигне всеки един от нас – да направи
сивия и замърсен свят около себе си зелен и чист.
Flip е истински еко герой, защото играта не само стимулира опазването на околната
среда, но и подпомага озеленяването в Мадагаскар. Tilt World е не просто игра, но и
кампания. Трупайки точки и издигайки се в нивата на играта, Вие подпомагате
залесяването на един милион дървета в Мадагаскар.
XEOPlay призовават и Вас да станете еко герой, играейки, забавлявайки се и опазвайки
околната среда.
Автор: Свилена Друмева
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