
Vaizdo žaidimas 
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KOKS TAI ŽAIDIMAS? 

Žaidimo „Among us“ veiksmas vyksta misijai besiruošiančiame laive, 

kuriame susijungę žaidėjai turi atlikti įvairias užduotis. Vienas iš komandos 

narių yra apsišaukėlis (angl. Imposter), kuris išvaizda niekuo nesiskiria nuo 

kitų komandos narių, o pagrindinis jo tikslas yra neišsiduodant sutrukdyti 

komandos misijai. Komandos nariai atlieka skiriamas užduotis, o 

apsišaukėlis bando nužudyti kitus įgulos narius bei apkaltinti nekaltus 

žaidėjus taip pašalindamas juos iš žaidimo.  

Žaidime komandos nariai turi bendradarbiauti ir surasti žudiką. Jeigu laivas 

sėkmingai išvyksta į misiją arba komanda pašalina iš žaidimo apsišaukėlį – 

jie laimi. Apsišaukėlio rolė yra priskiriama vienam (ar keletui) žaidėjui 

atsitiktiniu būdu. 

KAS GALI ŽAISTI?  

Viename žaidimo ture gali dalyvauti 4-10 žaidėjų komanda – galima žaisti tiek 

su savo pažįstamųjų komanda, tiek su nepažįstamais žaidėjais.  

Žaidimas skirtas 9-erių metų ir vyresniems žaidėjams. Jis labai populiarus 

tarp šio amžiaus vaikų. Žaidimas ypač išpopuliarėjo pandemijos laikotarpiu, 

kai kiekvieną mėnesį jame žaidžia apie pusė milijardo vartotojų. 

KODĖL ŽAIDIMAS PATINKA VAIKAMS?  

 Smagi žaidimo grafika įtraukia į galaktikos pasaulį. 

 Socialinis žaidimas, kuriame žaidėjai gali kartu ieškoti apsišaukėlio. 

 Žaidime gali dalyvauti komanda, kurią sudaro tik pažįstami žmonės – draugų, šeimos ar 

giminės komanda.  

 Galimos skirtingos žaidimo aplinkos: erdvėlaivis, dirižablis ar planetoje esanti būstinė. 

 Vienas žaidimo turas trunka 10-15 minučių, tad net ir anksti pasitraukus iš žaidimo 

netrukus galima prisijungti vėl. 

 Tema bendravimui su savo bendraamžiais, nes beveik visi būna išbandę šį žaidimą. 



GRĖSMĖS IR SAUGUMO PATARIMAI 
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PIRKIMAI ŽAIDIME 

Žaidimą galima nemokamai 

parsisiųsti į išmaniuosius renginius 

(žaidimo versija, skirta 

kompiuteriams, yra mokama ir 

kainuoja 5 JAV dolerius).  

Tačiau ir nemokamoje žaidimo 

versijoje galima išleisti pinigų. 

Žaidime yra renkami tam tikri 

žaidėjų duomenys bei skelbiamos 

reklamos, o už aplinką be reklamų 

reikia sumokėti 2 JAV dolerius.  

Taip pat žaidime siūlomi įvairių 

objektų pirkimai, kurie skirti žaidėjo 

patirčiai paįvairinti, nors įtakos 

žaidimo eigai neturi. 

NETINKAMAS TURINYS 

Didžioji žaidimo dalis yra tinkama 

jaunesnio amžiaus vaikams, tačiau 

reikia turėti omenyje, kad žaidime 

yra naudojamas žudymo veiksmas, 

kai apsišaukėlis kitus komandos 

narius pašalina juos nužudydamas.  

Vizualiai žaidime nėra matomas 

kraujas ar žiaurūs vaizdai, tačiau 

pradedant žaisti tėvams reikia 

atsižvelgti į vaiko amžių ir raidą dėl 

neigiamo turinio demonstravimo. 

 

 

 

BENDRAVIMAS SU NEPAŽĮSTAMAIS ŽAIDĖJAIS 

Žaidimą galima žaisti su atsitiktinai parinktais nepažįstamais žaidėjais. Žaidėjai 

bendrauja žinučių skiltyje tam tikrais žaidimo momentais (skubių susirinkimų metu), 

kurie trunka apie 30 sekundžių. Todėl yra rizika pamatyti netinkamų kitų žaidėjų 

vardų ar komentarų, šie pokalbiai nėra prižiūrimi ar moderuojami.  

Jaunesniems žaidėjams pirmiausia siūloma išbandyti uždaros komandos versiją, 

kur žaidžiama tik su savo pažįstamais. Prisijungiant prie uždaros komandos reikia 

suvesti tam tikrą paskirtą kodą, dėl ko į uždarą komandą nepatenka nepažįstami 

žaidėjai. 


