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DE BESTE ROLE-PLAYING GAMES

Roblox laat je vele geweldige werelden verkennen.
Dit boek is de ultieme gids voor enkele van de
meest meeslepende role-playing games in
het Roblox-universum.
Laat je de weg wijzen naar mysterieuze eilanden,
betoverde koninkrijken, steden vol superhelden
en tal van andere inspirerende locaties.
Deze gids levert een schat aan handige weetjes,
tips en interviews met de makers van de games.
Welke rol je ook op Roblox wilt spelen, dit boek
is een essentiële metgezel.
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HALLO!
HEY, HALLO DAAR
Hoogst aangenaam kennis te maken, mijn waarde
Robloxian-vriend. Ik ben Mr. Bling Bling, een groot
liefhebber van alles wat met Roblox te maken heeft.
Als ik het goed heb begrepen, ben jij geïnteresseerd
in nieuwe rollen om aan te nemen in de meest
uiteenlopende Roblox-ervaringen. Uitstekend!
Als dat inderdaad het geval is, zit je hier helemaal goed.
Niemand heeft zoveel van de verrukkelijke Roblox-games
geprobeerd als ik. In dit vakkundig samengestelde
boekwerk hebben we bijvoorbeeld games waarin je een
gastronomisch restaurant kunt openen of magische
krachten kunt gebruiken. Maar ook games waarin je
steden moet redden of in de huid van allerlei beesten
kunt kruipen. Welke game je ook kiest, ze zijn allemaal
goed voor één ding: een enorme berg plezier.
Tot slot nog een advies om zoveel mogelijk plezier te
beleven aan deze selectie role-playing games. Zorg
dat je flexibel, vindingrijk en vooral vriendelijk bent.
Je deelt de fun met anderen, dus wees aardig tegen je
medespelers om een geweldige tijd te beleven en
nieuwe vrienden te maken.

MR. BLING BLING
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MEEPCITY

SNELLE TIPS

Kom je vermaken in het immer populaire MeepCity! Leef je uit in de
speeltuin, bezoek de plaza om een hapje te eten en bezoek een coole
party om te dansen tot in de kleine uurtjes. MeepCity laat jou en je
Meep-huisdier volop van het stadsleven genieten!

MUNTEN
VERDIENEN
Je verdient
munten door tijd in
MeepCity door te
brengen. Voor extra
munten kun je gaan
vissen in de vijver en
je vangst verkopen
bij de dierenwinkel,
of minigames
spelen.

In de woonwijk van
MeepCity krijg je je
eigen huis. Van binnen
is het groter dan het
van buiten lijkt, met alle
ruimte om je woning
naar eigen smaak in te
richten!

TELEPORTEREN
Maak je geen
zorgen als je de
weg kwijt bent. Als
je in het menu aan
de bovenkant op
je profielscherm
klikt kun je naar je
favoriete plaatsen
teleporteren.
Bijvoorbeeld naar
een potje Star Ball,
of gewoon naar huis!

MORPHSTATIONS
Als je MeepCity eens
vanuit een ander
perspectief wilt
bekijken, kun je bij
de morphingstations
wisselen tussen kind,
tiener en volwassen
vorm, zodat je
allerlei verschillende
scenario’s kunt
role-playen.

FEESTJE!
Bezoek ook eens
de feesttent in
de speeltuin. Je
kunt deelnemen
aan feestjes met
verschillende
thema’s, van gaming
tot mode. Als je een
MeepCity Pluspas hebt kun je je
eigen feestjes voor
vrienden geven.

ALEXNEWTRON

Achter de Neighbourhood vind je een Playground, een

Ontwikkelaar Alexnewtron vermaakt zich al meer dan tien jaar op
Roblox, en werd daar een ware beroemdheid toen zijn MeepCity
als eerste game een miljard keer was bezocht. Hieronder deelt
Alexnewtron tips voor beginners, vertelt hij over het organiseren
van zijn werk en geeft hij een toptip voor het heersen in MeepCity.

Plaza met pizzeria en ijssalon en een bruisende stad. Er
zijn winkels waar je spullen kunt kopen en vele bijzondere
locaties, zoals een ziekenhuis, waar je kunt role-playen
met vrienden om alles uit je virtuele leven te halen.

Je kunt je vrienden ook uitdagen in een minigame.
Race over de coole tracks van MeepCity Racing en laat

OVER GAMEPLAY

je vrienden stof happen om munten te verdienen! Of

“Het is makkelijk om je voor te stellen hoe je wilt
dat je game eruitziet,” zegt Alexnewtron. “Dus
steek je in het begin vaak veel tijd in het uiterlijk
van je game. Maar dan weet je nog niet eens of
iemand hem wel wil spelen! Het is belangrijk om
eerst een functionerende game te maken, ook al
is hij nog zo lelijk. Zo leer je hoe spelers je game
spelen. Oppoetsen kan altijd nog.”

probeer de beste tijden te halen op de Star Ball-banen.

GAME-GEGEVENS
ONTWIKKELAAR: Alexnewtron
GENRES:
BEZOEKERS:
POPULARITEIT:
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Steden, Minigames

Roblox Studio altijd zo geordend mogelijk te
houden, met assets in allerlei verschillende mappen,
zodat spelers ze makkelijk kunnen kopiëren om aan
mijn game mee te doen.”

HEERS IN MEEPCITY
Hoe word je een legende in MeepCity? Alexnewtron
onthult het: “Verbeter je vishengel zodra je kunt om
de kans op zeldzame vissen te verhogen en meer
munten te verdienen! Wees ook een goede burger.
Je kunt zelfs meubels aan je vrienden geven als ze
offline zijn. De volgende keer dat ze gaan spelen,
vinden ze je cadeau in hun brievenbus.”

NETJES WERKEN
Succes bereik je door netjes te werken, stelt
Alexnewtron: “Ik probeer mijn objecten in
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DINOSAUR
SIMULATOR

SNELLE TIPS

Het is het tijdperk van de dino’s. Kuddes reusachtige reptielen zwerven
over het land, op zoek naar water en voedsel. Pas op dat jij dat voedsel
niet wordt! Alleen een speciaal soort gamer kan overleven in prehistorische
omstandigheden. Heb jij het in je om de uitsterving te overleven?
OMNIVOOR
Denk goed na over
welke dino je kiest.
Voedsel is soms
moeilijk te vinden,
vooral wanneer je als
vleeseter niet groot
genoeg bent om je
prooi te vellen. Maar
als je snel genoeg
bent, kun je de
restjes van andere
dino’s pikken.

Je kunt aan het begin
kiezen uit drie
starter-dino’s: T. rex,
Triceratops en
Ornithomimus.
Door te spelen en
overleven verdien je
DNA-punten waarmee je als andere

EVOLUTIE
Door de game te
spelen en volwassen
te worden verdien
je DNA-punten.
Die punten kun je
gebruiken voor het
ontgrendelen van
nieuwe soorten
dino’s, inclusief
vliegende varianten
en zeereptielen als
de Liopleurodon.

DINO-DUTJE
Even slapen is een
goede manier om
percentagepunten
te krijgen (die je
nodig hebt om te
groeien) zonder
veel energie te
verspillen. Houd
tijdens je dutje
wel je honger- en
dorstmeters in
de gaten!

BABY-DINO’S
Wanneer je eindelijk
volwassen bent
geworden, kun je
eieren leggen waar
computergestuurde
baby-dino’s uit
komen. Je baby’s
groeien op en
blijven ongeveer
een half uur
rondlopen, waarna
ze verdwijnen.

dinosaurussen kunt
spelen.

CHICKENENGINEER

Toen hij begon met het maken van Dinosaur Simulator, wilde
ChickenEngineer gewoon een game maken waarin hij een dinosaurus
kon zijn. Sindsdien is zijn werk geëvolueerd in een prehistorische
klassieker! Hieronder vertelt ChickenEngineer over veilig programmeren, voorkomen dat je uitsterft en of er leven is na de dino’s.

Je betreedt het prehistorische landschap als
baby-dino. Je moet water en eten vinden om
te overleven. Als je groeimeter ver genoeg is
gestegen, verander je in een volwassene en
worden je eigenschappen versterkt.

Om je overlevingskansen te verhogen,

OVER HET VERRASSENDE SUCCES

kun je kuddes vormen met andere spelers.

Dinosaur Simulator is een unieke mix van
simulatie en survival. ChickenEngineer had niet
verwacht dat de game zo’n grote fanschare
zou trekken. “Ik had helemaal niet verwacht
dat het zo zou aanslaan. Het was ook niet de
bedoeling dat zoveel mensen het zouden spelen,
ik wilde gewoon een dinosaurus zijn. Het is iets
geworden wat al mijn verwachtingen overtreft.”

Ondertussen krijg je te maken met bijzondere
natuurverschijnselen, zoals droogtes, die je
kudde voor een nieuwe uitdaging stellen.

GAME-GEGEVENS
ONTWIKKELAAR: ChickenEngineer
GENRES:
BEZOEKERS:
POPULARITEIT:

10

Overleven, Verkennen, PvP

ChickenEngineer. “Meestal zijn ze sneller dan
vleeseters, en het is makkelijker om overal
op de map voedsel te vinden, zodat je langer
overleeft.”

OVER EEN NIEUWE WERELD
Wat is de volgende stap voor ChickenEngineer?
Misschien een vervolgosaurus? “Daar denk
ik wel eens aan,” zegt hij. “Maar dat zou de
ontwikkeling van het origineel vertragen.
Momenteel werk ik aan een huisdierengame als
zijproject, en wie weet, misschien wordt dat ook
wel een succes!”

OVERLEVEN ALS DINO
“Het is veel makkelijker om in Dinosaur Simulator
als planteneters en alleseters te spelen,” vertelt
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WORK AT A
PIZZA PLACE

SNELLE TIPS

Dol op pizza? Op zoek naar een baan? Tijd om naar Builder Brothers Pizza
te vertrekken! In dit populaire restaurant is er voor iedereen wat te doen,
want pizza’s maken draait om teamwerk. Het is de perfecte plaats om
geld te verdienen, vrienden te maken en heerlijke pizza’s te proeven!
Je kunt binnen de pizzeria kiezen uit
vijf verschillende baantjes. Elke rol heeft
zijn eigen taken, van het voorbereiden
van pizzabodems tot het aannemen van
bestellingen.

De pizza’s kunnen
alleen bereid
worden door een
goed samenwerkend

SPOEDBEZORGING
Om bestellingen
zo snel mogelijk bij
klanten te bezorgen,
moet je er zo veel
mogelijk pakken, in
een bezorgwagen
springen en op
de pizza’s in je
inventaris klikken.
Volg dan de pijlen
naar de huizen van
je klanten.

ANDERE ROL
Je hoeft een gekozen
rol niet voor altijd
uit te voeren. Als je
een nieuwe rol wilt
proberen, moet je
naar een ander deel
van de pizzeria gaan
en gewoon beginnen
te werken. Je rol
wordt automatisch
bijgewerkt.

SAMENWERKEN
Verdeel de taken!
Laat de ene speler
bijvoorbeeld de
pizza samenstellen
terwijl de andere de
oven bedient. In het
bezorgteam kun je
een paar mensen de
trucks laten vullen,
terwijl anderen ze
vervoeren.

ONTSLA DE
MANAGER
Als de manager zijn
werk niet goed doet,
moet je naar het
kamertje naast zijn
kantoor gaan en op
de knop stappen om
tegen de manager te
stemmen. Als acht
werknemers hebben
gestemd, wordt de
manager ontslagen.

team. Communicatie
is van essentieel
belang om de

DUED1

pizza’s zo snel
mogelijk te bakken,

Dued1 heeft er altijd van gedroomd een zelfstandige gameontwikkelaar te worden, en na tien jaar op Roblox is zijn droom
eindelijk werkelijkheid geworden. Hieronder vertelt hij hoe
wandelen de perfecte manier is om op ideeën te komen, en hij
deelt ook nog wat verborgen geheimen voor zijn beroemde game.

verpakken en
bezorgen.

Door pizza’s te verkopen, verdien je geld om

WANDELEN

aan je huis te besteden. Je kunt nieuwe meubels

“Als je ideeën wilt bedenken voor nieuwe games,
maak dan eens een lange wandeling,” zegt
Dued1, gevraagd naar zijn ontwikkelmethodes.
“Bijna al mijn ideeën krijg ik tijdens het wandelen
en brainstormen. Ik wandel vaak wel uren achter
elkaar en het voelt geweldig als ik dan nieuwe
ideeën krijg!”

kopen om het huis van je dromen te maken, het
naar eigen smaak inrichten en zelfs een huisdier
nemen!

GAME-GEGEVENS
ONTWIKKELAAR: Dued1
GENRES:
BEZOEKERS:
POPULARITEIT:
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Steden, Simulatie

de buitenkant bevindt zich een duistere muur
naast het loketraam. Spring erin en neem even
pauze! In de buurt van de voorraadfabriek
bevindt zich ook een geheime onderwatergrot.”

OVER DE ULTIEME GAME
“Mijn droomgame voor Roblox game zou een
economische simulatie zijn,” zegt Dued1. “Eentje
waarin spelers stukken land kopen en er huizen
en bedrijven bouwen waarin ze kunnen wonen of
werken. Waarna andere spelers er werk kunnen
vinden, of appartementen kunnen huren.”

GEHEIMEN
Denk je dat je Builder Brothers Pizza kent
als je broekzak? Nee dus! “Er is een geheime
pauzekamer in de pizzeria,” biecht hij op. “Aan
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Roblox laat je vele geweldige werelden verkennen.
Dit boek is de ultieme gids voor enkele van de
meest meeslepende role-playing games in
het Roblox-universum.
Laat je de weg wijzen naar mysterieuze eilanden,
betoverde koninkrijken, steden vol superhelden
en tal van andere inspirerende locaties.
Deze gids levert een schat aan handige weetjes,
tips en interviews met de makers van de games.
Welke rol je ook op Roblox wilt spelen, dit boek
is een essentiële metgezel.
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