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PRIMAL CARNAGE:
EXTINCTION

Extinction. De titel kon haast niet toepasselijker. In 2013 trok
men de stekker uit Primal Carnage: Genesis, maar kijk, uit
diens assen verrijst nu deze PS4-game.
door jan - bart de muelenaere

G

een eiland à la Isla Nublar of
Isla Sorna ergens dicht bij de
eilandengroep The Five Deaths
van Costa Rica gelegen, noch
een gigantische poort die je verwelkomt op
een dierenpark voordat je door een hoop
uitgestorven creaturen uiteengescheurd wordt.
Toch zijn net dat de enige twee dingen die
Primal Carnage: Extinction gemeen heeft met
Spielbergs succesvolle Jurassic Park-films.
Enerzijds een eiland ergens verafgelegen van de
bewoonde wereld en anderzijds een groep weer
tot leven gewekte prehistorische wezens die
vrijuit mogen rondzwerven op hun eigen stukje
van de wereld. Je bent er niet om kinderen
veilig doorheen een losgebroken dierenpark te
loodsen. Nee, hier is het elk voor zich. Gelukkig
zijn er nog de huurlingen die de populatie aan
dinosauriërs weer gelijk moet maken aan die
uit de steentijd, of beter gezegd, aan die van
de 21ste eeuw. In deze eerste versie van de
Primal Carnage-serie voor PS4 zijn dat dan
ook deze twee groeperingen waaruit je moet
kiezen voordat je losgelaten wordt in één van
de twaalf beschikbare mappen. Je kiest voor
de huurlingen of voor de dinosaurussen. Een
toch wel verfrissende aanvulling binnen het
wereldje van de shooters. Het moeten niet altijd
mensachtigen tegen elkaar zijn, of bij uitbreiding
aliens en predators.

is er een negental speelbare dinosauriërs
ter beschikking. Zo is er onder andere de
Tyrannosaurus. De dinosaurus die dienst
doet als het gigantische logge tanktype dat
enorm veel schade kan aanrichten. Er is met
de Oviraptor het lenige en snelle type, alsook
de Dilophosaurus die giftige projectielen op

Je kiest voor
de huurlingen of voor
de dino’s en gaat
tegen elkaar te keer
op 12 mappen
zijn vijanden kan spuiten. De Carnotaurus is
dan weer het wezen dat op snelheid met zijn
schedel de belager kan rammen. En dan is er
met de Pteranodon zelfs een klasse die kan
vliegen. Deze kan de vijand tot een dodelijke
hoogte brengen om die dan te lossen en te
pletter te laten vallen.

Klassieke speltypes
Primal Carnage: Extinction speelt zich
volledig online af in een van de twaalf
multiplayer-mappen. Met Team Deathmatch en
Get To The Chopper, zijn er twee wel heel erg
klassieke en weinig vernieuwende speltypes
voorhanden. In Team Deathmatch is het naar
aloude traditie de bedoeling met je team zo
veel mogelijk kills te verzamelen. In Get To
The Chopper dien je eerst met je team enkele
aangegeven plaatsen op de map te veroveren,
voordat je de helikopter mag contacteren om
je te redden.
Rest enkel de vraag hoelang er online in de
wachtruimtes gewacht zal moeten worden
op spelers die zich als huurlingen aandienen,
terwijl de plaatsen voor dinosaurusspelers al
vol zit. En nu maar uitkijken naar de prequel
Primal Carnage: Genesis. De tijdelijk on-hold
gezette single player die de gebeurtenissen
voorafgaande aan Primal Carnage moet
verklaren.

BOTTOMLINE
Dinosaurussen zijn helemaal terug en niets beter
dan tussen hoofdgerecht en dessert de T-rex
lekker een huurling of twee te laten verorberen.

Beestjes boven
Binnen elk van deze twee groepen zijn er naar
gewoonte binnen het genre een aantal klassen
waaruit je kunt kiezen. Het huurlingenkorps
bestaan uit een commando, een wetenschapper, een natuurgids, een stroper en een
pyromaniac. Elk heeft zijn eigen unieke pistolen
en geweren. Zo maakt laatstgenoemde gebruik
van een vlammenzaag. Een combinatie van een
kettingzaag en een vlammenwerper. Een idee
dat waarschijnlijk een succes was op de veel
BBQ-feestjes van de ontwikkelaars. Daarnaast
officieel playstation® magazine
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