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ruhé číslo GameStaru je na světě
a doufáme, že se vám bude líbit
nejméně tak, jako to prvé. P i vší
skromnosti ovšem musím pozna-
menat, Že je to p ání neskromné,

protože rychlost zmizení GameStaru
z prodejních stánk p ipomínala mist-
rovské triky mistra Houdiniho.

Jsme nesmírně rádi a poctěni, že se vám naše první číslo lí-
bilo a tento rispěch nás ještě více motivoval k práci na
GameStaru číslo dvě. I(oncepci časopisu již nemíníme nijak
zásadně měnit - i nadále u nás nehledejte hudbu či program
kin, ale pouze čtení o počítačov5ích hrách na PC. Centrem
našeho zájmu z stává CD p íloha, na jejímž obsahu spolu-
pracujeme s mnoha světov5ími magazíny IDG, které se také
zaobírají počítačor{mi hrami. Stále si budeme hlíčkat naše
p edplatitele, kte í dostanou každ měsíc další CD zdarma.
které bude obsahovat buď plnou hru, nebo bude nějak te-
maticky zamě eno (návodové CD, hudební, video CD, atd.)

Nechceme vás p etahovat od konkurenčních časopisri, je
určitě dob e, když si čtená udělá p ehled z více zdrojti, aby
si ově il, kdo recenzuje podle svého svědomí a kdo hru

,,z ízne" jen proto, že ji nedostal exklusivně, či píše recenze
z obrázk na internetu. Pozorně sledujte recenze a hodno-
cení jednotliv ch her, pak si hru zahrajte a hned uvidíte,
kdo vám p inesl objektivní informace a kdo se z vás snažil
udělat hlupáka. Čtěte pozorně, jsou to p ece vaše peníze, za
které chcete jen to nejlepší, nebo ne? A peníze to nejsou
zrovna malé - 150 korun za časopis s CD je už slušná část-
ka, a proto teď mnoho čtená ri kupuje časopisy dva i t i, ale
CD jen jedno, a to naše. Doufám, že to není pouze bezkon-
kurenční cenou 99 korun, ale také proto, že si na něm dá-
váme opravdu zá|ežet.I tentokrát na něm naleznete kromě
mnoha pečlivě vybran3ích demoverzí i mnoho dodatk , kte-
ré rozličn m zp sobem doplňují informace v papírové části
GameStaru.

Tentokrátuž je engin ozvučen5í a také slovenská verzebéží
naplno. P estože jsme slibovali, že p|né hry budeme umis-
ťovat hlavně na CD pro p edplatitele, chystáme p íště pro
všechny čtená e plnou verzi skvělého českého dungeonu
,,Prokletí Eridenu". Ale ani p edplatitelé nep ijdou zkrátka:
minule to byl Lost in Time, nyní King's Quest VI a nap íště
pro vás máme něco trochu jiného, ale možná o to zajíma-
vějšího.

Nezapomínejte také na naší webovou stránku
www.game-star.cz, která jižv zák|adním režimu béží a co
nevidět do ní p ibudou i další, již d íve anoncované, sekce.

Tolik tedy rivodem k druhému GameStaru, a ted'už se rych-
le pusťte do čtení časopisu a protáčení CD. Jsme strašně na-
pjatí, jak se budete bavit - je to smyslem naší práce.

Karel Papík,
šéfredaktor

P. S.: Doneslo se nám, že se pryí chystá falešnli GameStar,
takže pro p ípad, že by toto zoufalství snad bylo pravdou,
pamatujte, že originál mriže b t jen jeden!
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sebou dokázalo zanechat vlí-
borné české RPG Bróny Skel-
dalu. A protože bychom vám
chtěli ušet it peníze za poštov-
né a telefon, rozhodli jsme se
uve ejnit kompletní návod,
včetně map. Nakonec jsme sice
byli nuceni rozdělit návod
na dvě poloviny (tu druhou
vám samoz ejmě p ineseme
p íště), ale vy nám to snad od-
pustíte.

Obsah
HIrlrlen & Dangerous
Minule jsme vám p edstavili naděin3,í
českli projekt z kuchyně |RC Posei-
don (dnes se již jmenuje FashPoint).
protože vás domácí herní tvorba za-
ujala, pokračujeme v našich spanil3ích
jízdách za česk3ími v5ívojá i. V prosin-
ci jsme se tedy vydali do Brna, zaPet-
rem vochozkou, Illusion softworks
a zejména za jejich nadějn3ím projek-
tem Hidden & Dangerous. Pokud vás
tedy zajímá projekt, kte4i je podle našeho
diskutovan3i Poseidon, nalistujte na stranu

názoruještě slibnější než minule
24,kde se dozvíte mnohem více.

Falcon 4-íJ
Dlouho jsme váhali,
zda čtvrté verzi
Falconu věnovat titul
hry měsíce - p ece jen
jde o poměrně komplexní
simulátor, což není
zr ovna masová záležitost.
Nelétající část redakce
ale nakonec musela
kapitulovat pod tlakem
jeho kvalit,Yíc už
vám ale prozradí
Bob Koutsk3í.

Mrrtn ll: Soulbrlghter
Zaiímá vás co dělal Viktor Bocan
o vánočních prázdninách? Inu, hrál
Myth 11 - jednu z nejlepších strate-
gií současnosti. Nemusíte se starat
o zdroje, suroviny či stavby. Nemu-
síte těžit ani budovat. Jediné co mu-
síte je vést, taktizovat a bojovat.

S]reerl Busters
Nejprve trochu nedrivěry,
pak špetka opatrnosti následovaná
vědrem vzteku - nakonec ale
nadšení, radost a zábava. To jsou
Speed Busters, qítečná závodní
hra, která má na svědomí jednu
klávesnici, pár obalri na CD
a dvoje neryy. Speed Buslers jsou
prostě mnohem lepší než
Need for Speed III (až na ten
splitscreen...),

Brány skelrlalu
Denně desítky telefonátri a e-mail , prosby v dopisech avzkazy na záznam-
nících - takovou spoušť za

Game lar 2ll 99
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Lišta s názvem hry

5D akcelerace:Zde
je k dispozici infor-
mace o tom, zda
a jak hra podporuje
3D akceleraci. Mož-
nosti jsou sDfu,
D3D, PowerVR
aOpenGL.Vpípa-
dé, že hra 3D kartu
vyžaduje, je to uve-
deno v položce
,,Minimální konfi-
gurace".

l

I

Hratelnost Hra-
telnost vyjad uje
zábavu, která je
pochopitelně nad-
azena grafice

i zvuku a je nejdti-
ležitější pro finální
verdikt. Existuje
pět stupňri - q;í-
borná, velmi dob-
rá, dobrá, špatná
a velmi špatná.

I

Optimátní kónfigurace:
P 166, 32 MB RAM, 8x CD,

HDD 300 MB,3D karta

P 133, 16 MB RAM,4x CD,

HDD 80 MB

= 0BSAH

Ze zkušeností uíme, |alt

|e hodnotící tabulka

d ležltá. Dlouho |sme

uuaŽOuall, |akou íor-

mou a |akó lníormace

do ní zap at. Jla násle-

du|ících ádcích nalez-

neto u sledek našeho

p em šlení. Uě ím e, že

budete EpOkO|enl...

Optimální konfigurace:
Optimální konfigurace, na
které dan3í titul běhá v celé
své kráse - obvykle uvádíme
parametry deklarované qí-
robcem, jsou-li však podle
našeho názoru nepravdivé,
uvádíme vlastní odhad.

Celkové hodnocení: Nejdri-
ležitějším prvkem tabulky je
pochopitelně číseln3í verdikt,
ktery procentuálně vyjad uje
kvalitu hry. Verdikt je udá-
ván násobky pěti od nuly do
sta. Hodnocení je poměrně
kritické, již 80 "Á tedy zna-
mená velmi kvalitní hru,
a cokoliv, co obdrží 90 %
a více, je naprost5í trhák.

Hratelnost

Grafika

Grafrka: Ohodnocení cel-
kového grafického zpíaco-
vání hry, tedy kvality 5D
akcelerace, scrollingu, kva-
lity videosekvencí apod.
Existuje pět stupňri - q -

bomá, velmi dobrá, dobrá,
špatná a velmi špatná.

zvukz zde hodnotíme ne-
jen kvalitu ozvučení (zvu-
kov5,ich efekt i hudby), ale
nap íklad i její vhodnost
pro ričely dané hry. Existu-
je pět stupňti - l bornli,
velmi dob4í, dobryí, špatn3í
a velmi špatn3í.

obtížnost: Informativní
hodnocení obtížnosti hry,
Pokud není extrémně vyso-
ká či nízká, nemá vliv na
závěrečné hodnocení.
I( dispozici je pět stupňri -
nehratelná, vysoká, prti-
měrná, nízká a směšná.

HOdnOtící systém
Minimální konfigurace: Minimální konfigurace uvá-
děná qírobcem jako nejnižší nutná ke zdárnému spuš-
tění hry. Nem žeme ručit za správnost informací, ob-
vykle je opisujeme z krabic či oficiálních materiálti fi-
rem. Automaticky p edpokládáme, že máte zvukovou
kartu a minimálně2x CD-ROM mechaniku.

Zánr: strategie
V, robce: SKS Chvojkovice-Brod
Vydavatel : Vonásek lnteractive
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano

3D akcelerace: D3D, 3Dfx

2 t]99 Game tar

P íklad hodnotící tabulky
Minimální kónfigurace:

Neuvě itelně krásná hodnotící tabulka.

(

Proiože si myslime, že rětšina z htáňii

má syé oblibené či preíeloyanó herni

žánry, které vás zajimaií p edeušim,

lozhodli |sme se p iiit s poněkud nelladiěnim

lozdělenim časoplsu. Becenze isme toldělili
celkem do pěli rubtik replezentuiicich nejloz-,

ší eněiši žánry - akčni, sltateOie, spoil, aduen-

lure/BPG a simu!átoty. Hernich žánrri pochopi-

telně exlslu|e vice, rozděleni ie yšak p inosné

ien p i lozumném počtu. lla následuiicich ád-

cich naleznete lozděleni podžánt . Jsme si
yědomi jist ch nejasnosli a ne!ogičnosti v na-

šem náurhu, p eslo yě ime, že pozitiva p ey ší

neOaliua,

nrČli: Bubliku yede Honza ilodrát. tedle

3D akčních het (Unreal) zde na|dete l 20 st i-

lečky a hopsačll (Stargunner, Jazz Jack-
Rabbit), totéž y 3O (G-Police, Croc), ale i pin-

bally íBalls ot Steel) a něktelé velmi akčni

Zán r oué r u b ri ky ll11llilylfi;íHi:Tl,1ffi:T1

zárodni hry, ktelé se do sport p i neilepši r li
neio i ( lt] i cro ft] a ch i n es ),

STBATEGIE: Zde ie šélem liltot Bocan a ieho

žánl ie uymezen pomětně iasně. ]laidete zde

stlategie tahoué ( pellcross/ i tea|timoré
(Starcraít), a|e i 3lt alini (Battlezone),Ii-
naníni (Capitalism) a lakticlé (lncubation),

A aby to nebtIa takoyá nuda, nayic isou tu i hly
logické (Quadrax).

SPltBT: Ue dne y nocl sedi u Eulosportu, attiyně

sporluie, nekou i a nopiie, a ledt musi i rést
naš! spoilouni lubrilu, ano - ie to [uláš Erben

:-). íromě běžn ch hokei , íotbat a dalšich

spolt zde naidete i aulomobiloyé záuldl (lle-
ed íor Speed) a lotbaloyé manažely (Premier

Manager 98).

kotiv |sou advenlure a BPG p rodně chá-

pánl iako dua odlišné žánlt, lozhodli isme se

ie spoiit do iedné rubliky - ma|i hodně společné-

ho a loneckonc ie obrlkle hraií i ste|ni hláči.

slmutÁlonY: Šétem ie Bob t(outsk - nenaidete

zde pouze simulátoty letecké (Bed Baron), ale

i simulátory robot íiíecf Warrior), resmirné

simulace (Wing Comnandet), simulace ro.-

ienslé techniky, nap , lanh (Armored Fist)
či t eba ponoleI (Silent Seryice).

Součásti každé tubtily ie hlayni stlánka, kde

naidete ltomě obsahu následuiicich stran lrál-
I ůrodnit s altuálnimi iníolmacemI. Dále ie
zde žeb ičeI deseti neilepšich her daného žán-

lu za poslednich l2 měsicii.
GaneStar
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Dead Beckoning Akční

Asghan: The Dragon layer

Opět je tu jedna plně 3D akční st ílečka
ve stylu Descent. Tentokrát se hraje na t -

my, je zde možnost q běru létajících stro-
j a ady dalších nastavení. Dead Recko-
ning prostě nebude jen o létání a st ílení.
Archiv rozbalte a poté spusťte Setup.exe.

Goldtree/Plranha lnteractlve. tllnlmum: Pl66, 16 1llB RAtl,
Wlndows95/98, HllD 69 lllB. 3ll alcelerace: lllrect3D

Akční

3D akce, hodně p ipomínající Laru Croft,
tentokrát ale z jiného období. Hra se ode-
hrává ve fantasy světě a na rozdíl od zmi-
ňovaného p edchridce spíše pod ši4im ne-
bem. Zadejte rovnou jméno adresá e, kam
chcete demo nainstalovat. p i startu dema
ignorujte hlášku a až demo p ehrajete, ten-
to adresá smažte.

Glorler lnteractlye,/Sllmarlls. IllInlmum: Pl66, 16 tlB RAtl,
Wlndows95/98, Hllll 35 ilB. 3ll akcelerace: Dlrect3D, 3Dtx

Garnlvores

Tato zajímavá variace na oblíbené téma
Deer Hunter vypadá docela zajímavě, po-
těší zvláště milovníky lovu na prehistoric-
ká zví ata. Pokud si chcete skolit nějakého
toho stegosaura, máte možnost. Jen se pro-
boha nezblázněte, jako americká ve ej-
nost, která kupuje všemožné ,,Huntery" po
statisících :-).

Wlzardworks,/GT ! nteractlye. tllnlmum: Pl50, 16 tlB RAtl,
Wlndows95/98, Hllll 56 ]tlB. 3D akcelerace: lllrect3D, 3Díx
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Settlers III
Uprising II
Myth II
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Speed Busters
Tomb Raider lll
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Astcroids
Blood II
Colin McRae Rally
Cybcrmercs
Cyberstrike
FutureOp
Heroes Of Might ancl Magic lI
Hcxen lI
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3Dtx Vt-todoo, Voodorr2
3Díx Vodoo llush
3Dfx l]anshec
Permedia 2
lntel i740
A'l'I llage Pro

lla GD pO adouím ěíslem 2 uás mohou oblažit nap íklad dema na Sid

llleier's Alpha Centauri [opraudu lah dkal, Thieí: The Dark Proiect, War-

hammer 40.000: Chaos Gate, King's Ouest 8 nebo Gangsters: 0rganized

Crime. Z dalších rubrik stoií za poušimnutí čty icetimegouí balílr neino-

uěiších ouladač graíick ch karet od Lukáše Erbena, íinální patch na

Fallout 2 spolu se super náuodem na tuto hru od Chalida Himmata nebo

další ěíslo diskmagu Bealtime. Sekce Cll tar sB nám u bec rozr stá do

gigantichích rozměr , a tak u tomto čísle obsahuie celkem 8 komplet-

ních náuod a 8 uložen ch pozic do her, na poslední chvíli pak p ibyly

ieště pozice ze ušech misí do Myth ll od Uiktora Bocana a taktéž re-

playe ušech mIsí. ]lechybí ani klasické seiuy z her a náuody na plné uer-

ze her, které isou na Gll pro p edplatitele.

Akcní
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FlleAxis/ElectrunIcs Arls . tinimun: Pl33, 16 ilB RAll, lllindows95/98, Hllll 32 ilB . 30 akcelerace: ne

Asi všichni už se těšíte na hru, která je
opravdov m pokračovatelem bájné Civi-
lizace, Proč? D vod ie prost1 , jejím
tv rcem není totiž nikdo jinli, než Sid
Meier, autor Civilizace. Po prvním se-
známení s demem je nutno konstatovat,
žehravypadá více'než dob e, takže po-
kud ve vás koluje alespoň kapka strate-
gické krve, tak si toto báječné demo no-
vé vesmírné strategie určitě nenechte
ujít.

Gapcom . lllinimum: Pl66, 16 illB
RAlll, Windows95/98, HlIlI 70 lllB
. 3ll akcelerace: Direct3ll
P edělávky her ze Sony PlayStation ne-
jsou nijak běžné a obvykle dopadají jaksi
,,podobraz". Dnes tu ale máme q;ijimku

v podobě jedné z nejslavnějších sérií této
konzole, Resident Evilu. Druhlí díl se do-
čkal ještě větší slávy než první a tak není
divu, že se i podruhé setkáváme s Leo-
nem a Clare, hrdiny této horrorové akce.
3D prost edí s množstvím parádních
zbraní a nebojácnlích zombíkri a mon-
ster, pouta{ p íběh a skvělá hratelnost
s qíbornou atmosférou, to vše vám demo-
verze druhého dílu této p edělávky na PC
poskytne. A možná ieště něco navíc.

Bungie/GT lnteractiue . lllinimum: Pl66, 32 ]llB RAM,

ltindows95/98, HDD 60 MB . 3D akcelerace: Direct3D, 3Díx

Myth byl super a tak jsme očekávali dru-
hlí díl tak trochu s napětím. Nakonec ale
dorazil a p esvědčil nás, že i nadále bude
pat it mezi nejlepší strategie. Pokud vás
tedy obtěžuje,,resource management"
a nehodláte se zab vat takoqfini nesmy -

ly jako jsou těžba surovin a základny, ale
naopak se plně věnovat vlastní strategii
a taktice, pusťte se do něj!

Fox lnteractiue . Jllinimum: Pl66,
32 ]nB RAil, Windows95/98,
HDll 30 lllB . 3D akcelerace:

Direct3ll

P ed několika lety byla na konzoli Atari
iaguar k vidění zajímavá 5D akce stejné-
ho jména. Fox Interactvie se rozhodli
dát h e kromě multiplayeru i nov5,í gra-
fick háv, o jehož kvalitách vás toto de-
mo jistě p esvědčí. Na rozdíl od ostat-

ních dostupn3ích dem tu lze hrát za nej-
oblíbenější postavu - hvězdného mari-
ňáka.

GameStar

Sid Meier's Alpha Centauri

Besident Euil 2

Mythll: The Soulblighter

Aliens uer u Predator
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Tieí: The Dark Proiect Akční

Thief:The Dark Project je skvělá atmosfe-
rická hra z dílny tvtirc System Shocku, Lo-
oking Glass. 5D simulace zloděje se jen tak
na PC nevidí, takže vzhtiru do toho! A ne-
bojte se tmy. Archiv rozbalte, poté spusťte
thiefd.exe. Po p ehrání tohoto dema adresá
smažte.

Looklng Glass Technologles/ElD0S. tllnlmum: Pl66, 32 IllB RAlll,
Wlndous95/98, Hllll 60 lllB. 3D aI(GcIe]aGe: Dlrect3D, 3llíx

Strategie

Demo na super strategii, kterou navíc re-
cenzujeme v tomto čísle, jsme si nemohli
nechat ujít. Vžijte se proto do role velitele
IGuegera a jako hvězdnli mariňák si zkuste
jednu misi z této super strategie, hodně se
podobající známému Xcomu.

lllindscape/ Sl. tllnlmum: Pl33, 16 ilB BAlll,
Wlndows95/89, HDD 65 ltlB. 3D akcelerace: nG

Aduenture/BPG

Sága her l(ng's Quest od Sierry je známa
pravděpodobně každému z vás. Co ale
u osmého dílu trošku p ekvapí, je spíše
akční ladění i zpracování hry, která je ve
3D prost edí a tak trochu p ipomíná Die
By The Sword. Ostatně - uvidíte sami.

sierra 0nline. llllnlmum: Pl66, l6 ilB RAlll,
Windows95/98,HDD 69 ilB. 3D akcelerace: Dlrect3D

Warhammer 40 000: Ghaos Gate

King's 0uest 8: ]llask 0í Eternity

Protože byla povánoční p ívalová vlna
her opravdu vysoká, byli jsme nuceni
p esunout některé zrecenzí na CD.
Pokud jste tedy GameStar po ídili se
st íbrnou plackou, naleznete na ní
kromě jiného i recenze na velmi dob4
datadisk Starcraft: Brood War anové
závodně-simulační NÁSCÁR 99.

Pokud máte problémy s postupem
v některé h e, či jste si omylem smaza-
li rozehranou hru i s uložen},imi pozi-
cemi, máme pro vás nové sejvy z íoz-
ličnl ch noq ch her. Konkrétně jsou to:
Thief:The Dark Project
Blackstone chronicles
Warhammer 40 000: Chaos Gate
Ifuights and Merchants
Return To Krondor
Ring
Settlers 3
Uprising 2
Myth 2

Bedline Akčni

Akční

Zajímavá variace na téma multiplayer
v Quake tak trošku p edstihla p ipravova-
nou Quake 5 Arenu. Asi těžko v grafice,
ale v hratelnosti určitě. Toto demo je čistě
multiplayerové, a tak si budou moci po ád-
né zahrát hlavně majitelé lokálních sídlišt-
ních sítí. )inak si ale mrižete spustit server
a jen tak pobíhat sem a tam.

Beyond Games,/Accolade. llllnlmum: P166, l6 ttlB RAlll,
Windows95/98, HllD 34 ]tlB. 3D akcelerace: Dlrect3D

Heretic l
U p íležitosti recenze na Heretic 2 jsme se
rozhodli ukázat vám, jaké pokroky dělá
3D technologie ve hrách. Proto vám zde
nabízíme ke shlédnutí sharewarovou verzi
prvního dílu Hereticu, abyste si mohli sami
udělat risudek o rychlosti a kvalitách
3D her,,p ed lety" a nyní.

Baven oítware/. lhlnlmum: 1386, 4 ilB RAlll,
D0S/Wlndows, HDll 8 ltlB. 3D akcelerace: ne

t\\ ,l
a:]

lÝ,s
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GameStar

Kompletní návody
u ceštině na:

Fallout 2
Ifing's Quest VI
Lost In Time
Return to krondor
Argo
plus kompletní návody v angličtině na
King's Quest VIII
Quest For Glory 5
a prtlvodce na
Tomb Raider III

Seiw na GD
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Tonic Trouble Akční

SportX Games Pro Boarder

Tonic Trouble jsou po čase jednou moc
hezky vypadající hrou, určenou pro všech-
nyvěkové kategorie hráč . Jednoduchá,
ale p itom naprosto nádherná grafika vás
spolu se p íjemn5ími zvuky totálně dosta-
nou. Rozbalte archiv a poté spusťte tonic
trouble.exe. Po p ehrání dema adresá
smažte.

Ubisoft. llllnimum: Pl66, l6 MB BAIll,
Windows95/98, HDD 69 MB. 3ll akcelerace: Direct3D

Pokud chcete vidět a slyšet člověka,
kterému se poda ilo prorazitdo světa
poČÍtaČov5ích her spolu s jeho názory
a plány do budoucna máte možnost na
tomto jedinečném videu, natočeném
pň naší návštěvě v Brněns\ ch ,,Head-
quarters" firmy Illusion Softworks.

Nemožné se stalo skutečností a tak
vám nyní p inášíme kompletní návod
na to, jak rispěšně projít jednu z nej-
lepších RPG her tohoto roku,
Fallout 2, Za to mrižeme poděkovat
Chalidu Himmatovi, kteryí nelenil
a v potu tvá e tento návod zabeze-
sn5ích nocí vytvo il.

Váš diskmag se po měsíci opět uchází
o vaši p ízeň. První ohlasy z ankety zatím
p edčily očekávání jak nás, tak autorri
a tak jsme se rozhodli trochu zvětšit pro-
stor, kteryí tomuto diskmagu na našem
CD věnujeme.

Pokud máte problémy se spouštěním či
používáním našeho enginu, ujistěte se, že
splňujete následující požadavky:

llllnlmální požadayky pro použiuání
bez hudby*:

486 DX2/66, 16 MB RAM, 2x CD-ROM,
Grafická karta s 1 MB paměti, schopná
zobrazit ve Windows 95 800 x 600/256
barev, zvuková karta, Windows 95.

Tento super simulátor zimních prken je
perfektní jak po stránce visuální, tak po
stránce technické. Ale dost ečí, více uvidí-
te po nainstalování dema. Pokud jste si na-
instalovali kodeky z našeho CD, nemusíte
MPS p ehrávač instalovat.

Badical Entertainmcnt/
,/Electronics Arts. llllnlmum: Pl66, l6 ilB RAlll,

Wlndows95/98, HDD 69 ttlB. 3D akcelerace: Direct3D
9 0004

lloporuěená konílgurace
(pro spouštění s hudbou|:
Pentium 200 MMX,l2MB RAM,8x CD-
-ROM, Grafická karta 2 MB, zvuková
karta 16bit, Windows 98 s rozlišením
800 x 600/64k barev.

Optlmální konílgurace:

Pentium II,32 MB RAM, 16x CD-ROM,
Grafická karta 4 MB, zvuková karta PCI,
Windows 98 s rozl. 7 024 x 768/truecolor.

Pokud máte i nadále s používáním naše-
ho CD problémy, kontaktujte nás prosím
e-mailem: svatasv@idg.cz.
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* MinimálnípožadavlEdem nacházejících se na
CD, |sou obvykle vyšší.
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diskmag Realtime 42
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GameStar
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King's Quest VI byl jednou z prvních
her nawhovanlich p ímo pro CD-ROM.
Vedle na svou dobu velmi dobré grafiky
a nádhernlich animací tak vyniká zejména
v ozvučení. Všechny postavy jsou samo-
z ejmě namluveny, na pozadí vytvá í at-
mosféru hudba akaždá obrazovka má
i své vlastní efekty - šum mo e, zpěv pták
či bublání potričku.

P íběh se tentokráte neodehrává p ímo
v království Daventry, ale v Zemi zelen ch
ostrov , kam se Alexandr vydává hledat
princeznu Cassimu. Cestou však ztroskotá
a probouzí se na opuštěné p|áži. Postupně
sice zjišťuje, že se mu ,,poda ilo" ztrosko-
tatv Zemi zelenlích ostrovti, to ovšem ani
v nejmenším ne eší jeho beznadějnou situ-
aci. Vydává se tedy na složitou cestu po
tomto ostrovním království.

P íběh KQVI je sice pohádkovlí,nezna-
mená to ale, žeby se u hry nemohli v teč-
ně bavit i ti odrostlejší. Ostatně hádanky
ve h e rozhodně nepat í k těm nejjedno-
dušším a mnohdy budete muset zapojit
veške4í um a snahu, abyste je rispěšně roz-
louskli. Pokud by se vám p ece jen neda i-
lo je rozlousknout, pňnášíme vám návod,
jehož první část je na této dvojstraně
a kompletníverze se nachází na pwním
CD (spolu s anglic ,im návodem na do-
končení KQVI na maximum bod a s čes-
klrn návodem na Lost in Time\.

Klng's Quest Ul - návorl

Isle of the crown
po tivodní animaci
a ztroskotání lodi se-
berte se země prsten,
odsuňteprknoaztruh-
ly pod ním vyndejte pe-
níz. Jděte ke královské-
mu paláci, promluvte si
se strážemi a ukažte jim
prsten. Nyní se vydejte
do vesnice a vstupte do obchodu s kniha-
mi. Promluvte si s prodavačem, prohlédně-
te si knihu z police napravo, seberte list,
kte4 z ní vypadne, vezměte si knihu na
stolku u dveff a vyjděte ven. Zami te na
druhou stranu ostrova k p evozníkovi. Za-
klepejte a vstupte. Až se s vámi dobaví, se-
berte zaječí packu a waťte se do vesnice.
Opět vstupte do obchodu s knihami, pro-
mluvte si s mužem v židli a ukažte mu
prsten. |děte do zastavárny a vyměňte
prsten za magickou mapu a peníz za ptáč-
ka. P ed odchodem si vezměte mentolov5i

bonbón z dózy. Jděte na chvíli pryč z ves-
nice, a až se wátíte, uvidíte, jak majitel za-
stavárnyvyhazuje nepot ebné věci. Pro-
hrabte se v nich a najdete inkoust. Jděte na
pob eží a pomocí mapy se teleportujte na
Isle of the sacred Mountain. seberte tam

Game tar

InstaIaGG-
King's Quest VI lze instalovat pro
DOS nebo Windows.

Maiiteltim Windows 3.1, 95 a 98
doporučuieme instalaci pro Win-
dows. Tu provedete z CD spuštěním
souboru ,,setup.exe". Poté si vyberete,
zda si p ejete instalovat hru na HDD
(doporučujeme pokud máte 2x
nebo 4x CD-ROM), nebo hrát p ímo
z CD. Následně určíte, do které-
ho adresá e se hra nainstaluje
(v p ípadě hraní z CD tam ukládá po-
zice).

Irrstalační program se vás nyní ze-
ptá, zda si p ejete instalovat Video for
Windows 1.0 - NEISTALUITE HO,
program se vás zeptá, zda si p esto
p eiete nairrstalovat AVI soubory, od-
povězte ano, Nyní proběhne instalace
hry, následně se vás program zeptá,
zda chcete použít základní, nebo roz-
ší enou sadu MIDI - doporučujeme
ponechat základní.

P ed spuštěním hry nastavte
zobrazení na256 barev, vhodné je
také nižší rozlišení (800 x 600),
není to ale nutnost. změna nastavení
obrazovl<y se provede tak, že kliknete
prav m tlačítkem myši na pracovní
plochu, zvolíte vlastnosti, poté zá-
ložku nastavení a v rámečku vlevo
dole vyberete256 barev. Po dohrání
hry opět p epněte barevnou hloubku
a rozlišení do ptivodního nastavení.
Nyní mrižete hru spustit ze start
menu,

Hraní
po odehrání rivodních animací zvolte
v hlavní obrazovce ,,ploy". Pokud si
chcete znovu prohlédnout intro, zvol-
te,,opening".

Hrátzačínáte na pláži po ztroskotá-
ní lodi. Nejprve si vyzkoušeite ovládá-
ní - postavičku Alexandra ovládáte
pomocí myši, praqim tlačítkem volíte
druh akce (ikonky jdi, seber/použij,
mluv, podívej se, nebo ikony p edmě-
t z inventorá e), leqím pak p ikazu-
jete Alexandrovi, aby požadovan5i
kon provedl.

Zatímco minule isme tak trochu melancho|icky uzpomínali

nad losí in Time, uydáme sB dns do králoustuí Dayentry u iedné z nei-

spěšněiších aduentur ušech dob. Takže e pohodlně usad'te p ed suou

obrazoultu, ztlumte osuětlení a pustle šest King's Quesí a pOnO te

se d0 p íběhu prince Alexandra a princezny Gassimy.
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květinu a pírko a odteleportujte
se na Isle of Wonder.

Promluvte si se škeblí a p e-
čtěte jí knihu z obchodu. Až za-
zívá, seberte perlu, kterou má
uvnit . Vydejte se nahoru k lesu,
a jakmile se objeví gnómové,
použijte na ně květinu, ptáčka,
mentoloq bonbón, zaječí packu
a inkoust. Teď již by měl bl t ob-

iekt ve vodě na dosah, a tak jej seberte.
Projděte vpravo, sáhněte na prost ední
hromadu knih a promluvte si s černou
vdovou. Až vás bude mámit, zatáhněte za
voln3,i kus pavučiny a seberte kus papíru.
Vraťte se na p|áž a jděte k lesu. Uvnit se-
berte flašku s mlékem a jděte dál. V zahra-
dě seberte shnilé rajče, ledové zel,í a vstup-
te do wat. V šachovnicové zemi si pro-
mluvte s jezdci, a až královny odejdou, se-

berte stuhu, waťte se na pláž a použijte
mapu k cestě na Isle of the Beast.

Úplnl návod naleznete na prvním CD.

Lukóš Erben tTomaš Voroščdk
9 0006

Thc Aaciclt Olce' AlPhabct
The alphabet of the Ancient ones consisís of graphic sgmbols. It is clear that

their language and ours has the same root, for their writings are directlg translatable

by simpty replacing the appropriate l.tter of our alphabet íor its corres,onding sym-

bot in theirs. It is probable that the Ancient ones spohe in our language and used

rhese symbols in their uritings as a cod.e lor sccrecy or for their ceremonial beauty.

or, perhaps, our oun "letters'Íor the spohen language euolued as short_hand nota-

lions íor the complex sgmbols used by the Ancient ones. In an! case, there are twen.

tu_six primaly symbols in th|ir alphabet. There are other minor symbols, but those

were used onlg Íor accent and as repíesentations of complex philosophical ideals and

are not included here.

In addition to their alphabetical íunctions, each symbol also represents an emo-

lion. a color, a creatufe, and a natural or meto|hgsicgl element.
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This synbol rcr'6c1ts @u{ídlcc, th
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This ap,.,l tcpcsmts lonrlincss. lir 4iL U Thts synbol reprcunls intultiin. lhl
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9
)(n

;+i 
0

FlP
#a

lll
E, i::,*;ii;r#:*Ton!,,2c'

i., I:,::i,::,y:;m;::;:,i;lI

l) nis slnbol lcit r.nts )or, thc dollhin,

lh, colol afi., ld í{ff,hií.s.

nis slnbal ícprcs.,lB lar, th. nbbil,
th? collr viold, @d rubies.

nis srmbol rcputtts lailh, lh. ,d|illgl,
thc colol tulíuoi , and the stoír. tw$Oir..

This srnbol uqaatts bnncty, thc lion,

lhc colol puí,.k, and di1nonds.

nis slnfo,lúnso.ts latidrq,lh. Qu
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JLc Tti synóol ,.rí6?,rfi i 0p., th. dol)e, lh.

on,lot ptl.gtty, ond opak._

?his qnbol ór.s.ntí ionq,ilia, .
noug, lhc alor gblc, gnd grtnitc.

íU This synbol rcprunts desac, thc

Ií{ítlhoí. rhc coloí bulqundg, anrl lgfllcls
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Go vás ěeká p iště:
l v p íštím čísle se mrjžete těšit na plnou verzi hry - tentokrát to bude České RPG
Prohletí liridenu z rrrku 1997 . Nalezncte ho ale prozměnu na prvním CD. Nebojte
se ale, naši milí p edplatitelé, o svrii druh5í blyštilTí kotouč nebudete p ipraveni-
chystánle pro vás něco iiného, ovšem neméně zajímavého. Určitě nebudete zklamáni.

Dcl menu a inventorá e sc dostancte
tal<, že najedete l<urzorem myši do
hr,rrní části okna hry, následně vyjete
pan lel< s ikrrnami, inventorá em a tla-
čítl<em pro vyvolání hlavního mellu.

v hlavnínr nlenu mťržete nastavit
hlasit<lst zvul< , hudby, rychlost chťrzc
prlstavičl<y, m žete hru uložit či na-
hrát a llužetc p cpínat mezi zobrazc-
llÍnl tcxtu a mluvcrr5int slovem (za-
pnout současnč tcxt i mluvenó slovo
btlhužcl ncjde).

P ejeme p íjemntlu zábavu.

P ípadnó dotazy ohlcdnč instalace
a spouštěrrí KQ VI nánr posílejte
c-mailcrn na adrcsu suatasuGitid g,,cz.

starolrylá abecGda
Pro !T ešení někter}?ch hádanck budete pot ebovat tabulku, s jcjíž pomocí lzc p cložit latinku do starobylé abecedy. Nejd íve tedy
mu ítc pŤijít na ešení hádanky a poté ii zapsat prrmocí znal<ti staroby|é abcccdy,

" I8 Gaa-=-_
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ŠiloJt,uner,o-%
GameStaru právě adven-
turám této společnosti, jejím osob-
nostem a historii není nic mimoděč-
ného. Právě nyní totiž Sierra vydává
hned několik qíznamnl ch titul , kte-
ré navazují na herní série zasahující
do počátku devadesát ch či poloviny
osmdesát},ich let. o pár stránek dál,
v rubrice Adventure/RPc tak najdete
hned t i nové hry od Sierry - osm díl
King's Questu, páté pokračování
Quest for Glory a pokračování

ffi Betrayal

@eturní,#:íí::-
Na CD pro p edplatitele je

navíc kompletní, namluven King's
Quest V/ - asi nejrispěšnější adventura
v Historii Sierry. Právě proto nám p i-
padá víc než vhodné udělat si mal q -

let do adventumí historie společnosti
man želri Wi lliams ov5ích.

On-llne story
Píše se rok 1979. Roberta Williams,
žena Kena Williamse a spoluzaklada-
telka společnosti On-Line Systems, se

zamilovala do textovlích adventure
her, které již témě deset let (p esněji
ečeno od prvních krtičk Zorka

v roce 1969) udivují a baví počítačové
nadšence. Rozhodne se, že napíše
scéná pro vlastní adventure, která
ale nebude obsahovat jen text, ale
i grafiku. P esvědčuje svého muže,
kteqi nakonec souhlasí a programuje
hru, Pátého května 1980 je vydána
první grafická adventura po počítač
Apple II - mix krimi a hororu nazva-
n Mystery House. Brzy poté mění
společnost název na Sierra On-line
a postupně se stále více soust edí na
herní software.

lgaO-a2= První kr ělry
Herní počátky Sierry On-Line jsou
vlastně spojeny qíhradně s tituly Ro-
berty Williams. Téhož roku jako Mys-
tery Housevychází ještěWizard and
the Princess - první obrovsk3i ko-
merční rispěch v historii Sierry. V ná-
sledujícím roce (81) p ichází sci-fi
Mission Asteroid, hra o záchraně ze-
mě p ed tiderem ob ího asteroidu (ce-
l ch 17 let p ed Armageddonem :-).
Sierra vydává i svou jedinou textovou
adventuru - Softporn, která je vlastně
jakousi p edzvěstí pozdější série Lar-
ryho a svrij první titul pro PC - rema-
kewizard and the princess. Ten se
stal vribec první barevnou (ehm -
CGA, tedy 4 ba.rry) adventurou na
PC. Posledním v5iznamn3ím titulem,
kter5,i uzavírá éru sierry na platformě
AppleII, je Time Zone z roku 1982 -
obrovská adventura (11 disket)
o cestování v čase.

l9a4 - ilástup na tr n
Po kratičké odmlce se tvorba Sierry
rozjela v roce 1984 naplno. Vychází
asi nejv5íznamnější titul v historii fir-
my - King's Quest I: Quest For The

GameStar 2 |99
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Crown, první hra z série, ve které se
doposud prodalo p es 7 000 000 ku-
sri. Klngt Quest / byl vlastně první
trojrozměrnou adventurou. I když
dnes pojem,,trojrozměrná" chápeme
poněkud jinak, byla to v bec první
adventure, ve které jste se mohli po-
hybovat p ed i za někter5,imi objekty -
ovládání bylo na svou dobu typické,
postavičku jste ovládali pomocí kur-
zorov5ích kláves a textov ch p íkazri.
U něktel ch her (nap . první Quest
For Glory) bylo navíc možno použít
i myš - ovšem pouze k chození, p í-
padně prohlížení p edmětti v loka-
cích. Vlastní p íkazy jako otev i,
použij, mluv a podobné se ale psaly
na klávesnici (bylo tedy nutné umět
slušně anglicky) - ovšem ve zjedno-
dušené podobě: kup íkladu promluv
na krále se zadalo iako ,,talk king".
Velmi typická byla pro tuto dobu
i značná obtížnost hádanek, kup í-
kladu závérečná hádanka prvního
King's Questu se ešila hláskováním
jména jedné z herních postav (Rum-

pelstiltskin) obrácenou abecedou (te-
dy A je Z,B je Y apod.). Ve stejném
roce jako první King's Quest vychází
ještě další hra z pera Roberty Wil-
liams -The Dark Crystal. V p íštích
dvou letech vznikají další dvě spěš-
ná pokračování - King's Quest II:
RomancingThe Throne a King's
Quest III: To Heir Is Human.

t987 - Sex, Uesmír
a Pollce|ní škola
V roce 1987 se objevuje další nezapo-
menutelná postava adventurní histo-
rie, aby sdělila světu neot esiteln
fakt: My name is Larry, Larry Laffer.
Neschopn3í, nadržen, (a zároveň do-
statečně impotentní) Larry se stává
miláčkem tísícri. ]eho humor je od-
porn3í, slizk3í a chvílemi spíš k pláči,
ale nic to nemění na tom, že Larry je
jednou z nejznámějších herních po-
stav konce osmdesát3ích let. Al Lowe,
jeho duchovní tv rce, se po pozvol-
ném rispěchu pouští do pokračování
a tak brzy na to vznikají vedle prvni
ho dílu Leisure Suit Larry in the
Land of Lounge Lizards také díl dru-
hy Leisure Suit Larry Goes Looking
for Loue (in seueral of the wrong pla-
ces) atíetí Leisure Suit Larry 3:
Passionate Patti in Pursuit of
the Pulsating Pectorals -
všechny jsou ještě v EGA grafi-
ce. Aby toho nebylo málo, další
adventurní série startuje ve ves-
míru, v hlavní roli s kosmick m
popelá em Rogerem Wilcem.
Space Questy pat í mezi ty tuž-
ší a humornější ze sierráck3ích
adventur, což ale nemění nic na
velkém spěchu Space Quest
(celkem jich bylo vytvo eno
šest). Vedle Larryho a Rogera
Wilca se ale vyno uje i další
rispěšná série adventur - Police

Quest (mimo-
chodem i na té
spolupracoval
Al Lowe jako
programátor).
Police Quest se
v podobě ad-
ventury dočkal
celkem čty po-
kračování - po-
té byl (tuším
v roce 1995)
p etvo en v íoz-
todivn5í mix po-
licejního trena-
žéru a encyklo-
pedie pod ná-
zvem S.W.A.T.,
aby se napo-
sledy vyno il
v loňském roce jako S.W.A.T. 2 - zají-
mavá, leč nedotažená strategie.

l9aa - Evoluce
na postultu
zatímco sierra nabírá stále nové
a nové herní série, Roberta pracuje na
dalších dílech King's Questu. Po roč-
ní p estávce se tak objevuje již čtvrt
díl, kter5í je v mnoha směrech opět re-

2 [99 GameStar

Boberta
Williams

Počítačové hry jsou stále považor,ány za do-
ménu p evážně mužskou. Prestt-t ive světč,
tvorby her existuji vyznamné ženy-- a Rober-
ta Williams je mezi nimi .,prababičkou ad-
ventur". Právě o ní se totlž mnohdy rnluví ja-
ko o osobnosti, která určila směr a postup
v voie jednoho z herních žánrti
Zatímco ryvoi 3D akcí je ieště stále spo|tl-
ván s častěii s autory etrginu či designu
rovní než kliml<oliv iin3ím, u adventure

a RPG her se nrluví hlavně o jejich scénáris-
tech - a právě scénáristl<ou se cítí b5.t i Ro-
beňa Williams. Z ieií klávesnice (o peru asi
nemriže b3it eč) vzešlo něko|ik uspěšn3ích
sérií a doslova desítky iednotlirych trcr.
Mezi nejr,liznamnější pat í prvotina Mvstery
House, série Klng's Quest, která čítá
k dnešnímu dni celkem osm her, dvoudílná
série Laury Bow a (prozatím) dvoudílná sé-
rie Phantasmagorie - cell<em vytvo ila Ro-
berta od roku 1980 p es dvě desítky her,
čímž se adí mezi nejproduktivněiší a nej-

slarší scérráristy, a tr ttrct, ptlcrítačor.ych her
vtibe c

Ilry Roberty Williams:
Myslew lIoust,- 1980; Wizard And The Prin-
c?- - 1980; IJlission ,4steroid - 198l; Time Zl-
ne - 1982: King's Quest I: Quest r'or The
Crown - 1984: T'he Dark Crystal -- 1984; King's
Quest Il: RomancingT'he'Ihrone - 1985;
King's Quesl III: To Heir Is Human - 1986;
K,ing's Quest IV: The Perils Of Rosella - 1988;
]|Iixed Up l|Iothcr Goose - 1988; Laura Bou, I:
'Ihe Colonel's Bequesl - 1989; King's Quest V:
,Absance Makas The lleart Go Yonder - 1990;
King's Quest I: Quest t^or The Crozan Remake
VGA - 1990lllixed Up lllother Goose CD -
1990: Laura Boa,II: The Dagger Of Amon Ra
- 1991: King's Quest ý'I: Ileir T'oday, Gone To-
mon,ola - 1993; King's Quest VII: The Prince-
Iess Bride - 1994; Phantasmagoria - 1995
Phantasmagoria II: Puzzle of Flesh - 1996
King's Quest VIII: Mask of í,ternity - 1998

úF Él LĚRGE
STLlNE STEPS
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-voluční. King's Quest IV:The Perils
Of Rosella z roku 1988 se stává nejen
první adventurou, kde hraje hlavní
roli žena, ale dostává i noqf grafick3í
háv, kter5í je sice stále jen EGA (tedy
16 barev), ale má vyšší rozlišení, nov5í
systém animace a hlavně podporu
zvukov5ích karet (tehdy spíše exter-
ních modulri Roland). Ostatně Sierra
tak byla mezi prvními, kdo zvukové
karty podporoval. Čtvrt3í díl navíc ja-
ko první adventura obsahoval st ídá-
ní dne a noci (to je koncept, kteryí byl
rispěšně používán v sérii Quest For
Glory). V témže roce vychází ještě je-
den titul Roberty Williams - Mixed
Up Mother Goose, jedna z prvních
her pro p edškolní děti.

1989-Lauraaslárra
Rok 1989 p inesl hned dvě zbrusu no-
vé adventury - tou první by| Quest for
Glory: So You WantTo Be A Hero,
první hra v další z velmi spěšn},ich
a dodnes vydávan5,ich sérií. Quest For
Glory spojuje zajímav m zprisobem

žánry adventury a RPG - provedení je
obdobné jako u ostatních adventur
Sierry, ale máte zde postavu, která se
vyvíjí, jsou tu souboje, běh dne a noci
a mnoho dalších prvk typick3ích pro
RPG. Svou uloženou postavu si navíc
mrižete do následujícího dílu vždy im-
portovat. Na sklonku osmdesátl ch let
se ale zrodila ještě jedna (detektivní)
postava - noviná ka Laura Bow. První
díl, nazvany Colonel's Bequest u nás
bohužel p íliš znám není, zato díl dru-
hli z roku 9I - Dagger
o| Amon Ra - se do-
čkalohlasuivnašich
končinách. Bohužel,
Laura Bow (kterou
má na svědomí opět
Roberta Williams) se
dalších pokračování
nedočkala. Iftomě to-
ho se objevuje i velmi
dobr5,í t etí díl Larry-
ho nazvany Passio-
nate patti in pursuit
ot the Pulsating Pec-
torals,

l99o -Uděle|te
to znovu
S p íchodem de-
vadesát ch let
oblékly adventu-
ry Sierry zce|a
nov5í háv. VGA
grafika se začala
tlačit do pop edí
a tak se ve všech
adventurách vy-
tvo enlích od ro-
ku 91 dále setká-
te s 256 barvami
a noqím rozhra-
ním. Psané p í-
kazy nahradilo
několik ikon

s v5íznamy ,,jdi, seber, použij, mluv"
a podobn mi, Mnoho hráč mělo do-
iem, že se touto změnou značně ubírá
na obtížnosti, ale noqí systém nako-
nec slavil rispěchy. P esto vychází po-
slední tituly v EGA kabátu (nap íklad
Quest for Glory 2: Trial by Fire).
S p íchodem VGA se Sierra rozhodla
učinit zajímav krok - udělat remake
prvních dílti sq,ích nejpopulárnějších
adventur, Nov kabát tak v pr běhu
let 1990-92 dostal King's Quest 1-,

Game tr 2 t]99
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Roberta williams
Ve firmě od: 1979
Funkce: spoluzakladatelka Sierry
První htaz Mystery House
Známa pro: série l{ing's Qttest

|ak |dou v bec dohromady taková témata
jako je Phantasmagoria, plná hororoqích
scén. násilí a sexu na straně jedné a pohád-
kory King's Qaes/ na straně druhé? Proč
takoqi rozpor?
ve skutečnosti to není nic nouého - uětšina
lidí si nme spojttje hlauně s kladnymi p íbě-
h1l King's Quest , ale já p itom tuo ila zcela
odlišné hry iiž od samého počátku. Ostatně
Nlysterv House či Laura Botu jsou Phantas-
magorii poměrně blízké. l a druhou stranu

skutečnym opakem není King's Quest, ale
spíše Mixed-up Mother Goose, hra pro
p edškolní děti, I(romě toho jsem napsala
i pár sci-fi adzlentur (Mission Asteroid, Time
Zone) či uyukouych program (Mickey's
Space Aduenture ue spolupráci s Disney).
Nemohu íct, že by mě to či otto bauilo uíc,
ale rozhodně mi uyhouuje byt tak trochu
,,nep eduídatelná". A u bec mi neuadí byt
trochu kontrouerzní - ostattlě Kittg's Quest
VIII pro mnohé kontrouerzní bttde, at'ttž
pro samotny faht, že je ue 3D, či proto, že
obsalruje mnoho akčních element ,

Al Lowe
Ve firmě od: 1982
Funkce: game designer, programátor

První hta: King's Quest III (programátor)
Znám pro: série Leisure Sttit Larry

Mluví-li se o vás. vždy dojde i na Larryho,
Mohl byste nám prozradit tajemství jeho
privodu? Odkud se ten mal3í slizl<3í chlapík
protlačil do vaší mysli?

V roce 1981 Sierra uydala suou jedinou
textouott aduenturu, nazuAnou Softporn.
ByI to uelky hit - u době, kdy se Apple II
prodalo jen asi na 1,00 000 kus , se proda-
lo 25 000 kopií Softpornu. A uzhledem
k tomtt, že každy, koho jsem znal, měl pt'i-
nejmenším pirátskou kopii, dalo by se
íct, že hrtt mělo témě 100 % majitel

Apple IL
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ní komerční rispěch. V devadesátém
roce se již pátého pokračování dočkal
King's Quest - vybaven všemi *rYdo-
bytky (VGA, ikonoqí interface) se
stal opět velmi spěšnl m titulem. |iž
na p elomu 80. a 90. let se navíc ke
klasick3ím komo-
ditám Sierry, ad-
venturám, p idá-
vají i další žánry,
jako jsou simula-
ce či strategie - to
je ale docela jin3,í

p íběh.

r99r ]lovó
znaěky
Rok 1991 je v Sie-
e rokem nástupu

CD - snad vtibec
prvním titulem
využívajícím po-
tenciálu CD byl
remake patého King's Questu, ve kte-
rém p ibylo kompletní namluvení.
Počátky her na CD se ostatně až na
qíjimky nesly v duchu vylepšenlích
disketov chverzí (tedy lepší ozvuče-
ní, namluvení, více animací). Vedle
sqich vlastních ale Sierra vydává i ad-
ventury z produkce ruzn5ích tl mri -
zejména Coktel Vision (Série Gob-

Iins, INCA), ale i dalších. I v tomto
roce ovšem vyšlo několik adventur
z produkce Sierry - napffklad druhá
Laura Bow s podtitulem Dagger of
Amon Ra a v born čtvrtlí Space
Quest.

l993 Uyvrcholení
Zatímco Sierra stále rozši uje nejen
množství titul , ale i žánrri, pomalu
ale jistě vrcholí období adventur, za
jehož absolutní špičku v podání Sier-
ry osobně považuji šest King's
Quest. Heir Toda!, Go-
ne Tommorow je jed-
nou z prvních adventur,
která byla již od počát-
ku p ipravována pro CD
verzi - profesionální da-
bing, nádherné animace

i závěrečná skladba dávají i jinak bez-
vadně provedené adventu e nov roz-
měr. |e to sqím zptisobem v5lwchole-
ní King's Quest v jejich p vodní po-
době a zároveň jakési nahlédnutí do
budoucnosti žánru adventur. Quest
For Glory IV: Shadows of Darkness
uzavírá na dlouh ch pět let svou sérii
a vychází další nedostižná adventura,

jež startuje novou sérii - hororov5í
Gabriel Knight.

r994-9a
The shori, must go on
P estože se v posledních letech ad-
ventury staly pro Siemr pouze ,,jed-
ním ze žánŇ" - a nemají již tedy
onen status nejdťtležitějších her - vy-
šlo mnoho báječnl ch titul . Phantas-
magoria z roku 95 se stala wcholem
hororové tvorby Roberty Williams
a Gabriel Knight 11jasně ukázal, že

pokračování p inejmenším zas|ouží.
p esto se sierra rozhodla ukončit ně-
které ze sérií, či je p evést do odliš-
n5,ích žánru. Podívejme se tedy, co se
stalo s těmi slavnlrmi:

Klng's Quest
Po osmi dílech prohlašuje
o King's Questu sama autorka: ,,Když
se dostanete k osmému dílu, mají
ostatní pocit, že jste již p estárlí."
Podle všeho to tedy vypadá, žeby
Mask of Eternity mohl znamenat
definitivní závér celé série - nic ale
není definitivní, takže se nechme p e-
kvapit, jak se nakonec Roberta roz-
hodne.

Leisure
Suit
Larry 1,,

Quest
for Glory
1 a Spa-
ce Quest
í. Nelze
ale ffci,
že by ty-
to rema-
ky slavily
nějak1
obzvlášt-
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V polozlittě osmdesatvch let june zl Sie,e
disktttouali o tnožnosti udělat graficktlu
uerzi téhle hnl, Řekl jsem tehdy - uezmu jt
dom a zaltralu. Po prazldě i'ečeno - byl
isem znecllucen, ta ltra byla opraudu zasta-
ralá. Šel isem tedy za l(enem a el<l mu do-
slozla: ,,Tltis game is so out oí date, anybo
dy wlto plays it zuould ltaue to zaear a leisu
re suit." (promiňte, ale p eklad by ten utip
opraudtt ruinoual -- pozll. Lttc). Zasntáli
jsrue se tomu a rozltodli se p,esto pokračo-
uat - udělat l<ompletně nozlott ltru o ltlupa-
koui, ktery si myslí, že ho ,,fakt nlá", ale zl .

skutečttosti ho ulastttě tak docela nema.
Cltce byt miláčkem žen, ale ttihdy se jínt
nestane - je. ttaiuttí, trouba, ale p esto p ese
ušechno roztoruilv.

IQyž jane pal< I-arrvlto vydali bvla ío
hra s nejhorším prodelent za pruní
měsíc u historii Sierr1l. Osobně isent
lto u dttcl,ttt odepsal a uěnozlal se
dalším projektťtnt (progrant orlátt í
Police Qttestu l a Ktng's Questtt IV).
Naštěstt se ale prodele l,arry|16
každy ntěsíc zduojoualy. až-- po tte-
uilě ite.lnych osnti mésíciclt se dostal da
top l0.

|ane |ensen
Ve firmě od: i991
Funkce: ganlc desigrrcr
První hta: Police Quest 3 (drll<unrclliacc
a texty)
Známa pro: sórie Gabriel lfuight

Crl vás inspirtlvaltl l< napsátrí Gabriela
IQtigltta'?
Clttěla isem uvlz.totlit tajemnou sérii, proto-
že jsem p,esuědčetta, že práuě takozlé téma
se ttejlépe p euádí do ltry, Clttěla jsem na-
zlíc ttěco ttadp irozettélto a hororouého,
protože ntě to zajímá. Vlastttí podoba
Gabriela Ifuigltta se ale uyuíjela postttpttě,
Z čch<> jstc zísl<ala rrárnčty pro tcmnó scény,
tórnatil<u vtlodoo vražd a vll<odlal< ?
Obuyl<le si ullberu ttějal<ou kttížktt, která
se zabyuá tématem, které cltci použít,
a pal< ji uellti dctailttě studuii - tak to by-
lo t eba s zloodoo. Co se ulllodlak tyče, to
bylo spíše cosi, co jsem si chtěla ullzkottšet
na ltlawtí 1loslauě - ie to p eutě to, s čím
ntěl podle ntélto ttózoru Gabriel zápasit.

0tázka na
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Space Quest
Šest3í díl nebyl špatn3í, ale k doko-
nalosti trojky či čty ky p ece jen
cosi chybělo. Práce na díle sedmém
byly již dávno p erušeny, a jak to
tak vypadá, Sierra na této skuteč-

l::::.".n.dlá 
nic měnit. Z ejmě ko-

Lelsure SuIt Larry
Prostopášník Larry je prostě nesmr-
teln3í. Ačkoliv se Al Lowe nechal už
několikrát slyšet, že p íští díl je ten už
opravdu poslední, zatím se nakonec
vždy rozhoupal k napsání dílu dalši
ho. Larryho tedy čeká již osmička,
pro kterou slibuje Al hory a doly (mi-
mo jiné i 3D...).

Pollce Quest
Báječné detektivní adventury skonči-
ly vlastně již se čtvrt5,im dílem. Pak
následoval podivnli pokus zvany
SWAT, aby byl nakonec v loňském
roce vyst ídán docela zajímavou stra-
tegií. Co se budoucnosti tliče - po
pravdě ečeno, nevím.

Quest íor Glory
Alespoň že Quest for Glory p ežívá
i ve věku 3D akcí. Na pátli díl, recen-
zovany v tomto čísle, jsme ale museli
čekat dlouh5ích 5 let. Čekání ovšem

: né, že bychom ii ještě ně-
. kdy v budoucnu potkali.
, škoda.
I

. Gabrlel Kntght
: Gabriel pat í mezi nej-
, mladší herní série Sierry,
, a snad i proto se mriže-
, me těšit již na t etí po-
, kračování. Objevit by se
, mělo jižnaja e letošní-
, ho roku a pevně vě ím,
, že nebude zdaleka po-
, slední.

stálo za to, a tak nám nezb3ívá
než doufat, že bude rispěšn ,
a Sierra se rozhodne vytvo it
i díl šest1 .

Laura Borrr
Ačkoliv se jednalo o dvě q -

borné detektivky, je dnes Lau-
ra Bow poh bena pod nánosy
dějin. )e velmi nepravděpodob-

, Phantasmagorla
, Po qíborném prvním díle z pera Ro-
; berty Williams a méně qíborném díle
, druhém je ticho po pěšině, Momen-
, tálně to vypadá tak, že Phantasma-
', goria se trojky nedočká.

. epllog
, Pokud jste se dokázali probojovat p es

; ty hory názv a dat až sem, je vám už
, asi jasné, proč o Sie e mluvím jako
, o královně grafick3ích adventur. Nebylo
, by slušné zapomínat na jiné společnosti
, - ať už to jsou LucasArts (jejichž Mon-
, key Islandy, Indiana |ones či Day of
: the Tentacle patíí mezi deset nejlepších
, adventur všech dob), Legend Entertain-
, ment či mnohé jiné - je to ale pnívě
, Sierra, kdo měl v této oblasti největší
, vliv. Ani na těchto pěti stranách jsem
, nedokázal zmínit všechny adventury,
, 
'které za posledních dvacét let vyslala do

: světa, nemluvě o ostatních žánrech.
, P eji vám p íjemnou zábavu s jejími
, staršími i noqrni hrami a jdu hrát King's
, Quest VI -w, pokud máte p edplaceno,
, byste měli udělat totéž. Lukoš Erben
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-SIERRA,-_-
Neiznáměiší adventury Sierry:

1980 Mystery House. Wizard And lhe
Princess

1981 Mission Asteroid

1982 Time Zone

1984 l(ing's Quest I: Quest [-or'Ihe Crtlwn
The Dark Crystal

1985 l(ing's Quest II:
Romancing The T'hrorre

1986 l(ng's Quest III. To lleir Is Human

1987 Leisure Suit l,arry irr the [,and oť the
Lounge Lizards

SIERRA
i-

Space Quest I

1988 l(irrg's Quest IV: The Perils Of Rosella
Mixed Up Mother Grrose

1989 l,aura Bow I: 'Ihe Colonel's Bequest
Leisure Suit l,arry 3.

Quest ťtlr Cilclry: So ytlu Want to be
a Hero

l990 l(ing's Quest V: Absence Mal<es
The Heart Go Yorrder
I(ing's Quest I: Quest F'or'Ihe Crown
Rentake VGA
Mixed Up Mother Goose CD
Quest ítlr Glory II: Trial by Fire

l99l Laura Bow II: The Dagger Of Amon
RaSpace Quest IV

l,Ítf RRA
l992 Quest For Glory: So you Want

to be a Hero Remal<e

Quest íbr Glory III: Wages of War

1995 I(ng's Quest VI: Heir Today,
Gone Tomorrow
Leisure Suit Larry 5: Space Quest V
Quest For Glory IV:
shadows of Darkness

1994 l(ing's Quest VII:
The Prirrceless Bride

1995 Phantasmagoria

1996 Phantasmagoria II: Puzzle of Flesh

1997 Leisure Suit Larry: Love for Sail

1998 l(ng's Quest VIII: Mask of Eternity
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]|oui nky
South Park ie ZDE!
Pravděpodobně ještě v lednu by se měli
dočkat všichni fandové kultovního kresle-
ného seriálu south park, v severní Ameri-
ce běžícího na stanici Comedy Central,
u nás na placeném kanálu HBO (v kupo-
divu velmi obstojném dabingu). Dočkáme
se všech oblíben ch postaviček, své si ode-
hraje l(yle, Stan, Cartman, I(enny, Mr.
Garrison, Chef, Big Gay Al a další. Velmi
d ležitli ie originální dabing, kteryí obstara-
li Matt Stone, Trey Parker (to jsou rovněž
auto i seriálu) a Issac Hayes. Verze pro

chránit zasněžené Colorado p ed vesmír-
n3ím ritokem. Nejzajímavější asi bude mul-
tiplayer, kde se dočkáme dob e znám ch
pravidel Capture the Flag, ale i neznám3ích
Grudge Match či ICck the Baby. Je z ejmé,
že je hra určena víceméně jen pro fandy
seriálu, tivšak budou s největší pravděpo-
dobností velmi p íjemně p ekvapeni.

Oni se blíží!
Američtí Bungie oznámili, že momentálně
pracují na third person akci s poněkud
krátkl m a ještě více atypick5ím názvem
Oni. Bude nám servírován p íběh elitní
agentky l(onoko z ještě elitnějších speciál-konzoli Nintendo 6a je již v prodeji, takže

máme alespoň matné tušení, o co prijde.
A ted'se podržte - jde víceméně o 3D akci
v humorném a nez ízeném seriálovém du-
chu. Pro Acclaim hru vyvíjí lguana, která
použila engine zTuroka 2! V roli I(yla,
Stana, Cartmana či l(ennyho je cílem za-

GameStar 2l99

Žebíclry-
crsrn REPUBLI|G
1. Polda, Zima Software
2. FIFA 99, EA Sports
3. Tomb Raider 3, Eidos
4. NHL 99, EA Sports
5. Brány Skeldalu, JRC

UEIKA BRlTÁillE
1. Tomb Raider 3, Eidos
2. FIFA'99, EA Sports
3. Half-Life, Sierra
4. Combat Flight Simulator, Microsoft
5. South Park Theme & Saver,

Telstar

1. Barbie Riding Club, Mattel
2..Deer Hunter 23D, GT Interactive
5. Barbie Photo Designer, Mattel
4. Game of Life, Hasbro
5. Hot Wheels Stunt Driver, Mattel

|ak vidíte, v Americe se definitivně
zblázni|i, do desítky se z normálních
titul dostal jen Half-Life od Sierry
(10.) a Combat Flight Simulator od
Microsoftu (8.) - Mattel p ed vánoci
totálně deklasoval zbytek světa, když
do TOP10 protlačil pět srr ch titulri.
Naproti tomu v Británii vládne podle
očekávání t etí díl Tomb Raideru (na
PSX se však musel sklonit p ed Fifou),
jehož první díl navíc s p ehledem oku-
puje špičku kategorie zlevněn;ích titu-
l . To česk; žeb íček je s vyjimkou EA
Sports a Lary v obležení česk3imi hra-
mi, sedmé ie Horké léto, osmé Riskuj!

t'{lTTfir'ir -lt Společnost Take
Two je patrně ve
skvělé kondici,
v posledních t d-
nech se jim poda ilo
uzav ít několik v -

born ch obchod .

Posledním je zakou-
pení společnosti Ta-
lonsoft, známého
tvtirce hardcore his-
torick ch strategií.

TalonSoft od svého vzniku v roce 1995 vy-
dal p es 15 titulti, nejnověji West Front
a Operational Art of War, Tato změna
pravděpodobně nebude mít pražádn ,(tedy,

rozhodně ne tregativní) vliv na kvalitu lrer
Talonu, v čele t mu totiž i nadále stojí John
Davidson a |irn Rose. clvojice. která po od-
chodu ze společrrosti Avalorr Hill za|ožila
Talon Soít a která jednoznačně stojí za ťrs-
pěchy tirnry,

t Podobn5í rispěch se zda il i GT lrrteracti-
ve. kte í do své rodirry tvo ené tlinry Bootp-
rint, Cavedog, Hurtto1lgous, SirrgleTrac
a Oddworld Inhabitarrts p,ibrali britsky t5ím
Reflections Interactive. Ten je zoclpor,ědrry
za oba díly Destruction Derb.v. kter5íclr by-
Io prodárro každého p es nrilion kus .

V současné době chystá další závodrrí hru.
Driuer, která by však nrěla b5it zrlačrrě origi-
nální. A cer.a? Ivlaličkost - al<cie odpor,ída-
jící hodnotě 14 miliorrr] dolar ,

r Minule nás štll<tlval ,,utčl(" značnó části
osazenstva ION Stornru. Osmičl<a, l<tcrá t<l

vše začala, již ve cjnost seznátrrila s clalšírni
plány. Pod jmóncnr Bloodslrclt l]ntcrtain-
ntent a pod záštitou GOD budou vyvíjct
hru založenou na l<ontil<su l(iss: Psycllo
Cirats. Pol<ud si vzpornínáte na - tal<ticl<y
ečeno - prrimčrnou automatovou st ílcč|<u

Reuolutiott-X,vézte, že po Aer<rsmitlt na-
sl<akujc do hcrního vlal<u i legcndární sl<u-
pilra l(iss, P ispěje svou hudbtru a santoz cj-
mč svlim osobit m ,,svčtenl".

* v hlavrríclr novinkách jste sc cločctli
o drtivénr rispěchu Starcraftu, l<tcr s rrcj-
větší pravděpoclobností vyhrajc boj o rrcj-
prodávanější hru loňského rrrl<u. Prtl ty
zvás. kte,í iei ještě ncnrají, tu nrárn pcrt'cl<t-



= l{Ílul]llfi

ních jednotek, jež seč jí síly stačí bojuje
proti všudyp ítomnl m kriminálním živlrim
a ještě navíc je pronásledována temn mi
stíny vlastní minulosti (z toho pramení
inázev hry, neboť Oni v p ekladu zname-
ná,,duch" či,,démon). Grafická
stránka hry je provedena ve velice
zajímavém a ne zrovna dvakrát
používaném futuristickém anime
stylu, kteqi se popisuie velice ztéž-
ka, a tak se spíše podívejte na okol-
ní obrázky z herního enginu, jež
hodně napoví. Oni však nebude
zajímavá pouze v5ítvarnl m pojetím,
a|e i z hlediska hratelnosti, neboť
auto i slibují, že kromě použití
st eln5ích zbraní dojde i na bojová
umění, cožzní rozhodně p inej-
menším p íjemně. I když se o tom-
to titulu tak ka nemluvilo, i on by
se mohl za adit do p edlouhé ady
ambiciózních projektri čekajících
na tispěch v roce 1999, fen houšť,
ať máme z čeho vybírat.

Polsk Metropolls |de do syěta 

-
Možná si ještě vzpomínáte na Agenta
Mlíčňáka, resp. Teenagenta - v borná ad-
ventura u nás vydaná Vochozka Tradin-
gem a vytvo ená polsk5ím Metropolisem.
Změnaje život a Metropolisu se povedlo
něco jako Illusionu u nás - v současné do-
bě chystá t i velmi zaiímavé projekty. Prv-
ním zajímav m projektem je tahová strate-

gie s prvky RPG a názvem Gorky
17 (v Severní Americe bude hru di-
stribuovat Monolith pod názvem
Odium), Hráč se ujme role detek-
tiva NATO Cole Sullivana a spolu
s dalšími, maximálně t emi, agenty
se bude muset prokousat chu-
chvalci záhad. Zajímav na h e je
také fakt, že jako jedna z prvních
bude používat novou Intel techno-
logii lGtmai vytvo enou pro zlep-
šení 3D prost edí. Zdáse tedy, že
jedinl m kazem zatím ztistává da-
tum vydání, kteryím je až velice po-
zdní jaro, ale na dobré hry si rádi
počkáme. Druh5,im projektem Me-
tropolis je RPG Witcher vytvo ená
na základě knihy Andrzeje Sap-
kowského Zaklínač, a t etím pak
ručně kreslená fantasy humorná
adventure The Prince & The Co-

ward ue stylu Monkey Islandu či Broken
Swordu, Screenshoty vypadají vskutku
p itažlivě, doufám, že to hoši podobně ja-
ko ada ostatních nevzdají a p inesou nám
další klasickou kreslenou adventuru.

lnteractiye lllagic boduie... 

-

V kuchyni Interactive Magic se va í Mor-
tyr, čistá 3D akce od neznámého polského
t mu kombinující Unreal aWolfenstein
3D. Jako agent jste vyslán zpět do 2. světo-
vé války s cílem zabránit určité skupině
změnit chod dějin ve prospěch nacistti.
Něco se ale zvrtne a po návratu do ,,sou-
časnosti" zjistíte, že svět ovládají Němci.
Engine vypadá podle obrázkri poměrně ak-
tuálně a i vše ostatní nás naplňuje blahem,
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Stalose-
5. nor 1997 - Niccrla Salmoria vydá-
vábezplatně na internetu první verzi
emulátoru MAME, ze l<terého se záhy
stává proiekt neb3íval ch rozměru,
l<te4i v současné dclbě emuluje p es
1000 her od Pacmana po Mortal l(om-
bat. MAME je nyní symbolem znovu-
zrození klasiky * tisíce lidí dávají
p ednost star5im hrám. Akažd tliden
p ib3ivají další (lidé i hry:-).,.

', Iff'
I3. nora 1984 -
Sedmnáctilct Matt-
hcw Smith vydává
pod jménem společ-
nosti Soltwarc Prr,r-
ject ptll<račování
slavnóhrl Manic Mi-
tlera, Iet Set Willy.
Na svrlu drlbu ncb5i-
vale rr;zsáhlá hra sc
stcjnč iako p ccl-
chrjdce stává tll<a-
mžiLym hitcrn a tcl
p esttl, že je v p<Á-
statč nedohratclná.

l4. titulra I q67 *
Na tcttto dcn p i-
padá podlc l]ido-
su nar()zclrí slcč-
ny l,ary Crolt.
Tato - samtrz ej-
nrč l'il<tivní * po-
stava sc záhy ptl
vydání prvního
dílu Trlnrb ltai-
dcru stala jcclnírn
z ncjvětších fc-
n<lmónrj počítačovliclr hcr. Alc žc bys-
te ií 31 let neháclali, vid'te!i'

17. nora l996 - Garry l(as;rartlv
v prvtrínt rrrč cní sil s počítačcm Dccp
Blue tld IBM vychál,í ial<o vítčz. Vc
t ech zc šcsti partií dol<ázal vylrrát,
dvě sl<orrčily remíz<lu a jen jedna (ta
rivodní) prohr<ru. I(asparov vyhrál
v celkovém pomčru 4:2, ale nloŤ.tlá ž.e

tušil, Iak d<rpadrtc zhruba rl rrll< po-
zděii ...

ní rrirbídl<tl l\lizz,arcl 1lriivč r, tčclrttl clncclt
pr-,iclrírzí tta 1rlt sc spcciálrlí ktrnrpilircí, íar-
cruIt Ilattlccltcsl, v ttíž l<rtltttč sant<ltttó ltry
llaiclctc i vÝh<lrrrÝ clataclisl< lJrtltlcl War a tll'i-
ciální stratcgv guiclc ptrl tlba tittrly. Iclttl cc-
tlit sc l"luclc 1ltllrybtlvat l<tllctlt clvrltt tisíc l<tl-

t,tttt. Dt,ulttltt l<tlrttpilircí l}lizzardtt ic G u ttttl
clI lltc Yt;ol,, trcl'rrč ptljltrctttlvirrrÝ balíl< trí
vclctrspčšrryclr tittrlri ptlslcclrríclr t í lct -
|.|larcraít II: 'I'itlcs of I)arlittt,ss, I)iablrl
a Starcru|t.

l lltlvnčž v tttirtulórtt č,íslc jstc byli sczrrá-
l,ttctti s arrrbicitizrlírlr prtticl<lcttt z l<uclryttč

IllC. Ar.rttl i sp<llur s Itttcractivc N,lagic c'lltlr.t-
lró nrčsícc p,crnrlšlcli ,,,ur'1 ,,,1lr,Ýttt ttiizvcttt
I)tlseitl otttl. aby l<ttltcč,ttč cltlstali tcrl spásrrrl
rrírpad ptljtttctttlvat jcj /r/as/l,rlcli ttl, Iistčl. zrrí

ttl trtlclru alrtlnyntnč, tra clrulrtlu stratru ttl
všal< 1; cci jcn nctrí náz.cv zavádčiící a jc rra-
rlpal< at.ral<tivní.

* Ncznárrrít ťirnta AztcclrNcw Mcclia
tllr lási l a v5iv<l j tlí'iciál n íh cl m i ssi tllt pacl< u
pro Slrcg,o s 1rtldtitulcm ,,Leg,acy of tlul
l:allctt" - k vydání v dubrtu 1999. Clrystají
6 nrlvÝclr ptlstav a 8 lncchu, 8 prtltivtríl<ťt,
t] zbrirní a 1l cdcvšírn jaklisi <lrigirrálrrí
systórrr prlstupu vc h c, l<tcr vám dír tld
začírtl<r"r p ístup l( tal( l(a všcm misínr a jc
jcn na vás, v jakóm ;rrl adí |c hrajcte.
Mirlt<lchrldcnr, již v čcrvcnci nlirtulólro rrr-
ku byl rlhlášcrr prvrrí tnissitln pacl< pr<l

Sltogo - clrystá jcj lrrstant Acccss a h<ltrlv
rnír b5it tr-,i rllčsíce ptl h e, tcdy již nyní
v lcclrru.

* Origin spolu s Electronic Arts
slavnostně ohlásili, že v součas-
né době hraje Ultimu Online 100
tisíc hráčti. I(dyž uvážíme, žc
každ z nich platí měsíčně 10$,
znamctrá ttl nrčsíční p,íicm nrili-

on dolarťt. Arrtrl i zártlveň prtlhlásili, že
plYcs 50'Z, uživatcl lrrajc l<aždy den,a žc
prťrrrrěrrrá lrerrrí doba je 20 hcrdin tyctnč.
Vzhledeln l< nedávnórnu spuštění dvojiccVzhledeln l< nedávnórnu spuštění dvojicc
evrosk5íclr server začínábyt Ultima Onli-
ne zaiínlavá i pro naširtce, p ekážkou tal<

zristírvají už jen teletblrní poplatl<y - vícc
v recelrzi Secolrd Agc. clatadisl<u Uhinty
Onlitte.

* Vil<tor Bocatr se z,ejnlě v clcvadcsátóm
clcvátónr upíšc k smrti. Olrlíršcn3ích stratc-
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takže se již těšíme na
b ezen, kdy by měl hru
qíhradní distributor vy-
dat. Tím však Interacti-
ve Magic zdaleka ne-
končí, vedle českého
Flashpointu se zde totiž
mimo jiné pono ili do
qíroby tahoqích strate-
gií a v5ísledkem by měly
blit hned dva tituly.
Road to Moscow by se
měla v obchodech obje-
vit v nejbližích dnech
a 3D vesmírná strategie
Malkari byla odsunuta
na jaro. V druhé jmeno-
vané bychom se měli
ujmout vedení jednoho

z pěti vesmírn ch společenství,
které, jak jinak, musí ovládnout
po velké katastrofě zdevastova-
n3í vesmír. P íběh již značně
odrbanli, avšak jelikož hra nyní
pr ochází značnou obměnou
(kv li tomu je také odsunuta),
možná nedopadne tak zle. In-
teractive Magic však v poslední
době st ílí ze všech pozic a p e-
stože jejich hry obvykle nepat í
mezi absolutní špičku, v mnoha
p ípadech p íjemně p ekvapili.

Best oí 1998 -r--Společnost PC Data vydala ješ-
tě p ed vánoci p edběžn3í žeb-

íček desítky nejprodávaněj-
ších her loňského roku. I(om-
pletní žeb íček samoz ejmě
p ineseme co nejd íve i s pat-
ičn; m komentá em, nedo-

čkavce snad potěší aspoň toto.
Jsme velmi potěšeni, že ales-
poň Starcraft dokázal odolat
ritoku t í budgetovsklích bé-
ček, i když ještě není vyhráno,
protože v po adí není zahrnut
prosinec. Pozoruhodná věc je
absence Electronic Arts a na-
opak trojité zabodování Lear-
ning Company (ex-Broder-
bund). Avážení, kdy že to by-
lo vydáno Diablo?

GameStm 2l99
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Hraieme-
Oslavy vydání prvního čísla znarnerraly
pro část redakce bolehlav. na po ádnou
herní pa bu si však rrašli čas tak ka
všichni. Na morritorech se míhaly rťnné
tituly - World War II Fighters, Need for
Speed lII, Hatf-Liíe, Tomb Raider III
čit eba Coutmander Keen (arro, to je ta
2D hopsačka, která slavi|a 8 let života),
dominovalo však plně rrěco Iiného:

BALDUR, GATE
Snad nejrozsáhlejší RPG roku, která se
mriže mě it i s Final Fantasy Vll. Prak-
ticky dennodenně u ní trávil Tomáš Va-
roščák celé hodiny. ba co vrc, zahrál sijí
i ,,sportovec" Béla Nenreshegyi a někte,í
další. |e to hra vskutku truanlivá - vydr-
ží dlouhé desítky hodirr, takže je vhod-
ná na dloulré vánoční večery. Uvidíme,
kdo další se do |eií sítě chytí.,.

D0O]tl
Tak tohle je jednoduše stá- io' .

lice našehó Života- pra- Ěť|KtTHlň
videlrrá denní hodinl<a
deathmatche Honzy Modráka a Sváti
Švece (pochopiteln8 Doom 2 Map01)
čas od času vyburcuie k aktivitě i ostatní
členy redakce, kteff ovšem zdaleka tak
nevynikají, takže se sprostlírrri nadávka-
mi vskutku nešet í, Bludr v poslední do-
bě nemá soupe e - i drulrého nejlepšího
Wotana vypráší 50:2, takže shání soupe-
e. Pokud se cítíte, ozvěte se mu e-mai-

lem - pozve vás do redakce a uvidí se,
zač je toho loket. To by v tom byl čer1,
aby ho někdo neporazil...

zÁuOov rl
|ak jste si mohli p ečíst v recenzi -
C ann a ged do n budete bud' milovat,
nebo nenávidět. Tomáš Rádlmožná
ani netušil, iak se trefil. Zabavil nás
však jen do té doby, než jsme se do-
čkali Speed Busters, nebezpečně kva-
litních závodrj (rozhodně lepší než
NFS), l<teré málem měly na svědomí
zpožděnou uzávěrku. |sou opravdu
v;íborné a díky páru volantri, které
márn'e v redakci na testy, jsnre byli
opravdu uneseni.

gick ch her je totiž opravdu
nebllívalé množství. Jednou
z mnoh5ích je také podmo -

sk titul submarine Titans,
vyvíj enli austral sklim t5im em
Megamedia Australia sídlí-
cím v Adelaide. Pokud mě
paměť neklame, pak se stra-
tegie odehrávaiící se pod
mo skou hladinou neobje-
vuií moc často. Ztohoto
pohledu by se tedy mohlo
jednat alespoň o značně ori-
ginální projekt. Hráč bude
postaven do čela velké floti-
ly ponorek, s nimiž si musí
podrobit veškeré prostory,
jež oceán sklftá. Auto i sli-

bují vysokou inteligenci
nep átel, opravdu kom-
plexní možnosti v taktizo-
vání a spoustu možností ve
v5ízkumu lepších zbraní,
V multiplayeru pak bude
prostor až pro osm hráčti.
|ako drivod zpoždění bylo
uvedeno, že do hry se ještě
zabudovávají zcela nové
prvky, jež si vyžádali p ímo
hráči. Žeby i v tomto od-
větví nastával čas, kdy zá-
kazník se stává pánem?

l S p íchodem Vánoc se
z ejmě obměkčila srdéčka
lidem v Red Stormu, kte í,

z ejmě nadopovaní p átelskou atmosférou,
alespoň hrubě nastínili své další plány do
budoucna. Čas do vydání druhého dílu
Rainbow Si.r (konec roku 99 a ne, nebude
se jmenovat Rainbow Seuen) tak vyplní
mission pack k jedničce nazvany Eagle
Watch, ienž bude obsahovat čty i nové
operace a šest multiplayero4ích módri,
v nichž určitě využijete i některou ze t í p i-
dan ch zbraní (v době, kdy tyto ádky čtete,
je Eagle Watch iiž mezi námi). Dále tlim
pracuje na 5D válečné h e Force 21 a titulu
Power Plays '3, kter5í ie založen na další
knize Toma Clancyho a své r žky by mělvy-
strčit rovnéžna konci roku. Red Storm ještě
plánuje další dva - doposud bezejmenné -
tituly, p ičemž ieden z nich si vzal za vzoí
knižní sérii Freedom od Anne McCaffrey.
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tím více p ibližuje
smrtícím slunečním
paprsk m. Teplota
zemé neustále ros-
te, oceány pomalu
ale jistě zaplavují
nejbližší státy a dílo
zkázy dokonávají
neustálé spršky me-
teorit , jež ničí po-
vrch planety. Situa-
ce dospěla ažtak
daleko, že v roce
2147 je jisté, že bu-
de nutná evakuace
na Mars. Aby však
mohlo b5ít p eprave-
no větší množství
lidského pokolení,
musí se co nejrych-
leji postavit obrov-
sk5í transportér, kte-

ryí šťastlivce, kte í se na lod'dostanou,
osvobodí zevznikajícího pekla. Auto i sli-
bují kompletní 5D svět se t emi zcela od-
lišnlimi rasami, noční a denní cykly ovliv-
ňující vaší strategii, realistické změny
počasí (v p ípadě náhlého prudkého deš-
tě se nap íklad jednotky mohou bezmoc-
ně utopit ve vznikl3ích bažinách), mno-
ho typri terén , které se s neustál5ím
p ibližováním ke Slunci budou měnit
(voda se bude vylévat z b eh , ledy bu-
dou tát atd.) a samoz ejmě velikou spou-
stu nejr znějších jednotek a zbraní.

pokraěování
Earth 2l4O
Na jaro tohoto roku se
chystá druhé pokračo-
vání nep íliš kvalitní
real time strategie
Earth 2140 od němec-
kého distributora Top-
Ware. A protože se děj
odehrává o nějak3ích
deset let později, auto i
h e celkem logicky
zvolili název Earth
2150 s podtitulem
,,Útěk z modré plane-
ty". V roce 21,40 devas-
tující válka drasticky
změnila orbit země,
která se nyní čím dál

1. Starcraft Cendant
2. Deer Hunter GT Interactive
3. Myst Learning Company
4. Titanic: Out of Time Cendant
5. Flight Simulator Microsoft
6. Diablo Cendant
7. Cabela's Big Game

Hunter Activision
8. Lego Island Learning Company
9. Riven Learning Company

10. Ase of Empires Microsoft
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Hardware-
sDFx sE ]tl01loPOLlzUJE
Firrna 5Dtx interactive se v polovině
prosirrcc stala rnajorittrím vlastníl<enr
jedrroho z p edních v robcri grafic-
l<5ich l<arct - ťirmy STI]. 3Dt.x intcrac-
tive následně clznátrril<r, že v budouc-
nu hodlá využít v5irobrrích l<apacit

Voodoo3 již
tedy 3Dfx nebude dodávat čipy nej-
rtiznějšírn vyrobc m graťick5ich ka-
ret. jako tomu bylo doposud (Dia-
tnoIld, Creative a další). ale statre se
nrotropolnírn v5irobcern 3D akcele-
rátorrj s technologií 3Df,x (podobrrě
rrakládá se sv5inri technologienri
nap íklad ťirlna Matrox). |e velmi
pravdčpodobtré, že to bude mít
v budoucr:nt za následek udržerrí vyš-
šíclr cen za 3D karty s technologienri
cld 3Dti Voodoo3 dále, otázl<ou
ovšem ztjstává. jak5i bude dopad rra
l<valitu. budoucí " r,oi a vťrbec bu-
doucnost akcelerátor od 3Dfx inter-
active.

ilOUÉ cEtEBollY
V době, l<cly čtete tyto ádky,by již
rněly byt dostupné nové procesory ze
série Intel Celeron, Nové Celerony
obsahující stejně !al<o typy 300A
a 333 cache 128 kB budou taktovárry
na 366 respektive 400 MHz. Podle
všeho by tak i Celerony nrěly oficiál-
rrě pat it tnezi procesory se 100 MHz
sběrnicí. Je velrni pravděpodobrré, že
nor,é celerony budou de tacto zna-
nrenat l<onec pro PentiuIn Il 333,
550 a ,100 MHz, protože 400 MHz
Celeron by se nenrěl r.likonern pr'íliš
lišit od 400 MHz Perrtia II. Nové Ce-
lerony budou sice v provedení pro
patice ..socket 370" (budou se tak
rTejvíce podobat starlirrr dobrlim Pen-
tiínr IVIMX), ovšern i tak bude možné
je používat ve Slot 1 deskách - k dis-
pozici by totiž rněly b5ít adaptéry pro
patici Slot 1, vyráběrré p evážně qí-
robci základních desel<.

} VR Sports. sportovrlí divize Interplay za-
ložcnir v rocc 1995. nrění svó jmórro tra In-
terplay Sports. Podle vyjád ení rrrluvčího
r,šak rrcidc pouze o zntěnu názvu, ale i celé
ťilosoťie divize. lrcboť ta zantěstnala několik
,,ve.tcránskych" tvá,í a lrocllá točit na zatím
zcela neot esite|rré postavení EA Sports.
V p,íštíclr rnčsících bychorn se měli dozvě-
dčt iiž l<onl<rétní názvy p ipravovanych her,
kteró si na EA budor,r brousit zoubky. Osob-
rrě jsem spíše pesirtristou, neboť VR Sports
za své t íleté pťisobení nep edvedla rric
olrronrujícího a nechce se mi vě it, že vše se
zmčrrí ntávttutínt kouzelnóho proutku bě-
lrem jeclinélro rol<u.

t Westu,ood Studios, tlíttr, kterlí ial< zná-
nro pr',ed pár tydny opustil lrino Virginu

a zakotvil v Electronic Arts, hodil záchran-
né lano dvěma titulrinr právě od zkraclrova-
lého Virginu - jde o Nox a Szaords and
Sorcery. Nox byl často srovnáván s Diab-
lem, zatímco Swords and Socrer1, pochá-
zeií od autorti Wizardry. Nox by nrěl b;ft
vydán na podzim 1999, Szuords and Sorce-
ry pak v létě 1999.

r Z jistého nejmenovaného anorryrnního
zdroie do celého světa vyletěla zpráva. že
rozpínající se Microsoft hodlá v blízké bu-
doucnosti zakoupit skupinu FASA Inter-
active, jež je součástí FASA Corporation.
tedy firmy, která produku|e p evážně stol-
ní papírové RPG. Zdroie dále íka|í, že
v p ípadě koupě by se FASA Interactive
pravděpodobně p esunula do Washingto-

'tru, kde sídlí i Microsotl. Zaměstnarrci by
tedy Iněli rra v5iběr ze dvou ne p íliš láka-
rlich variarrt. Bud' pr-,esídlí také. nebo bu-
dou bez milosti vyhozerri. Ani Microsoít,
ani FASA nelrodlají tuto zá|ežitost zatím
rrijak konretltovat a všetečn m otázkám na
toto térna se uspěšně vyh baií. Pokud by
l< transakci skutečně došlo. Microsoft by si
tínrto tahent pol,ídil nejen schopn5í t nl,
ale zároveň i práva na značku MechWar-
rior. kterou FASA Interactive vlastrrí.
A ekl bych, že právě tato skutečnost Mic-
rosott láká nejvíce.

ů Tyrn ward six byl bohužel nucen ozná-
mit odložerrí r,rydání své .,ultinrátrrí TC pro
Quaka II - Dauln of Darkness. Privodně
jsrne se jí měli dočkat |iž v prosinci, v sou-
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Zní to nadějně, ale neradi bychom se
mlilili, po prvním dílu nečekáme nic
extra - i screenshoty jsme už viděli
lepší.

Dalši pokračování Descentii
]iž p ed nějakl m časem se tvrirci prvních
dvou Descentti, Parallax Software, rozděli-
li na dvě společnosti, Jednou je Outrage,
která momentálně dodělává t etí díl, jenž
se sice měl objevit již na vánoce, ale poslé-
ze byl p esunut na b ezen, a druhou je ses-
terská společnost Volition. A právě ta
oznámila své plány na tento rok. První
hrou, na kterou se m žeme těšit, je Des-
cent: Freespace 2. P íběh se odehrává 52
let po objevení Ancient Ones, p esněji po

objevu tajemné mapy. Vy jako jeden z pi-
lotti jste posazen do kokpitu a s několika
dalšími vesmírn5ími koráby vyrážíte do do-
sud neprozkouman3ích končin. Všechny
lodě se po určité době vrátily, kromě jedi-
né. Nemusím vám snad íkat, kromě které.
Hra by se měla objevit již během dubna.
Druh3ím titulem je RPG Summoner,která
rozvíjí p íběh vyvolávače duchri fosepha,
jenž na své strastiplné cestě potká další t i
dobrodruhy. |ejich cílem bude zastavit dé-
mona, jehož Joseph kdysi vyvolal. Summo-
ner bude prezentován v 3D third person
perspektivě a bude pry,i velmi interaktivní.

Rozjezd se očekává na červen. A konečně
t etí, prozatím poslední ohlášenou hrou, je
možná tak trochu p ekvapivě Descent 4,
jenž by ale měl vyjít nejd íve ke konci to-
hoto roku. Všechny zmiňované hry jsou
podle vyjád ení Volition v ranném stádiu
,rYrloje, a tak si k datrim vydání raději p i-
počtěte nějakl ten měsíc či čtvrtletí navíc.

Daleké plány Electronic Arts 

-

|iž se stalo pevnlim pravidlem, že po vydá-
ní rispěšné hry p ijde na adu pokračování.
V p ípadě nekonečn3ích sérií, na které jsou
experti právě Electronic Arts, se však na
všech frontách mlčí. Oznámení o chysta-
ném dokonalém fotbalu by totiž mohlo
snížit zisky toho právě vydaného, a tak

jsou následující
informace spíše
neoficiální. ve
vwoji by p.
momentálně mě-
la b t FIFA
2000, cožvzh|e-
dem k pravidel-
n m každoroč-
ním p írristk m
není až tak p e-
kvapivé, fotbalri
se však z kanad-
ské a britské po-
bočky EA Sports
dočkáme hned
několika - o tom
jsme ostatně in-
formovali v mi-
nul1ich novin_
kách. Další roz-
pracovanou a ni-
jak p ekvapivou
hrou by pak mě-

lo b t již čtvrté pokračování Need for
Speed a zahálet by neměli ani v Bullfrogu,
kde podle všeho pracují na privodně stra-
tegické, nyní spíše 3D akci Indestructib-
les. Pokud si dob e vzpomínáme, hra již
byla p ed nějakl m časem ve qívoji, ale
z neznámych drivodti byl projekt dočasně
p erušen. Bullfrog chystá i Theme Park 2,
cožje asi největší p ekvapení - pravda, s-
pěšn; byl, ale mnoho her od Bullfrogu na
tom bylo ještě lépe a pokračování by bodlo
více (namátkou Magic Carpet a možná
i Syndicate). Druh Theme Parkby tak
mohl konkurovat h e Chrise Sawyera s po-
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iméno
hry

Age of Empires 2
Black & White
civilization:
call to power
C&C Tiberan Sin
Daikatana
Descent 3
Diablo 2
Drakan
Duke Nukem Forever
Dungeon l(eeper 2
Earthsiege 5: Starsiege
Earthwornr |im 3D
Everquest
Flashpoint
Gabriel l(rright 3
Gothic
Half-Lit'e:
Team Fortress
Heavy Gear 2
Heroes oť Might
& Magic 3
Hidden & Dangercrus 2. čtvrtletí 99
Homeworld
Horl<ó Léto 2
Indiana |ones and llrf'ernal
Machinc
Interstate '82
|agged Alliance 2
I(ingpin
Lancls of Lore IlI
Max Payne
Messiah
Need íor Speed 4
Outcast
Prey
Quakc lII: Arerra
Rayman 2
Requiern:
Awenging Angels tinor 99
Shadow Company b ezcn 99
Star Wars: F<lrce
Commanclcr 3. čtvnlctí 99
Systern Shock 2 4. čtvrtletí 99
Theme Parl< 2 4. čtvrtletí 99
Wizardry 8 2. čtvrtletí 99
X-Wing Alliance l. čtvrtlctí 99

termín
vydání

1. čtvrtletí 99
3. čtvrtletí 99

l. čtvrtletí 99
1. čtvrtletí 99
1. čtvrtletí 99
l. čtvrtlctí 99
1. čtvrtletí 99

rinor 99
2. čtvrtletí 99
l. čtvrtlctí 99

tinor 99
b czcn 99

1. čtvrtletí 99
2. čtvrtletí 99

b ezen 99
3. čtvrtletí 99

2. čtvrtlctí 99
urror 99

unor 99

rinor 99
2. čtvrtletí 99

rinor 99
1. čtvrtletí 99
l. čtvrtletí 99
1. čtvrtletí 99
l. čtvrtletí 99
4. čtvrtletí 99
1. čtvrtletí 99
4. čtvrtletí 99

rinor 99
5. čtvrtletí 99
2. čtvrlletí 99
1. čtvrtletí 99
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l{ I i'li: Iáicnpripu-
l _.'L *l :lrlam! 1:-]' ,Lffii-lblr=Ý: Dazut of Dark_WARD SlX lless tantasv ítnra-ENTERTA|NMENT uu u.eená 1iriniai-

rrě pro single-play-
era a že na ní jako lead progranllner pIa-
cu|e Čech Marek Rabas.
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* Psygnosis a Diese| oznámili
další kooperaci, která bude
terrtokrát součástí série G-Po-
lice. Diesel je znám v5írobce

,,hadrťl" (iak íká Lul<áš Erben) pro mládež
a bude tak vytvá et bundy, tričl<a a kraťasy
s logem G-Police v5iměrrou za reklamu, l<te-
ťou se ií dostane ve h e. Není to zdaleka
první spojení íirerrr tohotrr druhu, již p ed
pár lcty podobnó spojenectví uzav elo Nin-
tendo s Tornmy Hilfiger, další módní znač-
l<ou.

* l(romě Team l:ortress, známé to ripravy
nrultiplayer pravidel pro Quaka, bude pro
Halť-t,it'e vyví|ena další velmi známá mo-
diťikace deathrnatche, Acti on Quake.
O Actiott Halí-Liíe se toho zatím nloc ne-

ví,takže ien ve stručnosti shrnu, co vlast-
ně obnáše|a Quake verze a co se tedy
s neivětší pravděpodobností objeví
i v pravě pro Half-Liíe: Actiotr Quake ie
velmi akční prava, která si bere p íklad
z film Johna Woo. Akce má obrovskli
spád, vše je do značné míry reálné, Zníto
zajímavě,co íkáte?

1 r Quake III Arena se, jak
? l . se zdá. rrezadržitelně blíží.

= 
lr-Ž podle Paula Steeda, člena id

11 l Software, bychom se pr'i
l I dobré konstelaci hvězd

tr
drivoderrr zpoždé-
trí nutnost ově ení

mohli,,test" verze dočkat iižza měsíc. Id
Software vydává již od dob Quaka 1tzv,
testovací verze, což sice hráči mohou pova-
žovat za demo, nicméně primárně slouží
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Quake III Areny,
snad jen s trochu vět-
ším zamě ením na
single-player proti
botrim. podle stručné
charakteristiky však
nejde o pouh5í add-
-on, chystají se nové
zbraně, automatické
jsou samoz ejmě pl-
ně nové mapy - díky
botrim od Polgeho by
to nemusel blit pln
propadák, a|e Quake
III Arena je jen jed-
na. Tournament ver-
zeby měla bl t, po-
dobně jako mission
pack, dokončena na
ja e tohoto roku.
V tiskovém prohláše-
ní se riplně ztratil
editor, kteryí také p -

vodně chtěli vydat
(na jeho internetové

stránce je ,,coming in 98"), ale čert ho vem -
daleko více než vše nyní ohlášené nás, věč-
né šťouraly, zajímá, co hodlá Epic dělat po
dokončení Unreal Tournamentu - Legend
pro ně tvo í dvojku, takže vše nasvědčuje
plně nové technologii! ! ?

Daniel Zvěrina tt Jon Modrdk
9 0008

dobn m tématem RollerCoaster Tycoon,
o níž jsme se zmiňovali v minulém čísle.

]llnoží sB nám Unrealy 

-

Konečně jsme se dočkali oficiální zprávy
o tom, že GT Interactive bude distribuovat
druhl díl Unrealu a Unreal Tournament.
Na pokračování Unrealu bude spolu s Epi-
cem pracovat Le-
gend Entertain-
ment, kteff v sou-
časné době chystají
další 5D akci na
Unreal technologii,
Wheel of Time. Le-
gend bude navíc
spolupracovat na
oficiálním mission
packu kUnrealu,
kteryí by měl vyjít na
jae-ojehoobsahu
v tuto chvíli víme
jen velmi stručné
,,více než 10 ptivod-
ních levelti". Epic
se v současné době
plně soust edí na
UnrealTourna-
ment, což je taková
,,chudší" obdoba

2l99 Game tar
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0HLASY
Tento měsíc byl jednoznačně ve zname-
ní vydání Dreamcastu, barevného Ga-
meBoye ahry Zelda64 na Nintendo 64.
Posledně zmíněny kousek dokázal tak-
ka nemožné,l<dyž dokázal jen v Japon-

sku za pouhé dva dny prodat 350 tisíc
exemplá ri. Ani Dreamcast (nová l<on-
zole od Segy) nezustal pozadu,l<dyžza
pouhé t i dny po |aponské premié e
prodal témě 150 tisíc kouskrj. Uspěšnli
byl samoz ejmě i GameBoy, kte4i se po-
dobně ja|<o Zelda nedá tal<rka v celé
Severní Americe a Evropě sehnat.

CRASH BA]|D!COOT: WABPED
Největším triumfem (nejen) vánoční se-
zóny her na Sony Playstation se stal
(vedle čtvrtého dílu Ridge Racerul jed-
noznačně tretí díl crash Bandicoot
s podtitulem ..Warped". Ten z,,ubo-
houčké'' konzo]e ždíme opravdu co se
dá a graficl<y směle l<onl<uruje nejlepším
PC hopsačkám (Croc, Gex apcrd.;. Ty
však hravě trumfuje hratelností, pod-
statně se totiž liší od p eclchozích dvr;u
dílu a v mnoha urovních tak nacházíme
sl<utečnou volnost 3D prost edí. V pro-
sinci clbsadil čtvrté místcl i u nás v Čcské
republice. když jej p edstihli pouze
spofty od EA GIFA99 a NHL99,1aLíetí
Ton Raider.

ilOUÁ PLAY TAT!01{?
Spolu s p íchodem Dreamcastu se zača-
ly stále více objevovat i informace tyl<a-
jící se nové generace l<r-rnzole od Sony.
Inženyíi jsou s qivojem daleko, soudě
podle jižrozeslanych developer l<itú, na
zál<ladé kte4ich \Tivojári prclgramují hry.
Vykon nové l<onzole, jež se bude prav-
děpodr-rbně jmen ovat PlayStation 2000,
pry dalel<o presahuje r1,|<on Dreamcas-
tu, mnclhem duležitéjší všal< bude pod-
pora develrlperu. l<terou nrá díl<y Win-
dou,sCE lepší Dreamcast. \a druhcru
stranu je již tak l<a jisté. že ne"lvá PSX
bude podporovat DVD. a pol<ud se na-
víc doč]<áme kompatibilit3,, se starymi ti-
tuly. myslím . že není co ešit.Ill

L]

k hromadnému betatestingu kompatibility.
Plné verze bychom se mohli dočkat snad
kolem letních prázdnin.

l Lara Croft je již dávno nesmrtelná. V -

robci jsou si dob e vědomi. že tento kult
odstraní ien velmi téžko a tak se alespoň
snaží p iživit na módním trendu a p ipra-
vují stále nové a nové ..kopie',. Další v a-
dě ie neznámá společnost ElektroTech
Multimedia. iež chystá hru s nánem Kíl-
ler Tank, Kromě data rydání, kte4im je
duben 99. zatím žádná další informace ne-
prosákla.

l Kromě dvou pro|ektu. Shadozuntan
a Blaodshoí. pracuje bňtská odnož lgua-
na dmu ještě na t etím. p ísně utajova-

ném. Vedle toho, že je hra ve velmi ran-
ném stádiu r voie, je jedin m známym
t'al<tem využití pozměněné verze tzv. VIS-
Ta engine. jenž je vyvíjen interrrě pro již
zmíněnou 3D al<ční adventuru Shadow-
ltlAlr. Ten by se měl na pulty dclstat již za-
čátkem tohotcl rol<u a zaujme predevším
tandy stejnojmenného l<om il<sového
hrdiny.

]Lq ,r-*{,r,ťrť*i;,*ď
dem by měla b5ít až mcc veliká

podoba s p ipravovan m titulem Resident
Euil2. Pral<ticl<y jedinlim rozdílem pú by-
la likvidace rozdílnych nep átel, neboť

v Dead Unity se masal<rují jacísi roboti
v podobé zombie, kdežto v Resident Euil2
lidé z masa akuže. Namísto Dead |Jnity
by však do kclnce roku méla vl,jít hra jiná,
jejíž jméno p edstavitelé THQ prozaíím
odmítají sdělit.

t sierra podepsala distribuční smlou-
vu s nclvě vzniklou společn<.rstí Troika
Games LLC, jež se skládá zlidí zod-
povédn ch za první díl Fallouta. Pwním
titulem Troil<a v čele s Timem Cai-
nem bude. světe div se. další RPG,
a první zmínky o vydání sahají až do po-
měrně daleké budoucnosti. konkrétně
t etí čtvrtiny roku 2000, takže žádné
podrobnější informa ce zatím
ne]sou.



Česk proiekt Poseidon, o kterém

isme u rozsáhlém materiálu iníor-

movali u minu!ém čís!e, zdaleka

není iedin m proíesionálním

titulem uwlien m u česhích kra-

iích. Ještě yětší naděie

ultládáme do spoleěnosti

lllusion Sottworks a ieiich
Hidden & Dangerous.

nalci poměr na scéně
tuzemského uvoje mi
dají jistě za pravdu, když
ekn u, že nejd tl ležitějším

krokem k uspěchu kupodivu
ne ní kvalita hry, ale její ko-
merční zajímavost pro
západni trh a potažmo tamní
distributory. Právě smlouva
s finančně zajištčn,im distribu-
torem je totiž alfou a omegou

Hldden & Danuerous

všeho rlrspěchu, Po Spellcrossu,
kteni byl ve Velké Británii
a Evropě distribuován SCl (po-

dle posledních zpráv bez valné-
ho tispěchu) a Poseidonu alias
Flashpointu, kteryi si pod
ochranná k ídla vzali

v lnteractive Magic, se t etím
tispčchem tuzemské scény stala
3D akce se strategick,,mi prvky,
Hidden t Dangerous. lllusion
Softworks (více o této firmě
v rámečku) se poda il husarsk,
kousek, když uzav eli exkluzivní
smlouvu s Take2, tedy stejnou
firmou, která spolupracuje

s GOD Games (Railroad Tycoon
/| či treba s Red Storm
Enterta i n me nt (Ra i nbow Six|.

Jak již bylo ečeno, Hidden t
Dangerous je 3D akční hra
s velmi vrirazn,imi strategick mi
prvky. Auto i měli zčásti skvěl,i
odhad, zčásti štěstí, že dokázali

Game tar 2 [99
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]láuštěua u8 u uoiouém studiu lllu-

ionu se amoz eimě neobešla bez loz
houolu autory Hidden & Dange

,lolr . ]la otázky t kaiíci se íirmy

a obecně uíuoie odpouídá Petr

Uochozka, na otázky t kaiící se kolr

krétně hry pak lrpěliuě odpouídá gamc

desi0nér Hiddenu, ing. Badek Bouzek,

Illuslon & rr rro|
GameStar: Vzpomínáš si ,,Pet e"
jďtě na počátky v voje her
p ed těmi pěti lety? Pověz nám,
jak to začalo, určitě máš v ru-
kávu nějakou hezkou historku
;-).
Petr Vochozka: Začal jsem

s hrami pro Amigu (Světák Bob
atd.), ale hlavní ,,p evrat" nastal

v roce 94, kdy byli Pterodoni
v Poličce na školním uiletě
a ekli si, že by se mohli stavit
za tim vochozkou. stavili se
(mimochodem jsem p išel otev-
rít ještě rozespal,i a ve slipech
:-), dohodli jsme se, a ze
společné práce vyšlo Tajemsfuí
oslího ostrova a 7 dní a 7 nocí
(na PC). Tenkrát jsme vrlbec ne-

tušili,ocovtéto
branži jde, ale trh
s hrami zde ještě
prakticky neexistova l,

takže prošly i hry
v igelitovém obalu...

GS: Jak se na ty bo-
hat rské časy zpětně
díváš? Cítíš, že ti daly
nějaké zkušenosti,
nebo ti pomohly
v tom, kde jsi nyní?

Petr: Byla to mnohem větší po-
hoda než ted'. Netočily se tam
takové peníze, dělalo se čistě
pro zábavu, většina z uivojá ti

chodila na st edníškolu, prostě
pijánko. Zkušenosti se nasbíraly
obrovské, neb, t jich, firma
lllusion Softworks by nikdy ne-
vznikla.

GS: Podle toho, co jsem

o lllusion Softworks slyšel
a čctl, jste opravdu ambiciózní.
Hodláte nějak m zp sobem
rozši ovat sré kancclá e a h!e-
dáte další kvalltní grafiky
a programátory?

Petr: V dobč vydání tohoto
GameStaru už by mělo probí-
hat založení dce iné společ-
nosti v Bratislavě. Totéž
by mělo nastat asi za měsíc
i v Praze, kde jsme se pokoušeli
p evzít v,vojovou větev JRC,
ale díky rozdíln, m predstavám
vedení obou firem k transakci
nedošlo. To mě osobně mrzí,
protože Poseidon alias
Flashpoint je kvalitní titul,
i když jak u něho, tak zejména
u managementu by bylo co
zlepšovat. Základy t, m



4

odhadnout současn,i módní
trend v podobě obliby
taktick,ch akcí typu Rainbow

Six, Commandos a Spec Ops.

Hidden tt Dangerousjsou kom-
binací této trojice oko eněnou
o množství originálních prvkťt.

P íběh se odehrává za 2. světo-

vé války, v rozmezí let 1943 až
1945, kde v roli speciální
jed n otky spojeneck,ich vojá kt1

ešíte náročné ukoly na neprá-
telském zemí. pomineme-li

technologii, která je ještě o ně-
co lepší než u Poseidonu, nej-
větším lákadlem je jednoznačně

atraktivní p íbčh a scéná hry,

se kter m si autori evidentně
dali obrovskou práci. Většina
z více než 20 misí byla
vytvo ena na základě

skutečn ch, ale obvykle méně
znám, ch událostí z období
2. světové války, sami auto i

svťrj v tvor neváhají p irovná-
vat ke známému filmu stevena
Spielberga Zachraňte vojína
Ryana, což je samoz ejmě tvr-
zení odvážné, nicméně nutno
p iznat, že nijak lživé.

Úrovně jsou rozděleny do šes-

ti graficky odlišn,ich kampaní od

zasněženého Norska p es slun-
nou ltálii a Německo až po
prahu, kde bude vše zakončeno.
HttDnení vžádném p ípadě
pouhá bezduchá st ílečka, ve
které strílíte na vše, co se h ,be,

je t eba pečlivč naplánovat kaž-
dri krok, podobnč jako v již zmi-
nčnrich Commandos. Narozdíl od

nich však budou pro celou hru

k dispozici čty i desítky r znč
autentick, ch, specializovanrich
a rrjzně schopn,ich vojáktl, ze

ktenich si do každé kampaně vy-
berete osm a pak opět v každé

misi (kampaň je tvorena zhruba
t emi až čty mi misemi)
nap íklad čty i. Osobně mne tro-

chu mrzí, že se vojáci nap íklad
po vzoru starého dobrého
Cannon Foderu postupem času

2 [99 GameStar

v Bratislavě i v praze máme, ale
samoz ejmě hledáme další pro-
gramátory, grafiky a game de-
signéry. Kvalitního v,ivojáre ni-
kdy neodmítneme,

GS: Pta!jsem se na to p ed mě-
síccm Marka Španěta, zeptám
se i tebe - myslíš, že je možné
v amatérsh ch podmínkách bez
velk ch lnvestic vytvo it hru
alespoň částečně konkurence-
schopnou profesionálnímu á-
padu?

Petr: M j názor je jinti - není
to možné. Je možné dělat hru
na koleni, pokud jsou uisledky
dostačující, je možné jít za za-
vedenrim lokálním deve-
loperem, jako je nap , lllusion
softworks, a ucházet se

o zaměstnání, ale nemá smysl

jít za EA nebo GT lnteractive,
Sám osobně jsem ale rád, že se
v Čechách tvo í amatérské hry,
protože v nich v vojári nasbíra-
jí cenné zkušenosti.

GS:Jak se budou podle Wého
názoru Wvúet počítačové hry
nejbližších letech, které žánry
postupně vyhynou a které p e-
trvají?

Petr: Jak už nám trh ukázal,
budou se vyvíjet akční/strate-
gie/simulátory, prostě hry, kde
je pohyb a napětí. Statičtější
hry, jako adventure a RPG, jsou

v utlumu nebo jsou spojovány
s jinti mi žánry.

GS: Víme, že Hidden Et Dangerous
není jedin, m titulem, kten
v současné době qruíjíte, m žď

nám alespoň v kostcl p edstavit
další projekty?

Petr: Pterodoni pro nás vyvíjejí
hru Flying Heroes, což jsou fan-
tasy závody na rriznrich potvo-
rách (vydání konec 99), druhri
trim zde v našich kancelá ích
pracuje na akční h e, jež je mi-
xem mezi 3rd person akcí a zá-
vody aut, ale tato hra vyjde až
někdy v roce 2000.

Hlrlden &
Dangerous

0dpovídá ing. Radek Bouzek,
game designér.

GS: Kdy rznikla první myšlenka
na vytvo ení Hiddenu, kdy jste
na něm začali pracovat a nako-
lik se liší současn, whled hry
od p vodního námětu?

Radek Bouzek: Nápad na

Hidden tt Dangerous vznikl na

Vánoce roku 1997, kdy jsme

p erušiliv voj 2D izometrické
sci-fi akce a rozhodli se dělat
noui 3D titul na profesionální

rovni. Do sci-fi se nám už ne-
chtělo a téma 2. světové války
bylo všem blízké. V té době
vznikaly hry typu Forsaken nebo
lncoming, které měly perfektní
technologii, ale byly naprosto
nereálné. Nápad dělat témě

,,dokumentární" hru nám p išel

norn a neot el, . Jak se zdá, čas
nám dal za pravdu, a dnesje
tento segment her,,v kurzu".

GS: Nakolik jste p i tvorbě hry
čerpali nápady z ostatních her
(pokud ano, tak zjak ch),jaké
filmy, knihy či jiné materiály
vám byly p edlohou?



nezdokonalují, faktem ovšem je,

že by v tom p ípadě bylo velmi
náročné optimalizovat obtížnost
- takto máte z oné čtyricítky jen
pár skutečně kvalitních a ost íle-
n,ich mariňákri, zbytek je

ty nejzkušenější, jen těžko bude-
te se zbytkem spěšní na konci,
Jednotlivé mise jsou dostatečně
variabilní, aby udržely v napčtí
a zájem až do samotného konce.
část se odehrává v exteriérech,

Žánr: 3D akční strategie

fijí: lllusion Softworks
Vtdáá: Take2

P!ánwané dokončtní: léto 1999

Hotovo z

První dojem

prrlměrnri či dokonce podprri-
měrn . snad ani nemusím
p ipomínat, že je zabiti voják
ztracen až do samotného konce
hry, a ztratíte-li na počátku hry

část v interiérech, Úkolem
něktenich z nich je pouhé p e-
místění se z místa na místo, jindy
naopak unikáte p ed Němci, ne-
bo t eba jednoho z nich unášíte,
či hledáte šifrovací systém na
německé bitevní lodi, 0 všem
perfektně informují briefingy
mezi rovněmi, s čímž souvisí
jedna zajímavá perlička - v jedné
misi dostanete velmi složitri rikol,
hned na počátku se ale všechno
zvrtne, cel,i briefing je tak k ni-
čemu a všechno je plně jinak.

Ač se hra odehrává ve čty i-
cát,ch letech, p sobí značně
moderně - hráč nemusí mít
žádné znalosti minulosti, a bu-

de se bavit stejně jako zkuše-
n historik. Kromě p íběhu je
vše moderní (což samoz ejmě
neznamena, ze mezl
zbraněmi naleznete
BFG ;-), včetně hudby
atebaidigitálního
kompasu, což mrjže
p sobit trochu komic-
ky, jinak je to však
p esně v souladu s cí-
lem jeho autort] oslo-
vit co největší hráč-
skou základnu. Ruku
na srdce, série 8aťť-
leground od Talon-
softu je sice bezespo-
ru kvalitní, zaujme
však víceméně jen fan-
dy do historie. Hidden
tt Dangerous naproti
tomu zjevně zaujme
témě každého. pokud auto i

splní vše, co slibují (což by měli
- p l roku na betatesting
a dolad'ováníje poměrně dlou-

há doba), nevidím d vod, proč
by se jejich dítko nemčlo stát
jedním z největších prekvape-

ních p íštího roku a prvním
opravdu oslniuim spěchem
česk,ich her. Jon Modrak
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Netradiční provedení Elite, s v bornou atmosférou.
Pro fanoušky žánru naprostá bomba, pro ostatní
možná hri e stravitelné.

lfio a G0 isou lllusion oftworks?
}méno Petra Vochozky ie v paměti každého všímavé-
ho hráče pevně ukotveno, o fandech adventur nemlu-
vě - pod hlavičkou společnosti Vochozka Trading by-
lo od roku 1993 vydáno celkem l5 titul , včetně tako-
v ch perel (někdy doslova. někdy ironicky) iako
Tajemstuí Oslího ostroua,7 dttí a 7 nocí nebo t eba
Osadníci. V polovině roku 1997 společnost p evzala
investiční firma Cash Reform Group, která se
rozhodla radikálně změnit ieii podobu.
P etransformovala ii do Illusion Softworks s. r. o.,
a díky rozsáhl3ím investicím hodlá neohroženě kon-
kurovat absolutní světové špičce. V neibližší době
budou kromě Brna otev eny pohočky v Praze
a Bratislavě a v trochu vzdáleněiší budoucnosti pak
hodlá tvo it pro konzoli Sega Dreamcast a pustit se
na pole ,,online" her, které iiž nyní zažívaií obrovsk
boom.

Radek: Ačkoliv je dnes
HttD srovnáván s tituly jako
Rainbow Slx, SpecOps nebo
Commandos, v době, kdy jsme
vwúeli scéná , o těchto hrách
nebyly témě žádné informace.
Je jenom zákonité, že se velmi
podobají našim prlvodním ná-
pad m. Je to zprlsobeno tím, že
tyto projekty se, stejně jako my,
snaží co nejvíce podobat reali-
tě. Ačkoliv to vypadá, že jsme
použili mnoho ,,ukraden ,ch"

nápadťt , pracujeme podle scé-
ná e, kteni jsme vymysleli ne-
závisle sami a dodnes jsme ne-
museli dělat zásadní změny.

GS: Na co jste z technologické-
ho hlediska nejvícl hrdí
a v čtm je hra oproti ostatním
titul0m jedinečná (opět mám
na mplitechnologii)?

Radek: Vzhledem k tomu, že
každá hra musí někdy vyjít
a nem že se donekonečna vy-
lepšovat, H&D neobsahuje ne-
jmodernější technologické,,vÝ-
st elky" jako bumpmaping nebo
realtime stíny. Věnovali jsme

dlouhou dobu uivoji vlastního
enginu, kter nám plně vyho-
vuje a kter se dá dq budoucna
samoz ejmě rozši ovat. To bude
ale záležitost dalších titult].
H&D 1e dělán klasickou techno-
logií,,non single mesh" modelt],
věnovalijsme ale značnou po-
zornost detailnímu grafickému
zpracování. Postavy vypadají
maximálně reálnč, pohyby jsou
klíčovány pomocí videokamery
ze žiuich kaskadér , objekty
mají množství animovan,,ch
částí. Hráč se tedy m že těšit '

na velmi.realisticky a detailnč

zpracované prostredí s kvalitně
odladěnou atmosférou.
Každému levelu je věnována
maximální pozornost, a proto
se zde nenajdou nekvalitně
zpracované modely (natažen\i
mapping u 9pecOps...). Všechny
textury jsou kresleny ručně
a pečlivč naladěny. Myslíme si,
že technologické zpracování pl-
ně odpovídá náladě hry a svě-
tovému standardu, a tak se
hráči mají na co těšit.

GS: Jak je to s hardwarorn mi
požadavky, jaká bude minimál-
ní a optimáIní konfigurace?

Radek: Moderní hry posouvají
hranice technologické
náročnosti vždy až na maximál-
ní mez, vzhledem k tomu, že
HťtD je určen pro globální trh,

nemtjžeme se ohlížet na to, že
čeští herní nadšenci mají hlou-
bčji do kápsy. Optimální herní
konfigu race bude odpovídat
běžn, m standardr]m dnešních
her. P jde tedy o Pentium ll
procesor a moderní-AGP grafic-
k, akcelerátor, kten zajistí
optimální chod hry. Myslíme
ale i na hráče, kte í nemají nej-
modernějšívybavení, a hra pro-
to bez problémtl poběží i na
MMX 266 s 3Dfx. Zde ale
budou hráči ochuzeni o některé
grafické efekty a textury s vy-
sok, m rozlišením. chod bez
grafického akcelerátoru stejně
jako většina moderních her
podporovat nebudeme.

Za GameStar zpovídal
Jon Modrók

9 o010
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'$!ry= Kdrz Bon Gilbert u b eznu 1992

po dIouh ch osmi letech odcháze! z Lucas-

Arts, kde uymyslel onen geniální SGU]tl]ll

systém a stuo i! nap íklad Maniac Man-

slbn ěi slauní Monkey Island, kdekdo iei
ptohlašoual za šileného. A byl ued!e...

aložil společnost Humongous Enter-
tainment, která se zab,ivá uihradnČ
tzv. ,,kids stuffem", tedy hrami pro
děti predškolního věku. l u nás, v ze-

mi, která je díky jazykové barié e všem po-
dobn m hrám uzav ena, leckte ré dítč zná
slavné autíčko Putt Putt. Hry to byly a jsou

skvělé, nám se však po skvěltich nápadech
Rona Gilberta st skalo. St,iskalo se naštěstí

i jemu a tak v roce 1995 založil Cavedog
Entertainment, 0 rok později obč společ-
nosti odkoupili GT lnteractive, to však pro
nás neznamená pražádnou změnu. Jak se

zdá, Cavedog stále tvo í kvalitní projekty,
navíc v ještě větším počtu - posudte sami.

V loňském roce Cavedog totálně anihi-
loval žánr realtime strategií, letos chystá
další čtyri tituly. Kromě toho p ipravuje
vlastní internetorni systém Boneyards, néco
ve stylu Battle.netu a Westwood Chatu.
Měl by brit spuštčn již v prtlběhu ledna, za-
tím však bude podporovat jen klasiku loťal
Annihilation Samoz ejmostíjsou žeb íčky

hráčr], rozdělení začátečníkrj a profíkti
a pravidelné turnaje. Servery budou zpo-
čátku na rn chodním a západním pob e-
ží Spojen,ich stát , vě ím však, že se
dočkáme rychlosti alespoň srovnatelné
s Battle,netem.

Total AnnIhllatlon:
Klngdorns
Hra TotalAnnihilation byla odborníky prijata
rozporuplně. Místní konkurence ji svého času

ohodnotila známkou 7/10, naproti tomu naši

kolegové z lDG v americkém PC Games ji po-
važujiza nejlepší hru všech dob. Pravda bude
někde mezi, faktem ovšem je, že se IÁ stala

jedním z největších p ekva-
pení loňské sezóny a její in-
ternetová stránka byla, jen

tak pro zajímavost, díky pra-
videlnému p ísunu nouich
jednotek dlouhé měsíce su-
verén ně nej navštěvovanější
herní stránkou internetu. Na

vod musím p edeslat, že

Ki ngdoms nejsou druhtim
dílem (o tom se však také
uvažuje), jak si mnozí myslí,

ale jen jakimsi upgradem
v podobě kompletní hry
s kompletně p edělanou

hrnuje NPC postavy a tedy rozsáhlé rozho-
vory, nemluvě o animacích, které p íběh
velmi barvitě rozvíjejí. Základním prvkem
jsou 4 strany, každá vytvo ená podle jed-
noho z elementri - země, voda (ty jsou na

straně dobra), vzduch a oheň (ty naopak na

straně zla).Každá strana je z etelně odlišná
od ostatních, samoz ejmě p edevším jedno-
tkami, kte r ch je po čty iceti. Strany zla
disponují spíše p írodními zdroji, tedy nej-
rriznčjšími monstry, kreaturami, ale i kouz-
ly, na stranč dobra pak budou spíše tradič-
ní reálnívojáci, kavalerie či kanóny. S tím
souvisí další ve lká změna - na rozdíl od pti-
vodní IÁ, kde byla většina zbrani projekti-
lového typu, bude zde většina soubojtl pro-
bíhat nablízko, což mj, znamená plně od-
lišn, zp sob boje. podobně razantně byla
změněna i ekonomická stránka. vzhledem
k fantasy nádechu bude ada jednotek zís-
kávat zkušenosti a tedy nejen včtší odol-
nost, ale i činek p i titoku.

Ačkoliv screenshoty nevypadají nijak ex-
tra inovativně (viz recenze Myth /t], zdá se
že to nenítak docela primární cíl autorrj,
D ležitá je hratelnost, a ta, jak se zdá, prine-
se dostatek zábavy, aby byly i Kingdomsspi-
še než zklamáním p íjemnlim prekvapením.
A s podporou, kterou suim titul m Cavedog
věnuje, vskutku nezb,vá mnoho otazník .

P Bdstauení 0auedouu

grafikou na

stejné (byt

značně zdo-
konalené)
technologii.

Chystá se
daleko hlubší
p íběh,
a prestože se
o něj Cave-
dog zatím
nebyl ocho-
ten podělit,
ví se, že za-
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RozJrovor
s Ronem Gtllrertem

GameStar: Rone, jaká je tvá náplň práce v obou
společnostech?

Ron Gilbert: Řekl bych že mám tri základní ro-
le. P edně jsem kreativní reditel v Humongous,
kde dohlížím na kreativní aspekty všech her, stej-
nou roli pak zastávám i v Cavedogu. V obou prí-
padech pracuji se vše mi designery v rannrich
stádiích vrivoje a konzultuji s nimi směr, kam se

budou príslušné hry ubírat. Do t etice pak desig-
nuji svou vlastní hru, Good tt Evil, které se do-

čkáte v nepríliš blízké bu-
doucnosti.

GS: Váš první titul, Iofal
An n i h i lation, vyletěl okamžitě
po vydání na p ední p ičky
prodejních žeb íčkti. P i tak
velkém množstvím real-time
strategiíje to obdivuhodné -
čím si to vysvětluješ?

Ron: Iotal Annihilation má

mnoho zajímarnich věcí, které

]

hru odlišují od toho, co děla-
jí všichni ostatní. Nejdtileži-
tějším faktorem bylo využití
internetu a bezplatné jedno-
tky na našem webu - vlastně
ještě dnes stále p ibtivají no-
vé a nové. Ovšem i bez tčch
bezplatnych jich má IÁ ne-
obvykle vysoké množství,
celkem pres 150. Pak jsme

byli první, kdo vytvo ili real-
time strategii v 3D - všechny
jednotky, dráhy a matema-

GameStal2 [99
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Žánr: realtime strategie
Vyvíji: Cavedog Entertai nment
Vydává: GT lnteractive
Plánované dokončcni: b ezen l999

Hotovo z

První dojem

Arnen: The Awakening
Podobnou strategii, tedy,,hratelnost nad
grafiku", hodlají auto i využít i u dalšího
projektu. Tentokrát však jde o 3D akci, kde
by nějaká vykopávka i se skvěl m p íběhem
a atmosférou neobstála, takže se hoši mu-
seli snažit. Na to, jak jejich Amengine do-
padne, si budeme muset počkat, screensho-
ty však vypadají velmi dob e.

P íběh se trochu podobá Akttjm X. V ro-
ce 2033 náhle t etina lidstva zmago í a ob-
rátí se proti ostatním. Vznikne nep edstavi-
te ln chaos a na pomoc p ichází, jak jinak,
člen speciálního komanda, Bishop Six.
Ovšem pozor, není to žádny zabiják milující
pohled na rozprskl, mozek, právě naopak,
0 d ležitosti p íběhu a originalitě svědčí

fakt, že ptljde hru dohrát bez jediného za-
bití, což neznamená, že si své neužijí i kla-

sičtí doome i, jen bude pro všechno několik
zptlsobtl ešení a spěšní mohou b,it i kou-
máci. Jednotlivé levely, dá-li se to tak vr]-
bec nazvat, budou zhruba desetkrát větší
než obvyklé rovně z konkurenčních pro-
jektri, vše je tedy pod íze no realitě, ostatně
i prost edí tomu odpovídá - na screensho-
tech vidíme podzemku čijakési skladiště.
l te nto rok se na nás valí celá ada kvalit-
ních her, právě v létě bychom se měli do-
čkat Ouake lll Areny, Daikatanya snad
i Duke Nukem Foreveru. Amen vedle nich
možná vypadá jako outsider, já však věrím,
že nezklame,Ostatně, podobně to p ece
bylo s Half-Life,

Žánr: 3D akční adventure
Vyvíji: Cavedog Entertainment
Vydává: GT lnteractive
Plánované dokončení: léto l999

Hotovo z

Prunídojem
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Total Annihilation: Kingdoms

90 0/o

Další z ady realtime strategií, zdá se že však dosta-
tečnč originální na to, aby zakryla mírně zastaralou
grafiku.

The Awakening

60 o/o 
]

-] DobrÝ

3D akce, která hodlá podobnějako Half-Life těžit
zatmosféryapíběhu,

tické kalkulace probíhaly v 3D. Když se tedy hráč
dostal na nějak, kopec, skutečně to bylo z herní-
ho hlediska podstatné. Další věcí, kterou považuji
za dt]ležitou, je vybalancování sil a neomezen
p ísun energie a penčz.

GS: Jak hodláte využít tak skvěle zavedené
jméno Total Ann ihilation?

Ron: P edně jsme vydali dva mission packy, Core
Contingencya BattleTactis. Oba jsou pro násvelmi
d ležité, a vzájemně se značně liší. První byl více to-
ho samého pro hardcore hráče - více jednotek, map

a misí, zkrátka více všeho. Battle Tactics naopak ob-
sahovaly jen nové mise (bylo jich však opravdu hod-
nč), které mohl každ,i dohrát během 15-20 minut.
Pak samoz ejmě nesmím zapomenout na Total An-
nihilation: Kingdoms, což rozhodně nebude jen na-
stavovaná kaše, opravdu se chceme zkusit dostat na

plně jinou roveň.

GS: Kam se budou v několika následují-
cích letech realtime strategie ubírat? Nakolik
je technologie a inovace u projekt jako
Myth llči Homeworld tím, co h, be jejich
tlspěchem?

Ron: Nemyslím, že jsou byť jen trochu drjležité,
dobni príklad je treba Red Alert - rižasně spěšná
hra s žasně zastaralou technologií, Podle mne je
u strategií nejd ležitější jejich vybalancování
a hratelnost. Vždyť ani TA není hra založená na
technologii. Jistě, všechny jednotky jsou v 3D, ale
ne proto, že je to sexy nebo že je to jinak, než to
dělali ostatní. Udělali jsme to, protože jsme k to-
mu měli dobré d vody vzhledem k hratelnosti,
A k té první otázce, myslím, že v posledních le-
tech byla největším trendem komplexnost. Každ,i
se snažil o co nejpresnější a nejrozsáhlejší ovládá-
ní, což není nutně to nejlepší. Jedním z krokr] tak
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Elysiurn
Tak tohle je velmi zvláštní projekt, o kterém
se toho mnoho íci nedá, p edevším díky
opravdu revolučnímu konceptu. Je sice na
jednu stranu ze všech titult] Cavedogu nej-
ambicióznější, na druhou stranu jej však
zatím obestírají velké nejasnosti. Hlavní de-
signér a šéf projektu John Cutter (v minu-
losti šéfoval nap íklad slavné Betrayal at
Krondor) hru adí mezivelmi akční RPG -
akce ve stylu Diabla a filmová atmosféra
jako v Resident Fvilu. Součástí p íběhu je
rozsáhl svět, kterli byl včetně vlastní my-

Žánr: akční RPG

Vyvijí: Cavedog Entertainment
Vydává: 6T lnteractive
Plánované dokončeni: podzim 1999

Hotovo'PLl-i tologie, kultury a historie vytvo en speciál-
ně pro Elysium.

A co je tedy na Elysium ono nejrevoluč-
nější, nejzajímavější a nejnejasnější? Hra je
rozdělena do rozsáhlrich e pizod, které spolu
sice p íběhově částečně souvisí, he rně jsou

však naprosto nezávislé. Každá zabere
zhruba 10 až20 hodin herního času. Sou-
částí základní verze bude pět tčchto částí,
v prriběhu dalších t í let se jich hráči do-
čkají p es 40. Zatím však nebyl stanoven
zptlsob dodání a ce nová politika.

GameSta 2 [99

Elysium

Akční RPG s velmi zajímavou koncepcí,

d

mohou b,t hry, které z hráče udělají macro-ma-
nažera více než micro-manažera. Když hrajete
obyčejnou realtime strategii, ovládáte stovky jed-
notek - každé z nich ríkáte, kam má jít a co dělat
- všem najednou. Nikdo zatím neudělal strategii,
v níž jste jen generál,

GS: Jaké další produkty jsou u vás v Cavedogu
ve v voji?

Ron: Máme jich hned několik - Amen: The

Awakening, first person akční adventure, Elysium,
ori g i ná l ní RPG, Tota l An n i h i l ati o n : Ki n g d o ms, vari-

ace na starou známou IA umístčnou do fantasy
svčta a konečně m j vlastní projekt, Good tt Evil.
Amen neníjen další 3D st ílečkou, chtčli jsme do
tohoto zastydlého žánru prinést nčco nového. Je
to v první adě príběh, hra nebude jen o st ílení,
ale o pátrání v rámcí p íběhu a o všem, co stím
souvisí, Elysiumje zajímaui projekt vzhledem
k rozdělení do epizod, zatím však nemr]žu b,it p í-
liš konkrétní. Hra však má potenciál oslovit širo-
kou ve ejnost a ne jen hardcore hráče. A Good tt
Evil, hra, na kte ré pracuji, je zajímavou kombinací
adventure, fantasy RPG a real-time strategickrich
her. ze všech těch žánrů si bere to, co mám rád,

a pak to všechno kombinuje do jednoho, Je to ta-
ké velmi vtipná komedie.

65: Kam se bude podle tvého názoru v nejbliž-
ších letech ubírat zábavn , pr mysl a kam se vydá
Cavedog?

Ron: Myslím, že ,,after market" podpora je vel-
mi d ležitá - viz bezplatné jednotky pro Total An-
nihilation, P i současném rozší ení a rychlosti ex-
panze internetu to je velmi d ležité, vždyť již nyní
má k němu prístup 30 o/o hráč . V tomto druhu
podpory budeme i nadále pokračovat.
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Goorl & Evi!
Na závěr tu máme projekt samotného Rona
Gilberta, kteni jistě mnohé p ekvapil su m
záměrem nevrhnout se do čistokrevné ad-
ventury. GttE jejakási mutace fantasy/role-
playing/realtime strategie, navíc s prvky
adventure, nemluvě o klasické Gilbertovské
parodii, kte rá - doufejme - p inese, podob-
ně jako v jeho Monkey lslandu, nezapome-
nuteln,i humor. Nesmíme samoz ejmě za-
pomínat ani na velmi kvalitní technologii,
která trochu p ipomíná Warhammer: Dark
)men ajedná se tedy o plně nastaviteln
3D ptačí pohled.

Herní scéná se dá na tak malém místě
popsat je n velmi těžko - zjednodušeně se

dostáváme k jakémusi portálu, odkud ces-
tujeme v libovolném po adí do padesáti
rrizn ch světri (pirátskri, gangstersk,i, ves-
mírnri, kung-fu svět a další) a bojujeme

proti zlu. V r zn ch světech si rovněž nají-
máme bojovníky (alieny, kovboje ap.). Zní
to sice dosti bláznivě, ale na druhou stranu
- bláznivé věci se obvykle líbí a navíc, kdo
zná Rona Gilberta, ví že tohle zkrátka ne-
bude propadák. Modrdk

900ll

Žánr: kombinace mnoha žánrt], hlavně strategie
Vyvíjí: Cavedog Entertai nment
Vydává: 6T lnteractive
Plánované dokončení: konec 1999

Hotovo z

První dojem
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Gilbert se vrací s velmi originální strategií. těšte se !

No a samoz ejmě, jak už ví každ , hry jsou
čím dál více masovym trhem. Stále ještě máme
pár let času, než se to zvrhne uplně, ale již nyní
jsou hry 1ako Mysta Deer Hunter celkem běžné.
Každá z těchto her prodala miliony kustj, více
než tJnrealnebo Diablo. Ve Spojen,ich Státech
žije 250 miliont] lidí, jen několik milionri z nich
jsou však počítačoví hráči. Up ímně, daleko ra-
ději bych udělal hru pro těch 250 milion , než
pro pár stovek tisíc. Někte í z uvojár s tímto
trendem nesouhlasí, ale mně nevadí. Vždycky
tady bude trh pro hardcore hráče a masorni trh
jej ještě zvětší,
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Prijmerne na plny
uvazek vlvojáre her
do našich kancelárí

v Brně.
Od unora je možná

práce i v Praze
a Bratislavě.

Vyvíjíme špičkové

3D hry pro
celosvětovou

distribuci.

Husovická 9
614 00 Brno

te1. 05-4521 0l20
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Falcon 4.0
Po mnoha letech čekání, odklad a nespl-

něn ch termín ie lronečně tady. Kdo? ]lo

p ece další ólen slavné rodiny, leteckí sl-
mulátor s prostím náaem Falcnn 4.0.

Troc]ra nostalgle
První počítačová hra, kterou jsem si
kdy I(OUPIL, byl Falcon 3,0 -
simulátor stíhačky F-16. Bylo to
strašně dávno, krátce poté, co se
u nás počítačové hry začaly po ádně
prodávat, ale pamatuji si to po ád
velmi živě. Malá, téžká krabice se
siluetou ef šestnáctky a názvem hry.
Uvnit pár disket (Disket! Žádná CD,
diskety!), tlust3í manuál, několik
leteck3ích map. Kolik času jsem
strávil nad manuálem, abych
pochopil, jak fungují všechny ty
režimy radaru a r zné druhy zbraní,
které Falcon 3,0 nabízel... A potom
vlastní hraní: vektorová grafika, ve
které Gourardovo stínování hor bylo
vrcholem technologie, stejně tak jako
rozlišení 320 x200 v 256barvách, ale

p esto měl člověk pocit, jako by seděl
ve skutečné stíhačce. I( tomu
p ispíval na svoji dobu špičkoqf
letoqí model, ale hlavně okolní svět:
spojenecká letadla ritočila na
nep átelská (a naopak), na zemi
probíhaly riporné bitvy provázené
mohutn mi explozemi a obrazovka
radaru ukazovala,žeto všechno se
děje nejen v blízkém, ale i dalekém
okolí.

Falcon 3.0 je prostě legenda. Mys-
lím že i dnes, kdyby prošel mírn5ím
face-liftingem, kte4i by zlepšil grafiku
(t eba do podoby grafiky zF/A-18
I(orea), tak stále pat il k nadprriměr-
n3ím simulátortim. Něco takového by
ale pochopitelně autor m ve firmě
Microprose nestačilo, Falcon 4,0 pro-

l Game tal 2 il99

to musel b3ít něco ještě mnohem lep-
šího, realističtějšího, dokonalejšího.
Evidentně to nebyl snadn3í kol. V -
voj trval několik let, mnohokrát bylo
odloženo datum vydání, zdálo se do-
konce, že cely projekt bude zrušen,
a z Falconu 4.0 se stala asi nejzpož-
děnější (ale zároveň nej-
očekávanější) letecká si-
mulace všech dob. Nako-
nec se ale všechno poda i-
lo a na pultech prodejen
her trtiní krabice s prostym
nápisem Falcon 4.0.

První do|my
v krabici se hrou na vás
čeká hned celá menší
knihovnička: sešit
Cadet's Guide, což je
jaklisi rychlokurs ovládání
Falcona (v nejjednodušším
nastavení), sešit
communications
Handbook (p íručka pro síťovou
hru), referenční karta, mapa
Korejského poloostrova
a samoz ejmě vlastní manuál ke h e.
Myslím, že u žádné jiné hry jsem
neviděl podobně obsažn manuál:

p es dva centimetry tlustá knížka je
asi opravdu dosavadní rekord. Kromě
toho v krabici pochopitelně najdete

pár propagačních materiálti
a samoz ejmě to hlavní, CD.

Instalace je bezproblémová (ales-
poň u mě byla). Jedin m ,,problé-
mem" m že b;;ít diskoq prostor: pro-
gram sám pro rozumnou instalaci vy-

žaduje něco málo p es 500 MB místa,
kromě toho vám ale d razně doporu-
čí, aby prostor pro swapovací soubor
Windows byl alespoň 200 MB - mys-
|ím, že to dává víc než dobrou p ed-
stavu o náročnosti celého programu.

Celkem vás tedy F4 p i-
praví o rovnlich 500
MB na disku...

Po spuštění progra-
mu vás čeká šok, ales-
poň na mě čekal: mezi
rivodními copyrighty
trriní logo firmy Hasb-
ro. To, ževyrobce rcz-
tomillích panenek, ply-
šov ch medvídkri
a kdoví čeho ještě má
vribec něco společného
s Falconem, mi p išlo
skoro jako znesvěcení
chrámu, ovšem na dru-
hou stranu, peníze vy-

rvané Hasbrem z penéženek nebo-
h},ích rodičri ukájejících hravé chout-
ky sq ch potomkti byly asi rozhoduji

l 
Už isme skoro doma
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cím faktorem pro dokončení F4, tak-
že co se dá dělat.

I(dyž se vzpamatujete, čeká vás už
jenom pohoda: skvělé intro, ve kte-
rém si až po chvíli uvědomíte , že ta
letadla nejsou skutečná, ale rendero-
vaná a nakonec (fanfáry, prosím)
hlavní menu Falconu,

uěíme se létat
Pokud jste si zatím s leteck5ími
simulátory p íliš nepotykali, ale cítíte
v sobě touhu ovládnout nebesa ve
voucím ocelovém ptáku, pak vám lze

Falcon 4.0 jedině doporučit. Ano, je
to velmi realistick3í simulátor. Ano, je
velmi složit na ovládání. Ale ne,
není těžké se naučit s ním létat.

Více než první t etina manuálu je
totiž věnována v5ícviku nového pilo-
ta. Od těch nejzákladnějších manév-
rri p es ty složitější ažk propracova-

n5ím bojoqim obratrim, od ovládání
tak jednoduch ch zbraní, jako je ka-
nón, k těm nejsložitějším laserem na-
váděn m bombám: všechno je v ma-
nuálu podrobně popsáno, vysvětleno
a ke každému tématu najdete v simu-
látoru p íslušnou misi (celkem jich je
31), ve které si mrižete nově nabyté
znalosti vyzkoušet. Vynikajícím ná-
padem je možnost ,,zmrazení" simu-
lace. Na rozdíl od normální pauzy to-
tiž p i zmrazení funguje veškerá avio-
nika vašeho letadla. To oceníte hlav-
ně p i nácviku použití sofistikovaněj-
ších protizemních zbraní, kdy
zpočátku člověk prostě nezvládne
současně ídit letadlo a zamě ovat
zbraň. Ve Falconu prostě místo zby-
tečného stresu zmrazíte simulaci, po-
hrajete si s radarem a se zamě ovaci
mi systémy, íozmrazíte simulaci
a stisknete odpalovací tlačítko. Řeče-
no slovy klasika: jak primitivní, ale
jak ričinné,

A pokud vám složité zbraňové
systémy a realistick5;i letoqri model
prostě nevyhovují, stačí zapnout zjed-
nodušené verze obojího, Po pravdě
ečeno, jádro a síla Falconu je ale

právě v realistick5ích režimech, a do-

poručuji ty zjednodušené
používat jenom na vod,
než se s ním trochu sžijete,
jinak se o dost ochudíte.

Létáme
a bo|u|emel
I(onečně se tedy dostávám
do kokpitu naší F-16. P ed
sebou velk HUD, dva
multifunkční displeje, pár
klasicklích p ístroj .

P idám plyn, letadlo se
r ozjíždí. Startovací dráha
ubíhá čím dál rychleji
dozadu, p itáhnu za knipl
azačínám se odlepovat,
Rychle zasunout podvozek,
chvíli počkat, než se to
trochu rozjede, a je to...
jsem ve vzduchu a mrižu
zkoušet, co všechno moje
zbrusu nová F-16 dovede.

Budiž ečeno, že jsem
v životě skutečné letadlo
ne ídil (On se totiž Bob
nevejde do kabiny. -
pozn. Luc). Hodně jsem
toho o íízení letadel p e-
četl, viděl jsem hodně le-
tadel létat, ale vlastní
zkušenost nemám, takže
letové vlastnosti Falco-
na nemižu srovnávat se
skutečností, ale pouze se
svojíp edstavouosku-
tečnosti. Této p edstavě
se ovšem F4 ve|miblíží.
Letadlo je velmi živé,
rychleap esněreaguje
na pohyby joysticku, na
druhoustranup ip íliš
razantních manévrech se
zásoba energie velmi

rychle vytratí. V mezních situacích
p i malé rychlosti je Falcon možná
p íliš tolerantní, čekal bych, že sku-
tečné letadlo bude t eba k v5ívrtce
mnohem náchylnější, ale kdo ví, že
p ed takovou nep íznivou situací je

možná počítačoq systém ízení sku-
tečné F-16 slušnou obranou. V3íborně
je cítit velk5í q kon motoru: když zpo-
malíte na nízkou rychlost a najednou
zapnete plnou f.orsáž, p ímo cítíte, jak
letadlo poskočí dop edu.

Největším potěšením pro každého
fandu realisticklích simulátorri je ra-
dara zbraně. Tady Falcon dělá čest
své tradici, a to, co nabízí, je s p ehle-

l 
P elet nad zničen m cílem
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Maverick odpálen!

z nep ítele na zemi, Sidewindery,
AMRAAMy a Sparrowy umožní pro-
vést totéž nep átelsk5ím letadlrim
a samoz ejmě kanón pom že tam
itam. Většina zbraní má opět několik
režimti doručení. I(up íkladu taková

krajinou. Místo aby jako ostatní
simulátory vzdálenější terén buď
nevykresloval, nebo vykresloval, ale
bez jak3íchkoliv textur nebo jinlích
detailri, Falcon vzdálen terén
zobrazuje zjednodušen m zp sobem,

dem nejrealističtější zobrazení těchto
systémri ze všech dosavadních letec-
k5ích simulátorri.

Radar má dva základní funkční re-
žimy: protizemní a protivzdušn5í,
v každém režimu je k dispozici něko-
lik módti a podmód - každ; vhodn5í
na něco jiného, I(up íkladu dogfigh-
tov5í režim protivzdušného módu má
čty i rrizné podmódy, lišící se tím,
v jakém prostoru radar hledá cíl. Mti-
že prohledávat prostor odpovídající
zornému poli HUDu, m že mí it p í-
mo dop edu a nechat vás, ať cellim le-
tadlem zamí íte na cíl, mtiže kmitat
nahoru a dolti ve svislé rovině (což se
hodí p i ostr5ích zatáčkách v manév-
rovém boji) anebo m že b5ít nastaven

obyčejná hloupá že|ezná bomba má
hned t i takové režimy. Bomba pak
pěkn3ím obloukem doletí k cíli, a po-
kud jste dob e zamí ili a plnili poky-
ny počítače, tak jej zasáhne, aniž bys-
te se vystavili nebezpečí t eba ze stra-
ny protiletadlového dělost electva.

kter5í zároveň zachovává zák|adní
charakteristiky terénu (tvar, barva
povrchu) a zároveň vytvá í pocit
vzdálenosti. Díky tomu je v5,isledná
krajina naprosto perfektní a hranice
mezi ,,blízko" a ,,daleko" není na
první pohled patrná.

V čem je ale Falcon naprosto ne-
dostižnou špičkou, jsou r zné interní
pohledy. Samoz ejmě jsou tady staré
dobré pevné pohledy ruzn3ími směry,
pohled na palubní desku nebo pouze
skrz HUD nebo ručně ovladateln5í
virtuální kokpit. Ikomě toho jsou zde
ale i dva rizné sledovací pohledy.
I(asick3í padlock, kteq automaticky
sleduje nějakl blízkli objekt a pohled
s ,,rozší en5ím zorn5ím polem", což je
vlastně pohled skrz HUD, doplněn5í
mal5,ím okénkem, které se dívá na vy-

do (skoro) libovolného směru kurzo-
rov5ími klávesami.

|eště bohatší je nabídka zbraní. Po-
mocí klasick3ích železnych pum, kon-
tejnerové munice, laserem navádě-
n3ích bomb, ízen5ích st el Maverick,
protiradarov ch st el HARM a ne í-
zen3ích raket mtižete nadělat sekanou

, Uyhlídka
: Falcon samoz ejmě vypadá nádherně
, i co se grafiky tliče. To je ale
, v současné době u špičkového
: simulátoru samoz eimost, takže se
, nebudu rozpl3ívat nad kopcovitou
, krajinou ani nad speciálními efekty.
, V jimečn je ovšem zprisob, jak se
, Falcon vyrovnává se vzdálenou

bran cíl, a šipkou, určující, kteryím
směrem od HUDu tento cíl je. Pad-
lock si navíc mrižete doplnit o orien-
tační lištu, která podél levého okraje

T 
Takhle to dopadne, když si nedáte pozor

Game tar 2 099
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Kampaň
Další skoro neuvě itelnou vlastností
Falconu je plně dynamická kampaň -
a když píšu plně, tak myslím plně,
Falcon totiž obsahuje kompletní
strategickou simulaci, která sleduje
a vyhodnocuje akce tisíc jednotek
a na základě aktuální situace vytvá í
mise pro hráče. Úžasné je, že tato
simulace běží neustále - když
plánujete misi, když ji plníte i když si
vybíráte další, opravdu po ád. To
p ináší do počítačoqích simulátorri
riplně novou dimenzi. |en si to
p edstavte: koukáte na seznam misí
a rozhodujete se, jestli máte náladu
na ničení tank nebo spíš na
sest elování MiG , a najednou se
objeví okno p es celou obrazovku:
k vaší základně se blíží několik
nep átelsk ch bombardérri. Chcete se
zučastnit obrané mise proti nim?
Samoz ejmě, pokud odpovíte ne, nic
se neděje - vezmou to iiní členové
vaší jednotky. O tom, jaké možnosti
takto v reálném čase běžící válečn3í
server má pro hru více hráč , se snad
net eba zmiňovat.

leteck simulátor, jak jsem kdy viděl,
nejen díky grafice a realističnosti, ale
i díky neuvě itelnému systému kam-
paně. |estli máte rádi jednoduché hry,
které zvládnete za čtvrt hodinky, za-
pomeňte na něj. Jestli ale hledáte si-
mulátor, ze kterého se opravdu něco
naučíte o tom, jak moderní letecká
válka funguje ve skutečnosti, a kter5i
vám zajistí zábavu na prakticky ne-

obrazovky zobrazí jednak několik zá-
kladních p ístrojri, jednak referenční
rámec, ve kterém se zobrazuje, kam
se právě koukáte. Orientaci v padloc-
ku napomáhají i dva další prvky: od-
razy vnit ku kabiny na jejím p ekrytu
a ryska, běžící rovnoběžně s osou le-
tadla nad hlavou pilota a obsahující
šipky smě ující dop edu. V ostatních
simulátorech, disponujících padloc-
kem, je velmi snadné ztratit orientaci
protože prostě nevíte, kam se díváte.
Díky zmíněn5ím vlastnostem je něco
takového u padlocku v F4 prakticky
vyloučené.

Samoz ejmě, pokud odstartuiete
k nějaké misi, nebudete odkázáni
sami na sebe. Systém obsahuie vy-
bornou komunikaci s věží, wingma-
ny a hlavně s AWACSem, kter3i je
hlavním zdrojem informací o situaci
na bojišti a stíhací mise jsou bez
spolupráce s ním prakticky nesplni-
telné.

Uyhodnocení mise
Falcon 4.0 pochopitelně není bez
chybičky. Snaha stihnout ještě
p edvánoční trh se na něm trochu
podepsala, a|e žádná chyba, kterou
v něm najdete, není zcela fatální.
Navíc jeho auto i už u Falcona 3.0
dokázali, že vědí, co znamená
podpora zákazníkťl, a jsem si zcela
jist, že se brzo objeví patche nejen
opravující zmíněné chybičky, ale
i p idávající nové funkce.

Celkově je Falcon 4.0 naprostá
bomba. |e to s p ehledem ten nejlepší

omezenou dobu, tak neváhejte a sáh-
něte po něm, Nic lepšího zatím není,
a myslím, že nic lryrazné lepšího ještě
nějakli ten pátek nebude.

Bob Koutsky
9 0034

Žánr: |eteck, simulátor
V robce: Microprose
Vydavatel: Microprose
Systém: Win95/98
Jazyk: anglick,
Multiplayer: ano
3D akctlerace: D3D

Minimální konfigurace :

P 'l66, 32 MB RAM, 4x CD,

HDD 200 MB

Optimální konfi9urace:
Pll 266, 64 MB RAM, 4x CD,

HDD 500, 3D karta
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Al(Oill
Pravda, nejlepší titulyroku jsou za
námi, vánoce však naštěstí ještě
nedozněly, a tak tu máme pár titu-
lri, které to stihly jen tak tak. Díky
nim to nevypadá zas tak zle, uvidí-
me, jak se budeme nudit v násle-
dujících měsících, které jsou kaž-
doročně proslulé jako ,,totálně su-
ché". Cty i recenzované tituly si

Il
tentokrát p esně rozdělily nadprri-

měrné hodnocení 65-80 %. Na prvním místě je to qi-
tečn5í Heretic II, |<tery nás všechny velmi p íjemně
p ekvapil zkombinováním p edností,,first-person"
a ,,third-person" qíhledu, druh5i je Thief: The Dark
Project, velmi ambiciózní titul, kteryí doma i ve světě
zís|<ávájeden vav ín za druh3im, nám však témě bez-
chybn5í dojem trochu pokazil scéná pozdějších misí,
t etíWargasm, kvalitní komplexní simulátor pozem-
ní války s hloup m ovládáním a na chvost se s 65 %
uch lil druh3í dí| Turoku, od něhož všichni čekali
vlce.
Rok 1998 je za námi a já mám strach, že ten letošní
n9m že blit lepší. Posledních 12 měsícti bylo pro akč-
ní hráče opravdu skvěl ch a p estože se na nás valí
opravdové pecky (za všechny jen dva krále - Quake
III: Arena a Duke Nukem Foreuer) a jen v mé bídné
paměti jsem napočítal na 20 klasick; ch 3D akcí, p e-
konat hvězdn uplynul5í rok nebude vribec snadné.
Každopádně je však potěšující, že kromě nefalšova-
nlich brutálních 3D akcí stále p ib vají i další typy
akčních her, nap íklad válečné simulace, které v iom-
to vydání GameStaru zastupuje v rubrice preview
česklí Hidden & Dangerous.

Jan Modrák
jan_modrak@idg.cz
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.Looking Glass Studios
asi není t eba nikomu
p edstavovat, ostatně
Ultimy Underworld,
Flight Unlintited a hlav-
ně System Shock hovo í
za vše. Jejich zatím
poslední práce si -
v kostce cčeno - klade

za cíl vytvo it simulátor zloděje. Na první
pohled by se mohlo zdát, že toto téma ne-
nabízí žádnou extra zábavu, ale to by ne-
byli Lool<ing Glass.

Prauidla a vaši protihráěi
l(aždá hra má svá pravidla.Y Thieíozi jsou
tato pravidla v podstatč dvě: Za prvé - vždy
vc stínu. Díl<y indil<átoru světla v okolí vaší
postavy máte p chlcd o tom, zda jste, nebo
ncjstc vidčt, vc druhóm p ípadě si vás (po-
l<ud do vás prínro nenarazí) nil<do nevšim-

a rychlou. Více se
o těchto pravid-
lech budete moci
dozvědět už v prv-
ní misi hry, kterou
predstavuje závé-
rečná zl<<luška
zlodějského kur-
zu.Jak ťikané
a originální uve-
dení do hry!
Inteligence stráží
je l<apitoll<a sama
pro sebe, většinou
jsem se setkal
s velice prohnan3i-
mi tvory, kte í jsou schopni hnát se zavámi
na d<rst dlouhou vzdálenost, a to i spletí
chodeb, navíc isou tak mazaní, že se otírají
o stěny, takže vám v tomto p ípadě ani hra
na schovl<u ve stínu nepom že. Většinou

Garneplay
Tltief není jer-r

o p ískocíclr
vp ed ve tnlě,
a tak něl<dy do-
jde i na použití
zbraní. Ty se da|í
rozdělit na t i

kategorie.
Blackjack, což ie
klasick5i obušek
z pytle ven, slou-
ží l< nedobrovol-
nénlu uspávárrí
nepozorn;ich
stráží (dejte ptl-

zor, kam bezvládné tělo pokládáte,
kolemjdoucí patrola by mohla p i jeho
spat ení vyvolat poplach). Dalším zlodějo-
v m p ítelem je pevn3i luk s rrěkolika typy
šípri. Vedle klasického šípu stojí za
povšimnutí hlavně vodní šíp, kter;i po na-
močení do svěcené vody zprisobuje ncži-
4ínr potvrirkám popáleniny značného
stupně, hlučn3í šíp na odvedení pozorrrosti
stráží a pak libťrstka, provazoqi šíp, l<ter

lze vyst elit napríklad na trám nad vámi,
po provaze na něj vyšplhat a ieště lišácl<y
provaz zase smotat, aby se mohl použít
p íště. Velice dob e ie udělána samotná
st elba z luku. Nejprve se luk natáhne, za
okamžik se pohled na cíl p iblíží jako
u ost elovačky a po chvilce váhání začnou
st elci docházet síly, což se projeví nesta-
bilitou zamí ení, až nakonec si st elec těž-
ce oddechne a luk povolí, Zbraní pro po-
slední chvíli, která se většinou odehrává
tvá í tvá dost naštvanému maníkovi
z místní stráže nebo dotěrné nestvrirce, je

1 ^J1}--

ň
a

1

ne. Za druhé - vždy potichu. Povrchy ve
h c js<lu rozděleny podle hluku, kter p i
chrjzi po nich vydáváte, a tal< existují hluč-
rTó a rrrérlě hlučné metody pohybu. Proto
tal<é auto i rozdčli|i chrjzi na pomal<.ru

stačí jeden krok vedle , a už je máte na
krku. Napadené stráže doporučuji zabíiet, f,
pokud zjistí, že jim dochází kyslík, dojdou -.+ilsi pro posilu nebo začnou k ičet o pomoc, J.,
fér hra jim nic ne íká. lr

lilpho ečí ie ticho, ieho suětlem ie tma,

ffisou plny bolesti, ieho duše ie zlomená.

GameSiar 2l99
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meč. Pak už ien zbftá dostat se cíli
za chrbát a rychle mu na něj vytetovat
qístrahu pro ostatní. Málem bych
zapomněl na jednu velice driležitou
pom cku - sadu šperhákri pro otevírání
itěch dve í, od kte4ich čirou náhodou ne-
máte klíč.

Nádhern píběhaintra
|estli existuje něco, kvrili čemu byste si
ntěIi Thiefa po ídit, pak jsou to animace,
itrtra a vribec cel3í p íběh hry. P iznám se,
že jsem za celou tu dobu strávenou
hranínr her na PC ještě nic takového neza-
žil. P íběh je krásně chmurn , plnlí zvrat ,

animace isou ve formě opravdu umělecky
dělarr5ích st ihri, ručně kreslen ch obrázkri
a temn ch pohybujících se postav na po-
zadí, chvatná rnuzika a ono uhrančivé
durrění zvol1u tvorí dohromady něco neví-
darrého, něco. co každého z vás totálně
pohltí. Do toho všeho opuštěné doly a vy-
mrYelá města, svat5i ád ochráncri tajemství
a,.. Ne, více už raději o p íběhu mluvit ne-
budu, nechci vás p ipravit o ten nádhern;í
zážitek. kterli jsem p i hraní Thiefa mě|.

ff#M
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lrrv is_ou.naprosto perfektní. |to!q i. !
konečné hodnocení takové, jaké je,

i Thief:The Dark Project je určen pro li-
di, kte í si chtějí zaz|odějit, zatombraide it
a taky se hodně bát. Není to ale bohužel
tak čistokrevnli Thief, iak isem nafíklad

'ŇJffiil,;1trH.:,}f,f,ffi
kém se nesly první

l

rrrrrtltltta

W,

nepostradatel-
né vyklonění hlavy do stran, p i kterém
nejste vidět. Dokonce lze navolit p edvo-
lenou sadu kláves, která vychází
z Quaka,..

Wota]l lt t Thieí, Ullotail
ne Lara Groít
Bohužel, po vší chvále píichází trocha kri-
tiky. Tak totální hra, jakou Thief je. u mě
dost dlouho kandidovala na posty nejvyšší,
ale s p ib3ivajícími misemi jsem začal cítit,
že zde není něco v po ádku. P ece jen mi
p ipadlo p inejmenším groteskní, když pcl
čistě špiónské misi p esně ve stylu Thiefa.
p ijde druhá, která p ipomíná spíše Tontb
Raidera. Prostě pobíháte po rozsáhl ch
jeskyních, městech nebo vyšších
patrech budov sem a tam, bez jaké-
hokoli krytí nebo ploužení ve
stínech, což totálně odporuje hlav-
nímu duchu hry. Jako správn zlo-
děj bych si p edstavoval seznámení
se situací, vymyšlení geniálního plá-
nu, tiché p ekonávání nástrah abez-
pečnostních opat ení, prostě ,,čistou
práci", a ne pobíhání po giga rirov-
ních, abych někde něco sebral a pak
se mi napsalo ,, kol je splněn".
Navíc na vás jakási haltlifeovská
stvo ení,,dvě nožky, velká pusina"
foukají mračna jedovatého plynu,
takže si začnete p ipadat spíše jako
v Quakoui. |akoby autor m po ně-
kolika misích došel dech a nahradili
kvalitu kvantitou. A to se mi nelíbí.
navíc proto, že ostatní parametry

ffi
ce pěl<ně a za-
padá do hry.
Ovládání je
typické
3D al<ční, na-
víc pribyly
klávesy pro
položení pred-
mětu (dost
často je tím
p edmětem
omráčená
stráž) a pro

Žánr: 3D akční adventura Minimátni konfigurace :

V robce: Looking Glass Studios P 200 (P'l66 + 3D karta),

Vydavatel: Eidos lnteractive 64 MB RAM, 8x CD HDD 60 MB

Systém: Win 95/98
Jaryk: anglick Optimálni konfigurace:
Multiplayer: ne P 266, 4 MB 3D karta, 64 MB

3D akcelerace: D3D RAM,8x CD, HDD l80 MB

Kdyby se auto i nesnažili za každou cenu o pro-
dloužení času stráveného u hry, bylo by to 95
proce nt. Ale i tak vám Thiefa musím doporučit.
Za ten zážitek to rozhodně stojí.

2l99 íiameSlar
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P roíní llerďic spd II srĚilo monltod p osnň p sd 8ť mI

IeU a |alo |oden z prmích rnÉíual llcenowaní gnOlno, tehdl
samoz olmó Dnm.a h ffia so toho mOG nmnónllo -

Bngn Soiltgaru |o sláIo |alousl p]auou rulou ld oiltrato,
a r ilruhóm dilu sg tal sgilfuáme s technolodí QuaÍa II.

Započítáme-li rovněž qiborné duo
Hexenti, jde již o čtvrt5í díl ravenov-
ské 3D akční fantasy série. To, co na

první pohled zavání ždímáním sále
stejného námětu, rázně zahání první
screenshot - Heretic II ie totiž

,,third-person", a staré-
mu známému corvu-
sovi tak po vzoru Tomb
Raidera dlicháme na
záda. co nového tento
prvek p ináší, si ekne-
me později, nejd íve je
na adě p íběh. Ten na-
vazuje na první díl, ve
kterém corvus ničí
D'Sparila a na čas vra-
cí mír zpět do své ze-
mě. Bohužel se jako ob-
vykle něco zvrtne a na-
místo míru corvus sesí-
lá na parthoris mor.
Nakažen je i on sám,

a tak je t eba nalézt lék neien pro ie-
ho lid, ale i pro něj samotného.

Celkem rychlovka, eknete si,
a máte recht, Pokud čekáte Quaka II
ve st edověkém hávu, nejste daleko
od pravdy. P estože Heretic rl p ináší
spoustu novinek, podobně jako v p í-
padě prvního dílu to je ryze akční zá-
ležitost s fantasy zbraněmi, postavami
i prost edím. Prvky RPG tu jsou velmi
vzácné a celá hra je v podstatě jedním
obrovsk3ím soubojem, zároveň však
dostatečně originálním, aby se dal
proiekt považovat za něco víc než
obyče j nlií Qu a ke -klon.

Asi největší p edností hry je para-
doxně zprisob pohledu. Paradoxně
proto, že až na drobné v5ijimky byly

, dle mého názoru ,,third-person" hry
, ve stínu klasick5ích 3D akcí. Heretic

1/ kombinuje jeho p ednosti - proto-
, že na obrazovce svého hrdinu vidíte,
l tepe se s ním ztotožníte, a p íběh tak
, dostává daleko p itažlivější podobu.
: Zároveňje však postava ovládána pl-
, ně podle pravidel zažitych mezi kla-
, sicklími akcemi. Na rozdíl od Lary
, mrižete Corvuse ovládat myší, což
, možná zní nicotně, ale je to VELMI
, podstatné - s qíjimkou rlitahri a ma-
, l3ích uzav enlich místností, kde jsou
, problémy s trhaností (engine byl p eci
, jen vytvá en s trochu jin mi rimysly,
, na těchto místech však mrižete p e-
, pnout na pevnou kameru), je kamera
, velmi jemná, a jakmile si trochu zwk-
, nete, budete se k neohrabanému
, ovládání Lary vracet jen velmi neradi.
, Jak totiž trefně prohlásil autor jedné
, z recenzí na internetu - Corvus by
, mohl kolem Lary tancovat v kruzích,
, a stejně by jí stačil.

, Namísto raketometu a brokovnice
; jsou zde pochopitelně zbrané, které
, odpovídají prost edí. Některé z nich
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využívají vlastní munici, jiné pat í spí-
še do kategorie ritočn5ich či obran-
n5ích kouzel a čerpají zmany.
Postupem času se některé zbraně vy-
lepšují (to je jeden zmál'a prvkri
RPG), a tak budete schopni tak ka
celou poslední t etinu odmávat svou
holí, která jednou ranou skolí kromě
finálních bossti vše. zde však musím
p ipomenout, že na neilehčí obtížnost
,,adventure" je hra dětsky snadná,
a tak se vyplatí zvolit něco náročněj-
šího.

Rovněž design rirovní pat í mezi to
nejlepší, co je v současné době k dis-
pozici, a mnohé textury jsou kvalita-
tivně o t ídu lepší než kolegpě
v unrealu. v bezmála dvou tuctech
rirovní jste pak svědky slušné variabi-
lity prost edí, kdy se tak ka ob level
dostáváte do jin3ích končin s jin3ím
vzhledem a pochopitelně ,,feelin-
gem". Modely monster mají mezery,

naproti tomu Corvus je skvěle naani-
mován a p ed jeho pohyby by zbledli
závistí i mist i motion-capturingu
z Electronic Arts. Efekty zbraní jsou
snad na první pohled až pffliš barev-
né, jinak to však ani nemohlo b;t.
Ozvučení je včetně audio stop na
standardní rirovni a stoprocentně

splňuje svou rilohu. P íběh ie veden
in-game animacemi, které se ovšem
zdaleka neobjevují jen v okamžicích,
kdy vedete rozhovor či se nějakl m
zptisobem rozvíjí pňtěh. Zobrazí se
vždy, když stisknete jen trochu dtile-
žité tlačítko, a vy tak vidíte st ih na
dve e, které jste jím právě otev eli.
Vl bornli nápad, kterli trochu snižuje
frustrující složitost - ale to už je kapi-
tola sama pro sebe.

Hlavním str jcem
rispěchu nejen 3D
akčních her je herní
scéná , a to je bohu-
žel to, co Kací e II
odlišuje od pecek
z minulého měsíce.
Abyste mi dob e ro-
zuměli, není to vtibec
špatné, Sinap ede-
vším Half-Lifevšak
v tomto směru nasa-
dili laťku hodně vy-
soko. To, co stačilo
p ed p l rokem, je
dnes p ekonáno
a zapomenuto. |ak
jsem se již zmínil, na
rozdíl odTomb
Raidera se zde až na
iednu roveň, která
je p eplněna pastmi a chytáky, tak ka
bez q jimky bojuje. Heretic // se vrací
k systému ,,klíč-dve e-klíč-dve e"
a obsává s ním jen a jen díky všem
ostatním p ednostem. Auto i se ales-
poň snažili oprostit od jednoduch3ích
rovní a vytvo ili složité konstrukce,

které však mají za následek ien mírně
frustrující bloudění. Díky bohu, že
máme alespoň u těch složitějších částí
k dispozici jednoduchou mapu.

Když to tak po sobě čtu, vypadá to
trochu, jakoby by| Heretic II rozpo-
ruplnou a prriměrnou hrou. Omyl - je
skvěl;f, jen zkrátka nemá šťávu jako
Sin a atmosféru jako Half-Life.
Pokud jste obě zmíněné bomby

, dohráli, sáhněte po něm, zvolte jej
, i v p ípadě, že váháte mezi ním a no-
i wm Tomb Raiderem. Heretic II je
i kvalitní third person 3D akce, která
, by neměla uniknout nikomu - ani
, těm zvás, kte í jste dosud odmítali
, cokoliv fantasy a cokoliv ,,third-per-
. son". l jámezi vás pat il...

Žánr: ,,third-person" 3D akce

V robce: Raven Software
Vydavatel: Activision
Systém: Win 95/98
Jazyk: anglick,

Multiplayer: ano
3D akcelerace: 3Dfx, D3D

Jan Modrók
90015

Minimálni konfiguracc:
P 200, 32 MB RAM, 4x CD,

250 MB HDD

0ptimální konfigurace:
P 233, 64 MB RAM, 4x CD,

3D karta, 250 MB HDD

Hratelnost

Grafika

Zvuk
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Turok Z:Seeds oí Eul l
eci jen je to už nějaká doba, :

|takže pro p ipomenutí pár slov 
I

k prvnímu dílu. Turok: Dino- 
:

saur Hunter vyšel po prázdni- 
:

nách 1997 a jako jedna z prv- 
|

ních her pro svtij běh VYŽADOVAL
akcelerátor 3dlx, kteryí byl tehdy pro

většinu znás stále jen plánovanou in-
vesticí. SVGA grafika v rozlišení
640x480 byla naprost3ím vrcholem
a opravdu v5ítečnou podívanou,

Uíce než p ed rokem dokáza! Turok: Dinosaur Hinter
zachránit Acclaim od lrrachu a zapomnění. Do poklaěouání

ukládali ušichni daleko uětší naděie, takže se poid'me p esuěd,

čit, iak to ušechno dopadlo.

, dokázal vydat i poměrně kvalitní
, projekty (za všechny jmenujme
, Forsaken), na většině titulti je zmíně-
, ná specializace z ejmá. AniTurok 2

T 
Krev je dělaná originálním ,,bitmapou m" způsobem. Pěkná.

a myslím, žeby nepropadla ani dnes.
Tím však veškeré p ednosti pro val-
nou většinu hráčri končí, chyběla zá-
bava, chyběla hratelnost a v nepo-
slední adě jsme postrádali
i multiplayer. Problémem
mnoha pokračování rispěš-
n3ích her je často nep eko-
nateln stín jejich p ed-
chridce. Recept je p itom
relativně jednoduch3í - dru-
h}' díl musí b t z hlediska
p íběhu i technologie dosta-
tečně originální na to, aby
jei hráči nepovažova|i za
pouhou nastavovanou kaši.
poda ilo se to id software
s Quakem 11 i Ravenu
s Hexenem 11, Iguana
a Acclaim s Turokem 2 na-

opak zklamali.
Z technologického
hlediska je tu no-
vinek více než
dost, herně je to
pro náročné hráče
spíše zklamání. Ale popo-
ádku.

Znovuzrozen3í Acclaim
i nadále pokračuje v dávno

není qijimkou, a tak je to projekt evi-
dentně tvo en3í na míru konzolist m.
Poznáte to po pár vte inách - všech-
ny p edměty ,,arkádovsky" visí ve
vzduchu a rotují, některé dve e se

T 
Vyzbrojení ,,mechu" je tak drtivé, že potvory okamžitě utíkaií.

nastolené tradici vydávání
her na konzole PlayStation
a Nintendo 64. PC je pro něj
jaklisi vedlejšák a ač v uply-
nul3ích měsících a letech

otevírají automaticky po zabití jejich
strážce a po dlouhé době se do
3D akce vrací životy, které navíc p i-
blvají vždy po sebrání stovky žlut ch
kuliček. To by ažtak nevadilo, kdyby

SameStar 2 tl99

Historie Turoku
Ač se to zdá podivné,
nebyl to Acclaim, kte-
n indiánského bojov-
níka Turoka p ivedl na
svět. Poprvé se objevil
na pultech již v roce
1954, samoz ejmě ni-
koliv v podobě počíta-
čové hry, n,brž co-
ttticsu. V sérii ,,Four
Color Conrics" se ob-
jevil první díl dobro-
družství s podtitulem
,,Son of Stone", kterri
nru vydržel až do sa-
motného závěru. Dru-
h,i díl následoval po

roce a protože se dočkal celkem slušné odezvy, auto i

mu věnovali vlastnív,tisk. Jako v p ípadě ntnoha dal-
ších conricsov, ch hrdinrj té doby je i vznik Turoku obe-
st en nejasnosti, ví se však, že mu život vdechl autor
Paul S. Newntan spolu s kreslí em Rexent Maxonem. P -
vodní série se dočkala velnri obstojn, ch 1 64 vydání
a byla ukončena v roce l 9B2. 0 jeho znovuzrození se

o více než deset let později, v roce l993 postarala spo-
lečnost Valiant Comics a je t eba íci, že to byl návrat
tak ka neuvě iteln, - hned první vydání se prodalo
v témě 2 nrilionech exenrplá ri, což Turoka radí mezi
největší bestsellery comicsové historie. S nov, m podti-
tulem ,,Dinosaur Hunter" se v druhé etapč dočkal 43 dí-
lri aby pak v rrizn,ch intervalech vycházel až dodnes.
Fandy Turokovskrich conricsri obě hry zaujmou jistě da-
leko více než nás ostatní, vždyť nejen p íběh, ale i mno-
hé lokace a další prvky byly inspirovány tištěn, nti p ed-
lohami.
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se podobné prvky neobjevovaly
i v samotné h e. Ta totiž celá spočívá
ve značně nudném hopsání po plat-
formách a procházení z jedné míst-

vou hopsačkou. I když i zde jsou
světlá místa - kup íkladu začátek
druhé mise, kde nasednete na jakého-
si ozbrojeného hrocha, ktery zde su-
pluje mechy.

Grafika je opět velkou p edností
hry, deset velmi rozsáhl ch rirovní je

shotech, nenabízí o mnoho vícenež
konkurenční tituly a tedy nechápu,
proč jsem nucen sledovat jen blízké
okolí. Naštěstí je v menu možnost je-
jího vypnutí, která bude doufejme ve
verzi prodávané u nás fungovat. Bu-
dou spokojeni majitelé slabších
i rychlejších PC.

nosti do druhé. Čas od času je t eba
zap em3išlet, o interaktivitě podobné
Sinu či Half-Life si však m žeme ne-

I 
Ve h e naidete hned t iíinální potvory. Toto je druhá.

Iftitik je od slova kritizovat, proto
se snažím na všem najít nějakou
chybku. Někdy je to těžké, jindy se
chyby samy nabízejí, Turok 2 však
až zas tak špatn5í není, díky grafice
a skvělé hudbě, kterou bych se nebál
p irovnat k dokonalému sound-
tracku Outlaws, nepostrádá osobi-
tou atmosíéru.Já sám jsem se již
v polovině druhého levelu nudil,
jsem si však jist, že podobně jako
Tresspaser si i Turok 2 najde svoje
fandy, kte í si v něm budou libovat.
Za id'te se tedy podle toho, p istu-
pujte k němu opatrně a doufejte, že
brzy vyjde demo, na kterém si ově í-
te, jak se to s ním vlastně má. Do té
doby zristaňte u svého Sina a Halí-
Liíe.

Jon Modrók
9 0017

chat jen zdát. Ne, nuda není nijak ex-
trémní, je tu celkem originální pro-
st edí, zajímav arzená| (p esněji je-

jich počet - 25 zbraní jsem věru nikde
neviděl) a hezké potvory, p esto hra
postrádá šťávu a je víceméně jen do
3D umně p edělanou 2D platformo-

umístěno do několika rriznych pro-
st edí, takže se nekoná jednolitost
z prvního dílu - kromě p írody tu je
t eba i vesmírná lod'. Chválím i snahy
o realističnost pohybri,
hrdinasep iskákání,
šplhání, ťrkrocích a dal-
ších pohybech naklání
tak jako ve skutečnosti.
ve verzi, kterou nám
Acclaim poslal na re-
cenzi,je zachovaná ml-
ha, sloužící ke zrychle-
ní běhu programu a za-
mezující viditelnost od
určité vzdálenosti.
Pravda, je sice trochu
dále, dnes je však
vzhledem k rovni vy-
bavení počítačri její p í-
tomnost témě zbytečná
- vizuální stránka je
vskutku kvalitní, ale jak
sami vidíte na screen-

Žánr: 3D akce
V robce: lguana
Vydavatel: Acclaim
Systém: Win95/98

Jazyk: anglick
Multiplayer: ano
3D akcclerace: 3dfx, D3D

Minimálni konfigurace:
P l66, 16 MB RAM, 4x CD,

HDD 100 MB, 3D karta

0ptimální konfigurace:
P ll, 64 MB RAM,32x CD,

HDD 200 MB,3D karta

Hratelnost

2ll99 Game tar
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Pokud se aspoň trochu zaiímáte o letecké simu|átory,

ázev ve vás nepochybně vzbu-
zuie r&zné asoeiace, ale ty per-
verznější z vás musím zl<lamat
(a ty mravol<árnější uklidnit):
ve Wargasmu nenajdete žádné

extrémně netradiční zp soby vedení
boje, ani nějakou kuriózní vojensl<ou
v zbroj a rlistroj. Slovo ,Wargasm'ie
totiž ridajně terminus technicus, l<ter
proí'esionální vo|áci používají, když
mluví - ečeno slovy počítačového
hráče - o opravdu po ádn3í pa bě.
A hra Wargasm má sl<utečně ambice
něčím takoqím b t.

Príběh hry ie vcell<u prosd. Ve
čtvrtsto|etí vzdálené budoucnosti se
stane něco neuvě itelného: politici do-
stanou rozum a rozhodnou se zrušit
váll<y. Yzápětí ovšem zapracují p írod-
ní zákony, politici opět rozum ztratí
a zavedou ten nejabsurdněiší možny
systém ešení konfliktri mezi státy: ne-
chaií vytvo it War Web, obrovsl<y po-
čítačoqi systém, obsahuiící p esné re-
prezentace zbraňorlich systém jedno-
tli\ďch státri, ridaje o ]<valitě qicvil<u
vojál<ri a samoz ejmě i infbrmace o vo-
jenské síle jednotliqich zemí. A ano,
hádáte dob e: l<onflil<ty mezi státy sc
eší virtuálními bitvami v tomto počí-

tačovém systému. A ano, opět hádáte
dob e: netrvá dlouho, a do systému

pronil<nout hacl<e i azač-
nou šl<odit. A ano. i do t c-
tice hádátc dob e: budouc-
nost sr,čta zálcží na tonl,
jestli se vám povede uvést
r,še do privodního stavu.
Pochopitelně ne tak primi-
tivním zptisobem jako je
stisk tlačítka reset na
čelním panelu War Webu -
to by nebyla ta správná zá-
bava, Musíte hezky poctivě
vstoupit do systému a na je-
ho virtuálních boiištích
pěkně vyboiovat adu bitev,

l
lp

dob t cel3,i svět a zachránit
civilizaci tak, jak ji známe, bla bla
bla...

Taky si něl<dy íl<áte, žeby auto i
některyich her udělali lépe, kdyby mís-
to vym3íšlení zcela absurdního p íběhu
prostě do manuálu napsali: ,,Heledte,

l tadyhle máte docela pěknou hru, pro-
, stě sednete do tohodle a budete stfflet
, po támhletom. }o, a sorr5l, nějak nás
I zrovnanenapadlo, proč se to všechno
, děje, ale to neni zas tak driležit5í, ne?
, Hlavně že to má fajn grafiku, supr
, zvuky a na konci ie tuhej boss."

tak íirmu D.l.D. prauděpodobně znáte, uětšina ieiích produkt

se už dávno zapsala zlat m písmem do anál leteck ch

simulátor . Ted'Oušem pro0ramáto i D.l.D. klesli z nebesk ch

v šin dol na matičku zem a uytvo ili komplexní simulátor
pozemní uálky - Wargasm,

xT RNAL vl ll
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I když, na druhrru stranu: už po něl<o-
lil<átó se mi stalo , že realita pozo-
ruhodně rezonuje s právě reccnzo-
vanou hrou: na telcvizi za mymi zá-
dy zrovna tcd'bčží záběry z ntrvého
americl<óho ritol<u na Irál<. Možnáby
nějal< ten War Wcb mčl p ece jen ně-
co do sebc...

Wargasm ie komp|exní simulátor
pozemních bojri současnosti a blízl<é
budoucnosti. setkáte se v něm s tan-
ky, obrněn5ími transportéry, pěšáky,
bitevními i transportními vrtulníky,
bitevními letadly a dalšími druhy vo-
jenské techniky. Co víc, nejenže se
s nimi setkáte, většinu z nich budete
moci i p ímo ovládat. Díky tomu se
Wargasm stává zcela unikátní hrou -
iak často máte možnost v jedné h e,

v jednom prost edí, během jedné mi-
se ovládat st ídavě pásové obrněné
vozidlo, bitevní vrtulníl< a pěšáka?
Pochopitelně, taková ší e záběru vy-
žaduje určité kompromisy, díky kte-
4im hra ani náhodou není exaktním,

^a
-1

real i sti ck5ím si muláto rem. Zapomeň -

te na sofistil<ované systémy rízení
palby, zapomeňte na laserové dálko-
měry, mikrovlnné radary, l<lamné cíle
a l<do ví na co ještě. tVtísto toho máte
p ed sebou stále jedno a to samé uni-
fikované rozhraní, ať už se ítíte
vp ed v desítl<y tun těžl<ém tanku,
nebo se jal<o o několil< ád lehčí pě-
šák snažíte proklouznout k nep átel-
ské základně. Ve|ké ko-
lo radaru, indikátor
rychlosti, poškození
a vybrané zbraně a po-
chopitelně zamě ovač.
Ovládání ie také po ád
stejné: jednou čtve icí
kláves ovládáte podvo-
zek vozidla (p ípadně
nohy pěšáka), druhou
čtve icí kláves zamě u-
jete věž (p ípadně v ru-
ce nesenou zbraň),
u vrtulníku potom p i-
budou ještě klávesy pro
íízení " šky.

Vypadá to p íjemně jednoduše, bo-
hužel, má to své mouchy. V první a-
dě, ovládání|ze nastavit bud'na klá-
vesnici nebo na joystick, z nějakého
záhadného d vodu auto i zapomněli
na myš, a to ie p ímo fatální chyba.
Ta by totiž byla zcela ideální pro za-
mě ování věže, ostatně, o qihodách
myši vědí už dávno všichni Doomisté
a Quakeisté. Sledovat rychle se po-
chybující cíl, jako |e obrněn5í tran-
sportér nebo dokonce vrtulník,
pomocí klávesnice je naprosto zoufa-
lé a ioystickem to jde jen o něco lépe.
Nezb5fuá proto než doufat, že mož-
nost ovládání myší se objeví
v něiakém brzkém patchi.

Další muškou je prílišné ziednodu-
šení ízení vrtulník . Ty se pohybují
spíš jal<o pozemní vozidla s p idan5ím
ovladačem 

"Yšky 
než jal<o skutečné

vrtulníl<y. Možná je to jenom dojem
starého hráče leteck3ich simulátorrj,
ale myslím, že trochu fyzil<álně
l<orektnější model by Wargasmu slu-
šel o něco víc, zlepšila by se atmosfé-
ra hry i schopnosti vrtulníl<u.

Zcela zásadní je ale problém ovlá-
dání na vyšší urovni: během l<ampaně
ve Wargasmu totiž na vaší straně bo-
juje více iednotek, které bohužel ne-

,m
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i"Spbnuií p ílišnou inteligencí a ani

'iňtčtíace pro zadávání p íkazti nedo-
vo[uie nějaké složitější taktizování.
Takové omezení je velmi nep íjemné
a často velmi frustrující a p itom zce-
la zbytečné: stačí se podívat na stár-
noucí Battlezone, ve které bylo
možné zcela p irozeně ovládat
značné množství jednotek.

Naprosto dokonalá je oproti
tomu grafika. Několik odstavcri
by se dalo popsat jenom o teré-
nu. Bojovat budete v několi-

i mohutn3ími stromy -
a nečekejte klasické
dvě textury do k íže,
ale skutečné plně

l

-!-r,l,

Wargasm je každopádně zajímavá
hra. pokud chcete někoho oslnit
schopnostmi vaší 3D karty, určitě vás
nezklame. Pravděpodobně bude exce-
lovat i ve h e více hráčti. Bohužel,
problémy s ovládáním jív razně ubí-
rají na atraktivitě pro hru jednoho
hráče - a tak zatím hraje hry většina
z nás.

Bob Koutsky
9 0016

Žánr: 3D akce Minimální konfiguracc:
\Á robct: D,l,D. P 166, 32 MB RAM, 4x CD,

Vydavatel: D,l.D. HDD 200 MB

Systém: Win95/98

Jazyk anglick\i Optimálni konfigurace :

Multiplayer: ano Pll 233, 64 MB RAM, 4x CD

D3D HDD 200 MB

Vojenská technika
vypadá podobně nád-

herně, navíc se skvěle
pohybuje: treba p ejíž-
dění tanku p es hranu
kopce vypadá p esně
jako v nějakém
válečném filmu.-! Pidejtektomu

e._ spel<tal<ulárníspe-
' --" ciální efekty, (lžas-

ny zvuk, a máte
jednu z nejefekt-

- l nějších her sou-

.r,,_;s , Časnosti.

'1,1 d;
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sTnATEOlE
Tak vás zase po měsíci nadšeně ví-
tám u strategií a hned na rivod mám
pro vás dobrou zprávu - všechny t i
hry, na něž na|eznete recenze o pár
stránek dále, jsou totiž mimo ádně
kvalitní. Jestli jste si minule všimli,
jak jsem tu plkal o p echodu k 3D,
jisté zaznamenáte, že hned dva
dnešní tituly jsou plně trojrozměr-
né, byt každ jde na to trochu ji-

t_\5-t t
A-ltB,Jťfod.

L. -, Flsf. tE-:-
|lž' ,. Ť-;-Éiw,

nak. Za prvé tu máme Uprising 2, nástupce slavného
Uprisingu, kter5í p išel jako první s opravdu fungují-
cím skloubením strategie a akce, p ičemž druh3í díl
p ináší vylepšené snad všechno - grafiku, ovládání
i zvuky. Myth 11 se na první pohled od svého p ed-
chridce neliší, ale budete-li chvíli hrát, poznáte, že no-
vinky jsou neméně skvělé - ať už je to proměnlivost
terénu, na kterém se bojuje, vynikající 3D efekty, jako
je kou nebo oheň, nov p íběh nebo nové jednotky.
Zatímco Myth II je v podstatě klasickou realtimovou
strategií v 3D pohledu, kteryí si m žete natáčet nebo
pňbližovat, Uprising 2 sledujete cel3í z kabiny svého
velitelského vozítka, odkud ovládáte všechny jednot-
ky i v robu noqích. Tento koncept, kteryi je místy až
p íliš akční, nás vedl k nápadu za adit recenzi mezi
Honzovy akce, nakonec jsem ale její p ítomnost ve
své rubrice uhájil. Poslední dnešní hra, kterou je další
strategicky Warhammer, sice trojrozměrná není, to
však nic neubírá na její kvalitě. Ještě vás, stratégV, mu-
sím upozornit na návodovou sekci, kde najdete velmi
rozsáhlého pruvodce po všech misích celkem povede-
né hry Knights and Merchants, a na naše CD, kde
najdete něco zajímavého nejen ke všem zde zmiňova-
n m hrám. Nashledanou za měsíc.

viktor Bocan
viktor_bocan@idg.cz
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Uprl lnu Z:Lead and De troy
Uprising 2 ie prezentouán iako strategie kombinouaná s akění

st ílečkou, ale ue skutečnosti ide spíš o akční st ílečku íznu-

tou iistou dáultou strategie. 0 uelmi slušnou st íleěku, 0uš8m.

ak je i znázvu celkem patrné,
Uprising 2 je pokračováním cel-
kem originální hry Uprising,
která na nás vyskočila z krabice
asi p ed rokem a jejíž hlavní

plus spočívalo v tom, že se jako první .

odvážila blížeji skloubit žánr strategie .

Jak už jsem ekl (napsal) někde q -

še, U2 je strategie kombinovaná se
st ílečkou. Vy figurujete jako šéf vo-
jensk3ich sil na té které planetě (kaž-
dá mise se odehrává na jiné) a jako
takoq vlastníte nejlepší high-end su-
per velitelské vozítko (takoq tančík),
kter5,im bojujete a z kterého velíte.
Vehikl je to siln; a odoln5í - vlastně
nejsilnější a nejodolnější v celé h e,
a jelikož padouši žádn takov5í nema-
jí, koketuji s myšlenkou, že by (ales-
poň na lehčí riroveň) šla celá hra do-
hrát jako klasická first-person akce
bez jakékoli p ídavné strategie. Ale
jelikož by to bylo ošklivé v či
autor m, kte í strávili nejednu beze-
snou noc pipláním strategicklich vy-
chytávek, zažeňme h íšné nápady
a pokračujme v recenzi.

žete normálně jezdit a p itom sledo-
vat nep átelsk ritok.

Bohužel, nem že b3ít všecko zlato.
Je sice hezké, jak to všechno svítí, bli-
ká a funguje, ale právě ve zmíněné
mapě je ukryta i největší slabina hry,
Zapwé jsou všechny vaše jednotky
i stavby znázornény jako zelené d'ub-
ky (padouchové jsou zase d'ubky čer-
vené nebo žluté), a chcete-li tedy vě-

a st ílečky/simulátoru. Po Uprisingu
p išly další hry s t5,imž konceptem -
nelze nevzpomenout na obzvláště vy-
da enou Battlezone nebo celkem
slušn3í Urban Assault. Uprising 2 je
nejčerstvějším p írtistkem do této per-
spektivně se rozvíjející rodiny a my
ho tímto vítáme na svět. Nazdar.

Ted'bych asi měl chvíli lkát nad
stupiditou herního p íběhu, ale snad
mé srdce neustál5ím lkaním ztvrdlo
nebo za to mriže dnešní rosny bod, je
mi to už nějak jedno. V podstatě jde
o to, že z|í emzáci ufounovatí ritočí
na vaši hodnou Novou alianci a vy je
musíte nejprve vypráskat ze známého
vesmíru, a pak se za nimi vydat i do-
m a doklepnout je tam. Toť celé.

Takže: vy máte
svrij tančík, zekteré-
ho jednak vykukuje-
te klasicklim simulá-
torovitl m qíhledem,
jednak se m žete
p epnout na pohled
zvenku. vozítko
ovládáte hrstkou
kláves a myší
(pokud ještě hrajete
3D st ílečky na klá-
vesnici, tahle hra vás
konečně naučí pou-
žívat hlodavce), ne-
bo mrižete sáhnout
po joysticku,
p ičemž podporován
je i force feedback.
Tančík nemá koleč-
ka, ale jen jak},isi an-
tigravitační motor,
takže se mrižete
rychle otáčet iuh -
bat do stran, ovládání je p íjemné dět, jestli malink čtvereček támhle

za kopcem je superob í továrna na
superob í tanky, nebo jen p icmrndl5,i
pěšák, musíte na ni najet kurzorem.
Navíc z mapy nelze zadávat žádné
(opakuji: žÁDNE) p íkazy vyjma sta-
vění a opravování budov, takže slouží
doopravdy jenom na to mrknutí, jak-
že si vlastně stojíte. A jako poslední
mě docela naštvalo, že je mapa sice
hezká, ale mnohdy na nic - není na
ní vždy jasné, kudy se dá jet, a kudy
ne.

Tak, povinn5í odstavec rejpání má-
me za sebou, a vás by asi zajímalo,
jak je akce a strategie v U2 skloubena
dohromady. Tak tedy: na začátku vět-

a vozítko velmi posluš-
né. Ve q hledu vám svítí
nějaká ta informace
a několik ovládacích
prvkti, pomocí nichž vy-
rábíte nové jednotky,
dáváte p íkazy stá-
vajícím, stavíte, bou-
ráte a vribec děláte samé
veselé véci. Z pohledu
uvnit se mrižete vznést
nad celé bojiště tak, že si
zapnete satelitní mapu,
kde vidíte všechno jako
na dlani, roztomilé je, že
v malém okénku je tu
i váš vehikl, kter5ím mri-

? Na mapě galaxie si vyberete planetku k poko ení.
I

? Strategická mapa - lze vysílat sondy, a objevovat tak dosud neprobádané oblasti.

GameStar 2 099
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STBATEGlE

šiny misí máte jen velitelské vozítko
a nějakou tu energii. Nejprve musíte
na|ézt d'ouru v zemi, honosně nazva-
nou ,,velitelskli bunkr", kde stiskem
F11 vystavíte citadelu - svou základní
budovu. No, vystavíte.,. Vy vlastně
jen zadáte p íkaz, pak p iletí raketa
s citadelou na laně a hodí vám ji do-

vojáčci jsou celkem inteligentní
a poradí si sami.

Akční část U2 je prostě per-
fektní. |ezdíte, st ílíte, funkční-
mi klávesami vyvoláváte jednot-
ky a posíláte je do boje. Vaši li-
dé jsou, jak jsem již napsal, in-
teligentní - chyt e točí, stahují
se, volají o pomoc. Všude duní
bitevní v ava - qíst ely, q k iky,
v zájemné p ov zbuzování, vybu-
chující budovy, rozlétávající se
trosky, padající letadla, k tomu
hlášení z hlavního velitelství

o sekundárních rikolech atd.
Atmosféra iedním slovem skvělá.

Mise jsou celkem nápadité, nejde
vždy jen o totální eliminaci protivní-
ka. prost edí se občas změní, navští-
víte hory, lesy, některé mise jsou
v noci, jindy prší nebo sněží, grafika

lri. Stejn5ím zprisobem ,,stavíte" další
budovy (elektrárny nebo v5írobní haly
na jednotky), ovšem;'en na vyhrazená
místa, kte4 ch je zoufale málo. Pak

jehezká a funkční. Zvuky jsou sice
perfektní, ale našla by se jedna muška
- když vám něco hlásí z velitelství,
všechno ostatní zmlkne, což prisobí

dost nep irozeně a celkem to vadí.
Hudba je fajn. Všechno se to slušně
h5íbe, ale chce to slušn3í stroj - P166
jenom s 3D kartou (i pak se to trochu
trhá). Problém je snad ještě v tom, že
misí je jenom asi t i desítky, p ičemž
každá zabere tak p lhodinu, ale nic
vám zase nebrání vytvo it si další -
editor je p iložen.

U2 je dobrá hra. Trochu moc akč-
ní, ale to je dneska v módě. Relativně
krátká doba hraní je sice na škodu,
ale všechno je malinko nelineární,
takže hru lze p ehrát i vícekrát. I(dyž
ještě p ipočtu multiplayer na t i zpri-
soby a zmíněn editor misí, vychází
mi qisledné hodnocení takové, iaké
je. Mnoho štěstí.kolem rozestavíte

obranné véže,
a máte to. S nále-
zem (dobytím)
dalšího velitelské-
ho bunkru posta-
víte další citadelu
atd. Jednotky se
vyrábějí prtiběžně,
každá továrna vy-
robí jednu. Tu si
mrižete p ivolat
do boje jedinou
klávesou - jednot-
ka je tam v cuku
letu a továrna
hned začne vyrá-
bět další. ovládat
mrižete jen své
vozítko a jednot-
ky v dohledu, ale

Žánr: akční strategie

V robce: Cyklone Studios

Vydavatel: 3D0
Systém: Win95/98

Jazyk: anglick
Multiplayer: ano
3D akcelerace: 3Dfx
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viktor Bocon
9 0020

? )hňostroi v žáru noci.
I

l A takhle to vypadá zvenku.
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Uprising 2: Lead and Destroy

Ve|mí óo6rá
FIF--

velmidobrá

Dobr-íEiiI

rounání Battlezone,

Urban Assault a Uprising 2
Základním rozdílem je množstvi ovládan, ch jedno-
tek. Jak v Battlezone, tak v UÁ jste mohli pilotovat
v podstatě libovolnou jednotku, v U2 pouze sv j
tank - jediné, co m žete udělat, je teleportovat se
za kanóny některé citadely. Sice se m žete
p esunout i do normálních jednotek, ale nemrjžete
je ídit ani s nimi st ílet - jen sledovat, co vidí.
Y Urban Assaultu byla také p ehledná mapa, kde se
daly jednotky ovládat klasick, m strategick, m zpri-
sobem, v U2 tato možnost bohužel není. Také zde
nem žete h, bat jin,mijednotkami, než těmi v do-
hledu. Graficky je U2 nejvyspčlejší fie nejmladší).
velk, m plusem u2 je slušná inteligence jednotek,
bohužel pouze vlastních. U2 je také ze všech t í her
nejsnazší.
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P íjemn mix st ílečky a strategie s poměrně
dob e navrženri,mi strategick mi prvky, bohužel
poněkud krátká,
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l|llarhammer 40.000: Ohaos 0ate
Brat i, p iimĚte mé rozkazy.

Uoisla Chaosu pod ueíením geneňlailudana se obieuila

na hranicich impéria a zaéln i ptonilat do ieho hloubi.

Je t eba co neid ire tento postup za tauit.

ěj hry Warhammer: Chaos Ga-
te začíná právě v tomto oka-
mžiku, Část vojsk Chaosu je
p ed branami impéria d obsa-
zuje jednu planetu za druhou.

Naštěstí je tu proslulá jednotka ultra-
marines, která vyrazila do boje, aby
všechny plány zlot ilc p ekazila. Má
to ale jeden problém - jednotka se
ještě nestačila vzpamatovat z posled-
ních bojri a navíc dochází také mate-
riál a munice. Jako velitel lkueger
p ed sebou máte nelehk3í rikol.

Těm z vás, kte í warhammer
40.000 znají, asi není t eba mnoho
vysvětlovat, protože ale p edpoklá-
dám, že většina z vás k němu zatím
nep ičichla, nebude na škodu si laic-
ky vysvětlit, jak se Chaos Gate hraje,
či se zmínit o dalších detailech. co
vás na Chaos Gate okamžitě upoutá,
je vlastní systém hry, podobn3í nap í-
klad strategické klasice - sérii X-
-com.I zde se hra skládá z několika
(p ibližně t iceti) misí, které probíhají
na kola stylem ,,jedo kolo my, jedno
kolo protivník". |ednotlivé postavy
mají u sebe statistiky typu ,,kdy", ,,ko-
lik" a ,,za kolik" nep átel skolili, jak
jsou na tom s morálkou nebo jakou
hodnost mají. Žánr Warhammeru
40.000 navíc umožnil autor m dodat
do hry další super prvky.Těmi jsou
vyznamenávání (celkem čty i, nap .

Crux Terminatus), systém povyšování
(nejvyšší post je ,,velk3í hrdina ves-
mírn ch mariňák ") a hlavně - roz-
dělení mužstva do několika speciali-
zací, ke kteryim pat í i možnost pou-
žívat hodně typri zbraní. Velitel má
proto p ed misí na v5íběr z několika
pětičlenn5ích bojoqích skupin, které
m že navíc podle uvážení dost r z-
norodě vybavit zbraněmi, p esně

podle pot eb v misi. V prvé adě jsou
tu čty i taktické skupiny. Zde může
jeden člen skupiny disponovattěž-
kou zbraní, zbytek se spokojí s kla-
sick5ími boltery (obdoba lehkého sa-

mopalu). Dvě speciální skupiny tvo í
ritočná (assault) a devastační (devas-
tator) skupina. Liší se od sebe mož-
ností používat těžší, hlavně plazmové
zbraně (devastáto i) a qí-
bavou pro boj zb|ízka
a jump paky pro p esun ve
vzduchu (ritočníci), jinak
pro ně platí totéž co pro
taktiky - maximálně jedna
těžká zbraň na skupinu.
Boj zblízka je v bec další

p edností Chaos
Gate, těžící z pro-
st edí warhamme-
ru 40.000. Existuje
totiž hned několik
typri krátk3ích
zbraní, od lehk3ích
ritočn3ich nožri po
energetické rukavi-
ce, meče nebo speciální seke-
ry. Vojska Chaosu mají do-
konce jednotky, specializova-
né pouze pro boj zb|ízka -
r zné typy démonrj. Na vás
a vašich zbraních dalekého
dosahu pak je, aby se k vám
žádná z těchto potvrirek ne-
dostala nebezpečně blízko, ji-
nak nastanou velké potíže.
Další jednotkou, která je

k dispozici, jsou termináto i. Budete
je moci poprvé použít p ibližně v de-
sáté misi a hned poznáte, proč se tak
jmenují. Jsou bezkonkurenčně nej-
lepší a nejsilnější bojová jednotka, ia-

kou máte k dispozici. Jejich jedinou
slabinou je nemožnost skrčit se (veli-
ce d ležitá vlastnost, umožňující sní-
žit poškození p i zásahu a možnost

zristat po skrčení nezpozorován),
která je vyvážena silnějším pancí em.
Jejich zbraně jsou opravdová lah d-
ka, hlavně pak točné dělo, což není
nic jiného než rotační kulomet, kter
v rukou zkušeného terminátora zabíjí
jednou ranou, a těžk plamenomet,
kteryí dokáže během mžiku vytvo it
velké nep íjemně pálivé ohnivé pole.
Další driležitou jednotkou je kněz,
využívající psyker síly. Ta mu umož-
ňuje používat několik (max, 4) kou-
ze|, jejichž správné použití někdy
rozhoduje bitvu. Do někter5ích misí
budete vybaveni také technikem, kte-
rli dokáže tahat informace z nep átel-
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skl ch zaíízení nebo demolovat jiná
zaíízení a doktorem, kterryi uzdravuje
raněné vojáky. Poslední dostupné
jednotky jsou kaplan - ještě lepší bo-
rec než kněz, a kapitán - velitel lftue-
ger (ano, jste to vlastně vy), absolutně
nejlepší jednotka hry. Občas se na-
skytne i možnost použít v misi bojová
vozidla jako tank, v5ísadkoqí modul
nebo dokonce bitevní mech.

Mise za sebou nejdou jedna za
druhou, jak jsme zvyklí z jin5ích her,
ale jsou rozděleny do několika sku-
pin. I(aždá z těchto skupin misí se
odehrává v některém kvadrantu im-
péria, obsazeném vojsky Chaosu, Ob-
sahuje vždy kolem pěti více méně od-
dychov5ích misí, ve kter5ích je dobré

si cvičit jednotlivé skupiny a ko istit
nové zbraně a munici, Pozor, pokud
jen kolem mrtvoly projdete a fyzicky
nic neseberete, máte sm lu, zde ne-
platí pravid|o X-comu - co nesebe-
reš, máš automaticky na základně,
i u bedny se vám musí napsat ,,vidíš
bednu s municí, byla p idána do vy-
bavení". To m že b5,it dost nep í|emné
hlavně v těch p ípadech, kdy po mrt-
vém Chaos vojákovi zbude takov5í
skvost, jako nap íklad Las cannon,
věcička, která prost elí jak3íkoliv pan-
cí a má dost el daleko za hranicí
všech ostatních zbraní, nebo Těžká
plazma, která se sice nabíjí dvě kola,
ale pak její činek - ,,velké světlo" -
stojí za to. Skupina misí je pak za-

končena finální misí, která má p í-
mou návaznost na děj hry a je oprav-
du těžká. Po jejím ukončení shlédne-
te animaci, vysvětlující další část hry,
a pak hurá do nového kvadrantu.

Technické provedení je na velmi
dobré rovni, zvuky v podobě bojo-
qich pok ikri obou stran, chorálová,
až biblická hudba, zvuky bažin nebo

velk3ích plání na pozadí,
efekty po zásazích zbraní,
ho ící prida, prostě je toho
velmi, velmi mnoho na
koukání a poslouchání.
Grafiku si mrižete nastavit
podle libosti, rozlišení lze
navolit od 640 x 480 do
I O24 x768 ve t ech stup-
ních zoomu, p itom se
zméní také grafika jedno-
tek, takže je hlavně v tom
nejvyšším rozlišení na co

To jsem nap íklad velice těžce nesl
u Incubation.

Tím je qíčet všech plus této hry
uzav en. Minusy jsem nenašel žádné.
Proto je konečné hodnocení tak vy-
soké. P eji všem hodně zábavy u této
qijimečné strategie, která dokonale
využila všechen potenciál, kter5í te-
matika Warhammeru 40.000 nabízí.

koukat. Navíc je u každé-
ho vojáka okamžitě po-
znat, jakou zbraň drží v ru-
kou, prostě realita. Snad
jedinou drobnou vadou na
kráse je pot eba silnějšího
počítače, na druhou stranu
turnová strategie je jeden

z typti her, kde nejsou rychlostní ne-
dostatky tak znatelně vidět jako t eba
v Unrealu.

Až potud by byl Chaos Gate velice
pěkná líbivá strategie, kdyby nebylo
dvou dalších bonbónkri v podobě
editoru misí a multiplayer hry. Editor
net eba p íliš rozvádět, bude vítan5ím
p ítelem pro náruživé Warhammeris-
ty, kte í se nespokojí s vlastním dějem
hry a budou chtít hrát neustále nebo
dokonce vymlišlet svoje vlastní bitev-
ní plánky (což není v klasickém des-
kovém warhammeru v bec nic neob-
vyklého). Multiplayer konečně splňu-
je jedno z nejzákladnějších pravidel
těchto her, hrát i za ,,druhou" stranu.

Brat i, p ijměte mérozkazy.
|e t eba se p ipravit.
Čas poslední bitvy s vojsky Chaosu
nastal' 
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Skvěle udělaná hra stylu X-com, navíc oko eně-
ná prvky Warhammeru 40.000. Fandové kolo-
v ch strategií p i koupi rozhodně neprohloupí,
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..ťj;.ufá. Myth
strategie na realtimové
a tahové (turn-based).

byl neiryzeiší strategií, iakou si lze y bec p edstayit. která není zrovnaběž-
ná, je ztráta anonymity
vašich jednotek.
Nejen, že má každ3í

A Myth íí ie ieho d stoiním polrraěOuáním.

Typick3ím p íkladem první skupiny je
Dune 2, jejíchž klon se nám po hard-
discích povalují mraky, z té druhé
jmenujme namátkou Ciuilizaci,
I agged Allian ce či Warlords.
Zatímco první skupina tíhne poslední
dobou k čím dál větší akčnosti, hry
na tahy si zachovávají své strategické
bohatství a hlavně skalním hráčrim
poskytnou ty pravé taktické orgie.
Myth II: Soulblighter ie sice
realtimová strategie, ale k st ílečkám
typu Z má naštěstí daleko. Měl-Ii
bych to íci jednou větou, napsal
bych, že Myth /1je stratégův ráj, že je
to hra. l<terá konečně dokázala sklou-
bit maximální možnou realitu, obrov-
ské takticl<é možnosti a reáln3í čas, že
nrá l< tomu všemu perfektní technické
zpracování a žeji všem v ele doporu-
čuji, ale díky bohu (a IDG) máme
místa o něco více, takže si m žeme
zmíněn5i ,r tvor hochri a děvčat
z Bungie rozebrat o něco podrobněji.

Mytlt, predch dce námi recenzo-
vané záležitosti, se objevil na sklonku

í 
Dťlležité je taktické postavení. Hezky záke ně.

roku 1997 a hned šokoval sqím
noqím konceptem, neot elymi nápa-
dy, originálními myšlenl<ami
a podporou 3D karet. Druh5í díl,
o kterém si čtete ted'. znamená vlast-
ně jen dotažení pťrvodních idejí tak-
ka k dokonalosti, vylepšení grafiky

a ponechání ptlvodní hratelnosti
a originality. ]istě všichni netrpělivě
čekáte, v čem že tkví ona neot elost
a nápaditost, tak tedy vzh ru do
toho.

P edně v Mythu nic nestavíte.
Doopravdy absolutně nic, čestné zá-
lesácké. Žadne továrny, žádné věže,
zdi, mosty, katapulty ani tanky, pro-
stě nic, ani jednotky nevyrábíte, nevy-

voják své jméno, ale o každém si mri-
žete p ečíst pár zajímavostí, nějaké to
životní krédo, atd. každ má také
svou zkušenost, kterou si p enáší
z bitvy do bitvy, a když tak v osmé
mlsl kdo bo|oval po
vašem boku od sam5ích počátk , bu-
de vám to vážné líto. s rostoucí zl<u-
šeností se samoz ejmě zlepšují vlast-
nosti toho kterého vojáka (hlavně r,li-
drž), takže
na pocítíte víc, než zapích-
nou zelenáče. Pak je tu také ona

. Ta je dá-
(realtime), kteryí lze

zpomalovat izrychlo-
é fuzikálním modelem,
il zaslouženou pozornost

na
mi

Effi;lf, ,,Ť1,"Titť"ti?i.l j;

astousi
musíte vy-
stačit, ma-
ximálně
vám
někdy p i-

1 
Některé bitvy se odehrávají i v interiérech.

jdou posily
(obvykle po
nějakém tom
dějovém
zvratu).
Další věcí,

simulováno s maximální p esností.
Letící šíp letí tak, jak má (když potká
strom, zaplete se do větví, když letí
mimo, zapíchne se do země), vybuch-
nuvší vesničan se rozletí na více
kousk , znichž každl sviští jinam

P| cameStar 2 il99
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rovni obléháte hrad padoucha, abys-
te hned v následující vnikli dovnit
a zabránili podlému baronu v ritěku
tajnou chodbou. Atmosféra je
jedinečná. Vojáci na sebe pok ikují
(byt ne moc často), vesničané, kte í
se omylem p ipletli do boje, volají
o pomoc, ptáčci zpívaií, mrtvoly he-
kají a voda šumí.To, že své vojáky
znáte, atmosfé e ještě p idá a mise
isou navrženy prostě geniálně.
Pamatuji se, jak jsem v rovni, kde
jsem doprovázel starostu se vzkazem
do města, jen pomalu postupoval
k městsk3ím hradbám, bojoval o kaž-
d3í metr, když se zblízké bažiny zača-
ly vyno ovat nep átelské zálohy (na-
padlo vás někdy, že nemrtv5i mriže če-
kat schovan5,i pod vodou, neboť
nemusí d; chat?). Zápalné lahve, nej-
ričinnější to zbraň, je ve vlhku k niče-
mu, poslal jsem tedy na ně lučištníky
a snažil se dostat blíže ke k5íženému
cíli. Už to vypadalo, že vypustím duši
(resp. všechny duše), když se
najednou odněkud ozva| spásn3í

(krvavost celé hry lze mimochodem :

brutálně zcen uíovat), hodíte-li vybu- ,

chující láhev do svahu, p ikutálí se :

i dost el, atd. 
'

Mythll se odeh rávávesvětě fanta- ,

sy.lÓho p íběh začínáněkolik desítek ,

let po událostech v prvním dílu a opět ,

zde stojí armáda těch chrabrlich, hod- ,

n3ích a vribec rrizně chylnl ch hrdinri I

proti zllm nemrtv m záporňákrim, 
I

kte í vylezli ze zemé ien proto, aby .

mohli terorizovat obyvatelstvo země 
:

a vládnout celému světu. P íběh je 
"y- :

kládán v denftov ch zápiscích p ed 
.

každou misí plus sem tam nějakl ten :

ručně malován filmeček, a ač jeho 
:

dějová náročnost není p íliš vysoká, :

prezentace je dokonalá a totálně vás :

,rtáhne do ňry. Mise jsou od počátku 
:

pěkně tuhé, pokud by to na vás bylo 
:

p íliš, máme tu hned pět stupň :

obtížnosti , takže si zahraje opravdu ;

každ .
Iednotlivé
koly na sebe

často navazu-
ií a isou znač-
ně nápadité,
nejde tedy
vždy jen
o zlikvidová-
ní všech ne-
p átel.
Nap íklad
hned ve dru-
hé misi osvo-
bozujete zaja-
té vesničany,
ve t etí
doprovázíte
starostu jed-
né vesnice
s d ležitou
zprávou do
města, v jed-
né pozděiší

q k ik: ,,Otev ete bránu!" Světe, div
se, brána se otev ela doko án, z ní vy-
pochodoval pluk lehkooděncri, kter5í
se z vervou pustil do zmatenl ch oblu-
dek, podporován st elbou lučištníkri
z hradeb, a já jen vesele prošel vznik-
lou uličkou a se slávou vpochodoval
dovnit . Uf, to bylo něco...

Jak již bylo ečeno, Mythby|
jednou z prvních strategií (asi dokon-
ce riplně pruní), které podporovaly
3D karty. Ztoho celkem logicky ply-
ne, že prost edí je v Mythu (a tedy
iv Mythu II) trojrozměrné, kopečky,
hory, d'oury v zemi, atd. - však to
znáte, ne? I(oukáte se na to všechno
zešikma, mtižete p ibližovat, vzdalo-
vat, posouvat, rotovat a vťrbec prová-
dět psí kusy. Ovládání je dovedeno
tak ka k dokonalosti, jen po ádná
mapa celkem chybí. Naopak nechybí
tutorial, rady ke každé misi i obecné
tipy a triky. Prost edí je prostě skvělé

? 
Klasická herní situace - p esila si ío šlne po mostě.

t 
ldylické zátišís větrn, m ml ,nem.

? 
Brána h bitova, kapky deště a vybuchuiící nep ítel.
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- dostanete se dokonce i do interiér ,
na sněhové pláně i zelené louky, ně-
kdy prší, jindy sněží, prostě

prázdninová pohoda.
Stromrim podél

cesty padá
listí, ve

vodě
se odráží oko-
lí (včetně va-
šich
vojákri),., v5íbuchy/ dělají já-
my, všude

zristává spousta krve, rukou, nohou
a zbraní (ano, je to brutální svět).
Pod své ovládací pracky dostanete
slušnou zásobu jednotek, od pěšákri,
lučištníkri a vztekl3ích trpaslíkri p es
barbary a rytí e až po šílené zálesáky
a kouzelníky. Bohužel nemrižete bo-
jovat za druhou stranu - za nemrtvé,
I( dispozici je pochopitelně multi-
player, p es internet hrajete zadarmo
p ímo na serveru Bungie a na cédéč-
ku je i editor síťoqích map a chytrá,
byt trochu nedotažená, utilitka k mě-
nění lecčeho v samotné h e. IGždou
misi, kterou dohrajete, m žete uložit
na disk a později si ji p ehrávat, takže
se pak mrižete chlubit vnoučatrim, ja-
cí jste to byli v mládí kabrňáci, ale
hlavně mtižete rozebírat taktiku, učit
se z vlastních chyb a prom3íšlet nové
strategie, což je naprosto perfektní
a neuvě itelně to zvedne nadšení pro
hru.

Asi by to bylo divné, kdyby se ne-
objevil odstavec s chybami a ejhle, je
tady, mrška jedna zelená. Už jsem
mluvil o absenci mapy. Sice máte per-

manentně na obrazovce nejbližší
okolí, ale po ádná fullscreenová

mapa by taky bodla. Ačkoli
ovládání je skvělé, p ece jen
ještě několik funkcí chybí,

ukládání hry je jednoduchost
sama, ale použijete-li někdy load,

hezky se načekáte (až okolo minu-
ty). Hudba je naprosto perfektní, ale
je jí zoufale málo - vlastně p i boji
nehraje v bec, jen mezi bitvami, p i
filmech a v menu, A v neposlední a-
dě je tu hardwarová náročnost. Sice
všechno rozběháte velmi slušně i na
P166, p ičemž 3D karta není na ško-
du, ale jde to ibez ní, ovšem prubí -
sk3ím kamenem bude paměť - p ímo
|idé z Bungie označují 32 MB RAM
za snesitelné minimum, chcete-li ale,
aby hra po ád neswapovala, doplňte
na šedesát čty i. V neposlední adě je

Myth // je určitě skvělá hra.
Ovládáte své jednotky v bojích,
nestavíte, netěžíte, jenom válčíte,
ekonomie mizí ze scény a zristává su-
chá a ryzí taktika a strategie v té nej-
ČistŠÍ ze sv5,ich podob. Chcete-li
stavět, zkuste SimCity 3000, chcete-li
stavění i boj, hrajte Settlers III,ale
pokud si chcete ově it, co dokážete,

,;\,
,I

L

t eba uznat, že se hra p ece jen dost
podobá svému p edch dci a otázka,
zda investovat další peníze do něčeho
dost podobného, mriže b t tak malin-
ko sporná. Pokud jste ale minulli díl
nehráli, není co ešit.

oprostit se od všech zbytečností a vy-
dat se do absolutní a ničím nerušené
války, měla by b3ít vaše volba jedno-
značná.

viktor Bocon
9 00l9

Žánr: strategie
V robce: Bungie
Vydavatel: Bungie

Systém: Win 95, 98
Jazyk: anglick
Multiplayer: Ano
3D: Ano (3Dfx, Direct3D)

Minimálni konfiguracc:
P l50, 32 MB RAM
4x CD, zvuková karta

Optimálni konfiguracc:
P 200, 64 MB RAM, 3D karta
4x CD zvuková karta

1 
Zrťlda zblízka. Tak s tímhle bojujete...

![ Gamestar 2 [99
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Uylepšení oproti minulérnu
dílu:
P edně ie tu duoinásobn počel iednolek a iejlch animace le
uírazně plopracouanáiší. Podporovány isou ušechny 30 kar-
ty ípies llhecl3lt) a hrát se dá až r rozlišení l024 x 768,
0kolí yašeho bo|iště není mrlvé - léla|i tu pláci, sem tam
něialá la ryba íolvykle re uodě|, slepice, iednou isem zahlé-
dl i sínlu, 0ále je zde spousla ciuilisiii íy některrlch misich
hlají l klíčoyou tilohu), mise isou riiznorodějši a p iběh o ně-
co celistvější,

\
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Myth ll: Soulblighter

Hratelnost

GrafikaI

velmi dobrá

velmi dobrá

_-99!!.
Vysoká

Ve zmčti běžn ch strategií je toto něco riplně
jiného. Myth llje vysněn,i ráj každého skrytého
vojev dce.
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Zimní sezóna je v plném proudu,
a tak každ správn5í virtuální spor-
tovec zaleze p ed monitor, aby ko-
nečně dohrál FIFU, NHL, nebo si
po ádně zazávodi|. Pokud jste ale
již FIFU dohráli, NHL vás nudí
a košíková vám n lnl{á jako p íliš
rasově segregovan (už se těším na
ty žaloby) sport, nezoufejte - jsme
tu opět s novou dávkou sportov-

ních klání. V tomto čísle naleznete jednak t etí po-
kračování Actua Soccer, což je sice fotbálek pěkn5í,
ale jak íká naše hungarofilní Bedla ,,je to stále druhá
liga". Pokud tedy nepat íte mezi fotbalové maniaky
a ,14,ctua Sucker" si necháte ujít, nep ehlédněte roz-
hodně nejlepší závodní hru současné doby - Speed
Busters. Ubi Soft ukáza|, že zv|ádne nejen motorky
a Formule 1, a p edložil nám zábavnou adrenalinózní
ňamku. Speed Busters v pohodě p edjíždějí Need
For Speed 111 hned v několika oblastech (až na ten
splitscreen...). A kdybyste náhodou neměli dost zlá-
man3ích kostí, m žete si své skóre vylepšit v doposud
nejlepším (laťka nebyla vysoko) snowboardování
Xgames Pro Boarder, jenž není od nikoho menšího,
než samotn5ích EA. A kdybyste z toho všeho sporto-
vání ještě nebyli zadychání, vrazte si naše první CD
(do mechaniky), naleznete tam totiž Bedlovu mega-
superextrarecenzi na Sierrác|< Nascar 99, kterli se
nám do nabušeného povánočního GameStaru už
prostě nevešel.

Lukáš Erben
lukas_erben@idg.cz
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AOTuA so0oEn 3
P ízniyci íotbalouích simulací

se děIí na duě skupiny. lla ty,

co hraií FIFA, a ty, co hraií

FIFA i Actua Snccer Buku

na srdce, poté, co Wšla
FIFA 99, se druhá skupina

prauděpodobně rozrostla,

zylášť kdrz se Gremlin ne
chali EA Sports p edběhnout

s datem Wdání, čímž si sami

do uelké míry uškodili.

tázka, která se dere na jazykja-
ko první, zní:Jak ,je vlastně
rozdíl meziAS 3 a FIFA 99?
V Gremlin vždy hodně sázeli
na motion capture animaci hrá-

čti, s níž, pokud se nem3ílím, p išli
p ed lety jako první. |ejich fotbalisté
vždy p sobili velice věrně, a ukázalo
se, že právě p es motion capture vede
ta správná cesta. |enže věděli to i EA
Sports, a iatímco oni zašli ještě tro-
chu dál, Gremlini trochu polevili
a hle, najednou jejich ÁS kouká FIFA
zezadu na číslo.

Fotbalisté v ÁS 3 jsou tvo eni více
než pěti sty polygony, a budete-li
dob e počítat, najdete mezi všemi de-
seti tisíci hráči na padesát odlišn ch
obličej , p ičemž deset šťastlivc se
dokonce dočkalo vlastních hlav. což
je zajisté potěšilo, zvlášť když se do-
stali do p ím5ích záběrri kamer. Díky
svVm ztuhll m tvá ím se však nemo-
hou culit ani dělat borce, což je
k vzteku. Naštěstí je tu alespoň

: editor, kteryí vám umožní vy-
, tvo it si vlastní hráče i kluby.

, P ipraveno je na 450 nej-
, r znějšícht m ,hodněmě
, potěšila možnost zahrát si za
, čty ligoq Exeter, kte4i jsem
, si oblíbil v manažerech ang-
: ticte [gy. Na druhou stranu,
, když už tu jsou čty i anglické
, ligy, kde je aspoň jedna čes-
i ká? Vždť jsme vicemist i
: Evrop .Ten parchant
, Bierhoff! Pokud neradi hra-
, jete ligy, m žete zkusit pohá-
, ry nebo p átelské zápasy, ne-
, bo si vytvo te vlastní soutěž
, o libovolném počtu

nejr znějších
častník .

Dále tu máme
t icet rrizn5ích
stadion , včet-
ně nejznáměj-
ších stánkri ja-
ko Old
Trafford, Nou
Camp, Wemb-
ley nebo olym-
pijsklí stadion
v Mnichově.
Zde snad
jedinkrát má
ÁS3ped
FIFA navrch,
protože jejich
tribuny, ač
s placat3ími di-
váky a vlající-
mi kluboqími
prapory, jsou
prostě nádher-

né a hlavně se od sebe velmi liší.
Bohaté kluby mají obrovité stadiony
s masivními světly, a jsou tu i naopak
chudší stadiony se skromnějšími tri-
bunami.

Hlavní rozdí|
mezi FIFA 99
a Actua
Soccerem 3 je
však v hratelnos-
ti. Na rozdíl od
EA Gremlini do-
sud po ádně ne-
p išli na to, že ob-
tížnost a cíl
postaven hráči
jako p ekážka
nelze určovat
pouze prrist el-
ností nebo neprri-
st elností branká-
e, n brž je t eba

pohlížet na hru
jako na celek.
síla t mu tkví

v jeho sehranosti a strategii, nikoliv
v osobnostech. A tak v Actua Soccer
3 st ílíte více a dostáváte se snadněji
do šancí nežve FIFA, ale zápasy
končí podobn5ím v sledkem. I(dyž se
dostanete p ed samotného branká e
(a jmenujete se Fowler), měl by to b5ít
gól. Nikoliv v ÁS 3, u FIFA 99 to
platí, jenže tam vás nikdo samotného
p ed bránu jen tak nepustí. To je veli-
k5í rozdíl, kter5í má na celkovou hra-
telnost obrovsk3,í vliv. V honbě za co
nejatraktivnějším vzhledem svojí hry
p ipravili auto i grafické prost edí in-
spirované televizními p enosy.
Během utkání jste informováni pro-
st ednictvím nejrriznějších statistik,
ať už cel5ích t3ímri nebo jednotliqich
hráčti. Lišty s čísly se bez varování
objevují na obrazovce a mnohdy je
ani nestíháte sledovat. Replaye gól
vypadají podobně jako u AS 2, mriže-
te tedy sledovat grafické znázornění
trajektorie st ely, včetně její rychlosti,
Bohužel všechno probíhá až moc
rychle, takže mnohdy toho stejně p í-
liš nevidíte, byt vyst ídáte spoustu
kamer. Opakovačky následují nejen
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po brankách, ale i nap íklad po ost-
ryích zákrocích.

ovládání v Actua soccer 3 sestává
z mnoha standardních funkcí. pokud
dob e počítám, setkal jsem se pouze

s dvěmi novinkami, a to
že se nep epínáte na hrá-
če nejbližšího míči auto-
maticky, n bržtlačítkem,
a že mižete faulovat na-
p íklad rukama.
kontrola míče má však
svoje chyby. Není snad-
né dělat kličky, nebo se
po sprintu s míčem
zastavit a st ílet. Úsměv
na tvá i vzbouzí skluzy,
zane cháv aj íc í na trávn í-
ku dlouhé, krvavé r5íhy,
jakoby měli fotbalisté na

nohách malé pluhy. Celkově však lze
íct, že se dnes užví,jak; m

zprisobem dělat fotbaly na počítačích,
aspoň co se technické stránky tl če.
Potvrzuje to i zvukové zpracování,
které tak trochu kopíruje FIFA, kon-
krétně v titulní melodii hrající v me-
nu, kde Gremlini použili již hotovou
skladbu. Diváci fandí a bou í tak, jak
mají, a v dobré formě je i Barry
Davies, takoqí, jakého ho známe.
Zdá se, že se autor m poda ilo vyva-
rovat r zn3ích nesrovnalostí a chybi-

Actua soccer 3 nabízí zábavll až
osmi hráčrim najednou p i h e po síti,
dále lze hrát p es modem i sérioq ka-
bel. K plynulé h e budete rozhodně
pot ebovat 3D akcelerátor a rozhod-

ůf,k

ně uvítáte široké grafické možnosti
tl kající se hlavně rozlišení od nejniž-
šího až po ta nejvyšší.

V Gremlin nešet ili penězi, co se
t5íče nejrtlznějších povolení a oficiál-
ních licencí. kromě toho, že všude
najdete jen skutečná jména hráčri, t3í-
m i stadionti, uslyšíte zkušenli
komentá již zmínéného Barryho
Daviese a mtižete se i radovat z toho,
že patronem ÁS 3 se stal opět Alan
Shearer. Ono to p ece jen nebude stát
tolik peněz,když siv Gremlin dovoli-
li pro francouzskou, italskou
a německou verzi zaplatit další
superhvězdy, jako jsou Weah, Ba
a Bierhoff (u nás samoz ejmě nepro-
dejné). |enže u počítačoqích fotbal
platí to samé, co u toho skutečného.
sebevětším množstvím hvězd nezaru-
číte nejlepší hru, naopak práce mož-
ná méně známych, ale o to více pocti-
vYch, nosí skvělé q sledky. Proto zti-
stává Actua soccer 3 stále druhou li-
gou.

Bélo Nemeshrewi

Žánr: sport
V robce: Gremlin
Vydavatel: Gremlin

Systém: Win 95/98

Jazyk: anglick
Multiplayer: ano
3D akctlerace: D3D

ffi

I
ček, oba komen-
táto i se navíc
docela slušně
doplňují, jakoby
seděli vedle se-
be. Davies často
jmenuje hráče
několika Ňzn -
mi zptisoby, až
budete p ekva-
peni, jak to pti-
sobí p irozeně.
P esto je stále co
vylepšovat,
o tom není po-
chyb.

l I
Minimálni konfigurace:
P 90. l6 MB RAM, ax CD,

HDD 50 MB

0ptimálni konfigurace:
P 200 MMx, 32 MB RAM,
4x CD, HDD 100 MB

Hratelnost
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velmi dobrá

Velmi

Pr měrná

Slušně proveden fotbal, kter má však p íliš
těžkého soupe e na to, aby mohl slavit nějak
v,iraznější tispěch.
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peed Busters
Gopz
Policie má pár nemil5ích zvyk . I(ro-
mě toho, že nás, nebohé idiče, nutí
tu a tam nafukovat balónky, či dokon-
ce chodit po bílé lajně, mají i sklon
ově ovat naši rychlost a nesmyslně
nás za její p ekročení trestat. P ed-
stavte si ale, žeby takov5i prriměrn3í
policista vyhrál docela slušnou su-

pohybuje pouze nízk vagón. ..), zve-
dací most zas m žete s pomocí p í-
davného spalování p ehupsnout.
I{aždá trať má navíc několik zkratek,
které vám v některyích p ípadech mo-
hou dopomoci k vítězství - jejich vy-
užití ovšem vyžaduje značnou zruč-
nost a štěstí, takže pokud se netrefíte,
mriže to znamenat totální fiasko. Bá-

ječnlm p íkladem budiž trať,,Louisi-
ana", kde si mrižete cestu zkrátit sko-
kem na palubu jedné z|odí v p ístavu
a následn m seskokem z lodi na silni-
ci, či prrijezdem po dně prriplavu (po-
kud není zaplaven). Zkrátka a dob e
o tratích by se dalo mluvit opravdu
dlouho.

Carz
Pokud čekáte své oblíbené značky sil-
n3ích vozti, budete zklamáni. Auto-
mobily ve Speed Busters se sice vzdá-
leně podobají někter5,im skutečn m
voz m, ale to je tak vše. Auto i se ale
zas mohli vy ádit na nejr znějších se-
repetičkách, p ídavn3ích spoilerech
a r{fucích či roztodivn3ích vybarve-
ních (to je ideální hlavně pro multi-
player). Některé (hlavně ty levnější)
vozy tak evokují atmosféru let pade-
sátl ch a šedesát3ích, zatímco auta, ke
kteryím se dostanete v prriběhu hry,
jsou blíže spíše nadupan3ím coupé let
osmdesát ch a současnosti. To nejd -

ležitější ale není ani tak vzhled či
vlastnosti, podstatné totiž je, jak se
auta během závodu chovají. Nejen že
po nárazu nádherně odskakují, létají
vzduchem a provádějí nejrriznější ší-
lenosti, ale navíc se i krásně muchlají,
ničí a poškozují. Poškození nejen že
je vidět, ale má i vliv na jízdní vlast-
nosti, či vás dokonce mtiže ze závodu

mičku a rozhodl se, že vás za p ekra-
čování rychlosti nebude pokutovat,
ale oDMĚŇovar. ye Speed Bus-
ters tak nebudou policisté vašimi ne-
p áteli, ale nejvěrnějšími spojenci.
v5,íše vaší odměny v závodě se totiž
neodvíjí jen od umístění, ale i od to-
ho, jakou rychlostí si to profičíte oko-
lo policejních hlídek (čím rychleji,
tím lépe, pochopitelně).

Trekz
První věcí, která je ve Speed Busters
opravdu vypečená, jsou tratě. Celkem
se jich tu nachází sedm, každou
z nich pak m žete projíždět dvěma
směry, p ípadně ještě zrcadlově - což
jestli se nepletu, dává celkem 28
kombinací. p esto se ale držme faktu,
že tratí je tu sedm, p ičemž bych rád
zd raznil, že až na jedinou isou dle
mého názoru všechny v tečné. První
podstatnou vlastností totiž je, že tratě
si tak trochu žijí sq m vlastním živo-
tem - je tak zcela normální, že během
jednotliqích kol se na trati mění jisté
drobné, p ece však qiznamné detaily.
Dob4im p íkladem mohou b,t zav e-
né závory či zvedací most na jedné
z tratí, Zav ené závory ale nezname-
nají katastrofu - vedle nich jsou totiž
dva menší nájezdy, s jejichž pomocí
lze kolejiště p ekonat (ovšem pouze
v p ípadě, že se po něm momentálně

Panouáni lleed For Speed u žánru záuodních her ie uěci

dlouhodobou. Ulastně bylo uěcí dlouhodobou - isou tu totiž

Speed 8usíers, které si pohraií s yašimi neruy, zlikyiduií

Game tar 21]99

yaším prost ednictyím pár kláyesnic [či obal na Gll),

aby se nakoncc usadili na tríin záuodních her po boku flFS.
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vy adit. Pokud hrajete šampionát,
musíte navíc hospoda it s financemi,
zakteré si kupujete vozy, opravujete
je, doplňujete nitro, nové gumy a dal-
ší upgrady - mriže se vám tak klidně
stát, že po závodě, kter5í jste nevyhrá-
li, sice mrižete ještě postoupit dál, ale
nemáte na pot ebné opravy vozu
a v p íštím závodě prostě nedojedete.

lQ rulez
Vlastní systém Speed Busters není
ale zdaleka to nejlepší, co hra obsa-
huje, To nejlepší - a zároveň nejhorší
- je inteligence soupe ri. Všichni v re-
dakci jsme jen nevě ícně zírali na to,
jak chyt e soupe i používají nitra, jak
vytlačují ostatní ze silnice, využívají
všech qíhod terénu, aby nakonec
použili i tu nejobtížnější zkratku
a dostali se daleko, p edaleko pred
vás. Inteligence soupe ri je další věcí,
kterou budete tisíckrát proklínat - ty
desítky myšek, naschválri i podrazri,
které na vás soupe i udělají, vás do-
stanou až na samé hranice p íčetnos-
ti, aby pak zprisobily nádherně h eji-
{ pocit, když nad těmi bastardy ko-
nečně zvítězíte.

Dlíílcultlez
Ačkoliv jsou Speed Busters vlastně
,,klasická" závodní hra (máte zde jen
arcade, mistrovství a multiplayer), ob-
sahují mnoho vylepšení, komplikova-
né tratě plné zkratek a geniální sou-
pe e. To všechno dohromady ale vy-
tvá í opravdu vysokou obtížnost -

i na nejnižší nastavení je velmi těžké
umístit se na p edních místech. Vlast-
ní hraní se vlastně skládá z počáteč-
ního osahávání tratí, hledání zkratek
a vym šlení fígl , které vám pomo-
hou vy-
chytralé
soupe e
porazit.
Jediná
chyba si-
ce nezna-
mená au-
tomaticky
konec zá-
vodu, ale
nepočítej-
te s tím,
že by by-
lo nějak
zvlášť
snadné
soupe rim ujet. Obtížnost je sice po-
měrně vysoká (rozhodně vyšší než
u NFS3), ale stále rispěšně balancuje
na hranici nosné pro většinu hráč .

, Bugz and Lowz
, I tak qiborná hra, jako jsou Speed
I Busters, má své nedostatky. Vedle
, poměrně chudé volby co se zprisobri
, závodéní t5íče je to i absence splitsc-

reenu, kteryí by
opravdu hodně
dodal. Chybí tu
i v}rhled zpoza
palubní desky,
kteryí někte í
preferují. Pak
jsou tu ještě ně-
které drobné
nedostatky, ia-
ko je nemož-
nost sledovat
kolik ,,nitro"
vám ještě zb ,vá

a další drobnos-
ti. Není to sice
nic fatálního,

ale p ece jen to strhává celou hru
o kousek zpět.

Speed Busters jsou v5íborná zá-
vodní hra, která u nás momentálně
v mnoha směrech vede nad NFS5. Už
se nem žeme dočkat NICE 2.

Lukoš Erben
9 0023
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Tralner na GD
Protožg |sou Spegd Busters
na|dete l nlm na Clt lralnel, lter
dIty a neomezeně nltlo. Polud

!loblémt se spuštěnim lraIneru,
Glt l uložená pOzlGG, ue lieré |sou
ršgchny tratě a vozy v režimu
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Speed Busters
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V mnoha směrech lepší než 
'VFS3, 

k dokonalosti
ale pár drobností stále chybí.
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ilgame Pro Boarder

Pravděpodobně jste byli posled-
ních několik let mrtví, jestliže jste ne-
p išli do styku se snowboardem. Vět-
šina z těch, kte í si to vyzkoušeli na
vlastní križi, už nechtěla nic jiného.
Rychlá prkénka a h lky hnijí ve skle-

pích, na místo toho se jezdí na,,snou-
bičích", na nichž si p ipadáte, jako
byste měli jenom iednu nohu. Pokud
ale vím, na prodejnosti her simulují-
cích alpské sporty se dosud lyžnická
krize neprojevila. Možná, že se tak
stane po vyjití zde recenzovaného
,,Profesionálního sk8ťáka".

Se zimními sporty byl vždycky pro-
blém, protože nikdo po ád nemohl
p ijít na to, co p esně by měl hráč
splňovat, aby se náležitě bavil a záro-
veň se to alespoň trochu tl kalo lyžo-
vání. snowboard má v tomto směru
trochu větší možnosti, a tak jsem
dOufal, žeby q,ísledekv bec nemusel

b3ít nezajímaqí. P iprave-
no je pět disciplín, u-
rampa, skoky na stadio-
nu, volné skoky p es
dolí Mt. Baker, prilnoč-

ní sjezd a jak; si freestyle,
v nichž mtižete změ it
svéschopnostisp ední-
mi jezdci světa, jako jsou
nap íklad Todd Richards
nebo Daniel Franck. Ši-
roká nabídka snowboar-
dri zahmuje rovněž ty

nejznámější znač-
ky a typy, lišící se
od sebe nejen
pestrobarevn mi
zbarvením, ale
hlavně jízdními
schopnostmi, tak-
že pro každou dis-
ciplínu je t eba vy-
brat to nejvhodnější prkno.

Díky tomu , že ve světě
snowboardri neexistu je žádné
zrychlování ani brzdění, ovlá-
dáte pouze normální a ostré za-
táčení do stran, odrazy do
vzduchu a efekty jako salta,
otočky či držení prkna ve vzdu-
chu. Na dlouhé u-rampě získá-
váte body za co nejvyšší a nej-

obtížnější skoky, ve sjezdu jde hlavně
o to projet co nejd íve jakkoliv lesem,
ovšem parádičky na spadllích kme-
nech vám nikdo nezakazuje. Zajíma-
qí je freestyle, kde na rozestaven5ích
p ekážkách mrižete vyvádět jako ma-
lí, naopak skoky na stadionu jsou
spíš pro diváky. Ono
je vtibec mnohem
zábavnější bud'na
snowboardu p ímo
jezdit, nebo se na
něj jenom koukat,
než ho hrát na poči
tači. Těžko z takové
hry vyždímat víc,
nežlze naiítv Xga-
mes pro Boarderoui
(Béla zjevné nehrál
snowboardy z PSX
a N64, ty jsou totiž
opravdu skvělé, po-
zn. Bludr).

Auto i si dali zá-
leŽet s q běrem do- ? Ty tam jsou doby, kdy byl snowboard u hradně mužská zátežitost.
nrovndné hrrrlhv lprovodné hudby,
o kterou se postaraly
známé kapely Foo Fighters, NoFX
a další, které sqími energicklimi
skladbami vhodně doplňují akci. Na-
víc si mtižete CD vložit do CD p e-
hrávače a najednou máte kompilaci
o deseti punkově laděn; ch kouscích.
Součástí základního menu isou i t i
krátké filmečky či spíše klipy, prezen-

tující skvělé qíkony zmíněnlích snow-
boardistti. Celkově nelze ííct, že by
šlo o špatnou hru. Animace postav je
v po ádku, také backgroundy a tratě
dopadly dob e. Diváci tleskají

počítači, máte tu neilepší
p íležitost.

Na stadionu se tvůrci po ádně vy áditi, Škoda 1en, že jde o neiméně zábavnou
disciplínu,

Žánr: sport
V robce: ESPN DigitalGames
Vydavate!: Electronic Arts
Systém: Win95,98
Jaryk: anglicky, (F, N, lT, Š, NOR)

Multip|ayer: ano
3D Akctlerace: D3D

Minimální konfigurace:
P 166, 32 MB RAM,
8x CD-ROM, l00MB HDD

0ptimální konfiguracr:
Pentium 200 MMX.32 MB RAM,
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: a aplaudují poda enlim kousk m, na-
, opak každl váš dopad na zadek oce-
, ní zklaman3ími vzdechy a hučením.
, |enže zábavu tu budete hledat jen vel-
, mi těžko a když už, tak nep íliš trvan-
, livou.

Béla Nemeshegyi
8 0025
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Dobrá

Dobr,

prrjměrná

Demo na GD

Igames isou p ederšim pro íand,
do snowboaldingu, polud si ale

iisli, zda by vás talová hra bavila
ne, yyzloušeite si hlalelná demo,

klelé se nachází na prvním GIl.

CD

Pro zájemce o snowboarding na počítači zajíma-
vá, pro ostatní dost nudná hra, která je však stá-
le nejlepší simulací svého druhu.

60



ADllEill TUnH
Tak tu máme novY rok, nové číslo
a p edevším spoustu skvěllích no-
v;ích her. A co všechno se mezitím
stalo? Zaprté tu byly na návštěvě
Vánoce a |ežíšek naděloval, tak jako
obyčejně, každému podle jeho zá-
sluh. Tudíž jsem opět nedostal vribec
nic. Také isme zažili jednu malou
válku, trošku komediální odvolávání
prezidenta Zeměkoule a spoustu ví-

ceméně trapné zábavy na Silvestra v televizi.
Ale vás z ejmě více zajímá, co bude, a ne co bylo. Tak
to vezmeme pěkně popo ádku. Velkou p ívalovou vlnu
poslala na Evropu Sierra apár kapek dopadlo i na nás.
A že to byly pěkně velké kapky se mrižete dočíst na se-
dmi stránkách, které sierrovské tituly v tomto čísle zabí-
rají. Jsou to p edevším páté a osmé pokračování sérií
Quest for Glory a King's Quest a druhé pokračování
série o bájné zemi Raymonda E. Feista Midkemii s ná-
zrtem Return to Krondor. Že dva díly nejsou série? |en
se neukvapujte. Kdo ví, kolik Krondor ieště bude?
Alespoň jeden už je jist3í. A aby Sierry nebylo dost, její
starší titul King's Quest VI vám p inášíme na CD pro
p edplatitele.
IGomě dítek velkého softwarového giganta z USA jsme
pro vás p ichystali i jiné lah dky. Je tu typicky cryovsky
umělecká adventure Ring, jejíchž šest cédéček je zapl-
něno skvělou hudbou od Richarda Wagnera a parádní
grafikou ze Siliconri neznám3ích programátoru. Dále
jsme si vám dovolili po dosti dlouhém hraní Baldur's
Gate p inést recenzi, a jak sami uvidíte, čekání na ni se
vám vyplatilo a kromě informací samotn ch v ní najde-
te i několik dobry,ích rad pro začátek. Nu a konečně po-
sledním recenzovan3ím titulem je česká adventure Argo,
která se konečně odklání od stereotypem zavánějícího
humoru a p ináší vám trochu vzrušóňí a napětí. '

Tomáš varoščák
tomas_varoscak@idg. cz

Tltul irerrlc r llodrocrrl

I tlnal Fallasl Ull

2. Fallout2

3. 0uest íol Glory U tElt 90%

4. Blaclstone Ghronlcles

5. Baldut's Gale tEU 80%

6. Blng tEw 80 o/o

l. ílng's Ouest Ulll tEw 80%

8. Btány Skeldalu |/99 7i%

9. tllht&]llaolc Ul

l0. Polda |/99 l0 fo

80

Baldur's

stn
80

Second 'AOer l
i

IIa

0uest lor
Glory U

stn 0Z
l5%

str. 08
80%

str. 70
90%

80

Arg0 ''

str. 75
70%

= REGEI|ZE

}.!,.:,

.B

TÍlP l0

Bing

str. 7{

t,

" ; Game tar Íil



ADUEllTUBE/RPG

lt#trtŤ",ffiffi neturn to Krondor
Je to ien několik hodin, co isem zabil Beara, wloui| z mo e

slzu boh a rozlouěil se tak s dlouho oěelrávanou hrou Beturn

to Krondor, a už se těším na pokraěouání.

málo t5ídnti jedním z nejvyhledá-
vanějších RPG historie, a mnozí, mě
nevyjímaje, ji tam pasují dodnes.
Hlavním magnetem pro hráče byl
p edevším v té době poměrně neot e-
l5.i zprisob zpracování v 3D, nej-
propracovanější systém bojti, jak5í
se kdy v RPG h e objevil, a zajisté ta-
ké skvělli scéná napsan podle p ed-
lohy p edního fantasy spisovatele
Raymonda E. Feista. P íběh pln zá-
had, tajemn3ích smrtí, nájemn5ích vra-
hti, dávno ztracenlich artefaktri,
okultních spolkri a napínavé atmosfé-
ry doslova hnal hráče po rozlehllich
pláních Midkemie, nutil je plnit jeden
tikol za druh5im, lámal jim hlavy
v honbě za rozluštěním záke n5ích
hádanek na Moredhelsk5ích truhlách
a zkoušel jejich taktické schopnosti
ve stovkách souboj s rozličn mi ne-
p áteli. I(do Betrayal at Krondor do-
hrál, dob e ví, o čem mluvím. Ti
ostatní sito ani nedokáží p edstavit...

O to větším zklamáním tedy pro
mne i pro spoustu dalších milovník
RPG bylo vydání druhého dílu
Betrayal in Antara. Na to, jak dlou-
ho uplynulo od vydání Betrayal in
I(rondor, mělo jeho pokračování pra-
málo inovací a ani technická stránka
p íliš nep itahovala. Z ejmé právě
z tohoto drivodu jsem p istupoval ke
h e Return to Krondor s jist;ím od-
stupem, a ne tak euforicky jako
k Anta e. Zpočátku jsem byl dokonce
zklamán tím, jak auto i změnili zpra-
cování a místo v hledu vlastníma oči-
ma se p eorientovali na ,,Alone in the
Dark" systém několika automaticky
se p epínajících kamer. Dost chaotic-
k3í mi zpočátku p išel i inventorá
a tabulka skill . Postupem času jsem

si ale zvykl a zača|o to pravé krondo-
rovské dobrodružství.

V roli famese, vysloužilého zloděje
a pravé ruky prince Aruthy, jsem se
pomalu no il do hlubin nového p íbě-
hu. Nejprve jsem našel a p ivedl no-
vou dvorní kouzelnici fazheiru, která

se stala členem mé party a z stala se
mnou až do konce. Po noci v paláci
jsem poznal dalšího p ítele, rytí e
Wiliama, topícího se v žalu nad násil-
nou smrtí své snoubenky. Nad jejím
umírajícím tělem se zap ísáhl najít
vrahy a pomstít se. A tak jsme se pus-
tili do pátrání. P es roztrhanou
mrtvolu piráta ve vězení a vypálení
krondorského sirotčince vedly stopy
k obrovskému a krutému zabijákovi
s p íznačn5ím jménem Bear. Další sto-
py nás protáhly stokami a p es záhad-
nou vraždu hlavy cechu vyzdvihova-
čri vrakri lodí a souboj s nebezpečn5í-
mi zabijáky Nighthawky znám5ími
z minulého dílu nás zavedly až k po-
topené ishapianské lodi s cennou re-
likvií, Slzou bohri, na palubě. Rád

í 
Tajemná monstra ze stok už nikomu neublíží.

K;'\

í 
Tak o téhle postavě uslyšíte ve h e hodněkrát, jmenuje se totiž Bear.

Game tar 2l]99
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]láyod na Gll
Uzhlgdom l p llažlhostl fil Betwn to

Krondor|sne se rozhodll, že rám po

m žeme s |e|im dohránim, a tal |snre

na naša coret G0 umistlll lomplotni

česl národ spolu s uložen ml pozlcr

ml na začútlu laždó z desgtl lapllol.

BEcEllzEl

bych vám vyprávěl, jak jsem se dál
hnal p es pob eží za Bearem, jak jsem
se jej marně pokoušel zabít zbraněmi
či kouzly, jak jsem se jen o vlásek za-
chránil skokem do vodopádu a jak
nakonec vše dopadlo, ale co byste
potom zhraní měli vy?

A tak to shrneme jen do malého
q čtu toho, na co se m žete těšit.
Stejně jako v Betrayalu,tak
iv Returnu je cel p íběh mistrně
rozdělen do jednotliqiích kapitol, je-
jichž děj je ohraničen dtiležitl mi ob-
jevy či skutky. I tentokrát se nejed-
nou vaše skupina rozdélí a sloučí,
ale některé kapitoly dokonce tvo í
paralely, v nichž se dozvídáte, co
dělali ostatní, zatímco vy jste
s Wiliamem stopovali Beara. IGomě
hlavního tikolu na vás samoz ejmě
čekají i menší aktivity s ričelem
v podstatě jedin},im. Pomoci
ostatním obyvatel m Midkemie,
zvlišit si zkušenosti, a tím se p ipra-
vit na občas dosti tuhé souboje
s hromadami nep átel. Někte í, jako
zlodějíčci ve městě či goblini, vám
nedají mnoho práce, ale setkání
s démonem, gh lem, zombií a jin3ími
protivníky bude často končit smrtí
někoho zvás a vy ještě rádi na otáz-
ku ,,Replay combat?" odpovíte
kladně a budete se modlit, abyste
podruhé nedostali takové tvrdé
ridery.

A jak vlastně vypadají souboje?
Return to Krondor p ejal bojoq
systém od Betrayalu a konvertoval jej
do svého 3D pohledu. Tím se částeč-
ně ztěžuje orientace, avšak díky mož-
nosti navolit si z jaké kamery chcete
souboj sledovat, si rychle zvyknete.
|inak jde v podstatě o ten sam5í bojo-
l princip na kola s p edností pro ty,
kte í mají větší iniciativu. Mrižete
točit, kouzlit, bránit

se běhat, hrabat se
v kapsách, avšak ne-
m žete zboje utéct.
A to je občas kame-
nem razu, neboť po-
stava, která v boji
padne, se sice po je-
ho konci zvedneze
země s jedním hit po-
intem, avšak nedostá-
vá žádné zkušenosti.
A vzhledem k tomu,
že právě z těch
nejtěžších soubojti
získáváte nejvíce,
často si souboje
zopakujete,

Ikomě soubojri je nedílnou součás-
tí každého dungeonu i logická část.
Tj. použít správn3í p edmět na správ-
né místo, otev ít dve e praqím
klíčem, vyluštit hádanku. Tenhle pr-
vek je v Returnu to Krondor drastic-
ky redukován, a tak se setkáte pouze
s dvěma primitivními hádankami.
Mnoho situací jde navíc ešit rrizn mi
zptisoby, což je na jednu stranu rea-
lističtější a lepší, na druhou stranu to
ovšem degraduje již tak dost nízkou
obtížnost.

Pokud by mělo dojít ke srovnání
Betrayalu at Krondor s Returnem to
Krondor, pak z toho musí zákonitě
vyjít vítězně první díl. I p esto, žehra
má skvělou atmosféru, není p íliš slo-
žitá, atudíž se hraje, jak se íká,

-
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sama, nedosahuje kvalit svého p ed-
chridce. V jakém směru? P edevším
p íběh je mnohem kratší, odehrává se
pouze v lGondoru, v stokách, na
cestách mezi Iftondorem av běž-
kem widow's point, ve vesnici
Holdon's Head a starobylém chrámu
zla, a tak mi dohrání hry na st ední
obtížnost zabralo necelé t i dny
usilovného snažení. P itom jsem se

zasekl v podstatě jen na t ech
místech. Dvakrát v p etěžkém soubo-
ji, kdy jsem kvrili ztrátě zkušeností
nechtěl obětovat Jazheiru či
I(endarica, a pot etí kvrili malé
nejasnosti ve h e. Srovnám-li to
s Betrayalem, jeho p edlouh mi kapi-
tolami, cestováním po celé Midkemii
i jejích skryt3ích částech, luštěním há-
danek a rébus , vychází mi jasn3í v5í-
sledek vyznívající lépe pro první díl.

Takže si to shrňme. Return to
Itondor nem že b3it považován za
lepší než jeho p edchridce, avšak
s p ehledem strčí do kapsy Betrayal in
Antara. Mriže za to děkovat p edevším
skvělému a napínavému p íběhu
a podmanivé atmosfé e. Co však musí-
me autonim vytknout, je malá délka
hry, skromnost v animacích, jejichž
souhrnná délka nep esahuje víc než
pět minut, a honba za ziskem, která je
evidentnív otev eném závěru napovi
dajícím o dalších pokračováních, kte-
rá si z ejmě nikdo z nás nebude chtít
nechat ujít. Tomdš varoščdk

9 0012
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Efektní v,slech p i západu slunce.
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Betum to krondor

V borné, leč trochu kratší pokračováni Betrayalu
at Krondor. Pokud se vám libil první díl, rozhod-
ně si freíurn alespoň zkuste.



cí) a p edevšímvlastnosti a činnost
p edmětri.

Baldur's Gate není rozhodně jed-
noduchá hra a nečekel'te, že ji dohra-
jete za t den. P edevším počátky,
kdy vaši partu šesti lidí v pohodě
rozsápe jeden medvěd, jsou libové.
Postupem času už nemáte s protivní-
ky takovou práci, hlavně když zjistí-
te, iak užiteční jsou lučištníci, ale

pfidávaií další a další, které také tvo-
í většinu questri. Vysvobozování za-

jatl ch, objasňování záhad, wacení
ztracenl ch p edmětti, no vždyt to
znáte.

Celkově počítám, že hraní
Baldur's Gate by vám mohlo vydr-
žet něco p es měsíc , což je sice sluš-
ná doba, nebl t jedné maličkosti.
Auto i možná p íliš zbytečně rozta-

I

l
-á Po rižasné Final Fantasy
Í i V'II, mírně nedotaženém' / Might&Magicu V/, akčněj-
/ ších Rage of Mages a česk chl Branách Skeldalu (a samo ei-
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nyní jsme se konečně dočkali,
a na pěti st íbfi! ch médiích

\ LTp dorazil adept na titul

l nrC roku.

Balduťs Gate není jen tak
obyčein m RPGčkem, dunge-

onem nebo iak tomu

J
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Dragons, kte4 je
u nás znám spíše

pod názvem Dračí
doupě, což ovšem
. byla jen velice
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hali iednotlivé malé podkapitolky,
a tím vlastně dosáhli žené délky.
Kdybyste totiž kašlali na všechno
ostatní, neprobádávali každ; kout
země a soust edili se pouze na dějo-
vou linii, hra by byla o poznání
kratší.

Po vizuální stránce je
Baldur's Gate rozhodně velice
atraktivní. většina exteriérri, interié-
ru i postav ie detailně prokreslena
a fantazií auto i rozhodně nešet ili.
I když sem tam se vám bude zdát, že
některé obrazovky, p edevším interi-
éry dom , mají trochu podobn ráz.
Ale co byste chtěli, když podle tisko-
qích informací je ve h e kolem 3600
lokací? Rozhodně nejzajímavěji ale
vypadají kouzla. Gejzíry barev a pra-
podivné efekty vypadají dokonce ješ-
tě lépe než t eba v Diablu, a to už je
co íci.

Poměrně velkllí šok ale mohou p i

spouštění Balduťs Gate zažítmaji-
telé pomalejších počítač . Pomaleiší
v tomto p ípadě ale neznamená P100

Al scripting i

Velice zajímavě je v Balduť s Gate
ešeno ovládání postav ve skupině.

Bud'm žete vypnutím Al plně
zamezit, aby postavy využívaly
p edem nadefinovan,ch skriptti,
a ovládat je sami, ne bo m žete využít
těchto skript a v podstatě
p enechat jejich chování v bojích po-
čítači, anebo si prostě v skriptovacím
prográmku a s pomocí pomocného
dokumentu, kten najdete na našem
CD, mtižete vytvorit vlastní skript,
podle něhož se vaše postavy budou
chovat. A cože se vlastně v těchto
skriptech dá nastavit? P edevším
s jakou zbrani a jak bude postava
bojovat, jak se bude chovat p i

nep edvídan, ch situacích (vyčerpání
nábojti, zničení zbraně), jak bude re-
agovat na vlastní zraněni, co udělá
p i titěku nep ítele a pár dalších
drobností. Pokud si tedy chcete
s Balduť s Gate vyhrát, rozhodně si
scri pti ng vyzkoušejte.
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Koho do party?
Vzhledem k tomu, že na začátku hry si vybíráte
či tvo íte pouze jednu postavu, je jasné, že zby-
tek z šestičlenné skupiny se k vám jako NPC
p idá až později. Problém je ale v tom, že
postav, které jsou ochotny p idat se k vám, je
asi t icet. Ať už je potkáte ve městech , zachrá-
níte v dolech, vysvobodíte z kamenného prokleti
nebo ubráníte p i p epadení, čeká vás poměrně
neprijemné rozhodování. Pri v,běru dbejte hlav-
ně na to, aby se pokud možno p íliš nelišila p e-
svědčeni jednotliv, ch členri, neboť se vám m že
stát, že po několika hádkách se prostě vaše sku-
pina navzájem povraždí; a také na to, abyste
měli dostatek bojovník , a to p edevším boje
s lukem schopn,ch, poněvadž má9 je sice občas
užitečn, , ale po jedné ráně se skácí k zemi.
Tudiž pot ebujete několik lučištníkri a jednoho
,,nabušence" v po ádném brnění a se štítem, na
něhož budou protivníci točit. Nezapomeňte ani
na kněze, protože on jedint umí po ádná ozdra-
vovací kouzla.

2ll 99 GameStar
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či P133, ale nap íklad i P200 MMX,
Právě na takové mašině s čty mego-
v m Matroxem Milllenium jsem po-
prvé zkoušel hru rozběhat a pro veli-
ce nízkou rychlost jsem musel rychle
p esedlat na Celeron 500A, kde už
hra běhala poměrně slušně, Ale i tak
ne p íliš plynule. |aklii je tedy pot eba
počítač na hraní Baldur's Gate?

Podle slov autor nezá|eží pouze
na procesoru, ale i na paměti a gra-
fické kartě. S osmi a více megabyto-
vou kartou byste mohli hrát
Baldur's Gate i na pomaleiších
Pentiích, ale se čtyrmi megabyty
bych pod 266 MHz raději nešel.

fako spousta her, a obzvlášť ty
nejhlučněji proklamované,
i Baldur's Gate má pár chybek. ]sou
jimi zmiňovaná hardwarová nároč-
nost, protahování děje na kor dyna-
mičnosti a problémy s p esunem po-

stav p es ruzné p ekážky. Možná, že
si eknete, že je to směšná maličkost
ale počkejte. jak vám to časem pole-
ze krkem. D ležité ale je, abyste se

dostali, stejně jako já, do stá-
dia, kdy poži-
tek z hraní

p eqlíší tozmrzelost z chyb. Od té
chvíle pro vás bude Baldur's Gate
skvěllím RPGčkem a určitě nep esta-
nete hrát, dokud se neprost ílíte
a neprobijete až na konec.

Tomóš Voroščók
9 0028

Žánr: RPG

v robce: Black lsles studios
Vydavatel: lnterplay

Systém: Win95/98

Jazyk: anglick
Multiplayer: ano
3D akcelerace: ne

Hratelnost

Grafika

Zvuk

0btížnost

Minimá]ní konfigurace :

P 'l20, '16 MB RAM, ax CD,

HDD 200 MB

0ptimálni konfigurace:
P 166 MMx, 32 MB RAM,

8x CD, HDD 350 MB
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velmi dobrá

velmi dobrá

Velmi dobrÝ

Pr rěrá l

Tipy atri!ry
Aby pro vás nebylo hrani Balduťs Gate zpočátku takov,m peklem jako pro mne,
p ipraviljsem pro vás pár rad, s kten mi vám to snad pťrjde trochu lépe od ruky:
Dob e zvažte, čím chcete, aby byla vaše postava. Kouzelníky nedoporučuji. Jsou
slabí a zpočátku také velice málo tičinni.
P i formování družiny mějte alespoň dvě až t i postavy s lukem či kuši, jednoho
kněze, jednoho zloděje a jednoho těžkooděnce. Zloděj je velice dtlležitá postava
pro bezpečné likvidování pastí a dob,vání zamčen, ch truhel.
Kouzelniky rozhodně nepouštějte p i bojích dop edu. Jedna rána stači k tomu,
aby se kouzelnik skácel k zemi. Nenechávejte je však ani nečinně p ihlížet.
Nedostali by žádné zkušenosti.
Vyčleňte sijednu postavu v brnění a se štítem na odrážení tok a posilejte ji
jako první do bojri. Oqhráníte tak kouzelníky p ed smrtí a dorážejicí nep átelé
budou snadn,m cílem pro lukost elce.
Nespokojujte se s prvním v,sledkem nár stu HP p i prechodu na vyšší level.
Alespoň pětkrát to zkuste znovu a každ, lepší v, sledek uložte do nové pozice.
Občas jde o rozdíly ádově pěti až deseti bod ...

Pokud někdo um e, raději nahrajte pozici. Je to jednodušší než běhat do
chrámu.
z mrtvl ch tě! berte pouze penize, drahokamy a kvalitní predměty. Je zbytečné
tahat se s mečem za 1 zlaták.

Kdyby se auto i vyvarovali těch několika chybek
a udělali hru spíše hratelnější než kolosálnější,
mohla Baldur's 6ate d chat na záda takové bom-
bě jako Final Fantasy Vli.
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Ultima 0nline: The econd Age
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pána jeskyně, za kterého si dosad'te po- |,

čítač. v tomto světě se nezávisle na vás .

vyyíjí určiá historie, jsou tvo eny děii- .

ny, lidé se rodí a umírají. Neohrožení ,
hrdinové za podpory mocn ch mágri 

I

zápo|í s draky, zlodějíčci ve městech ra- ,

bují kapsy poutník , homíci kutají ru-
du pro mistry ková e a do tohoto dění j

z celého světa. Společně mrižete ko-
operovat, vraždit se, uzavírat spojenec- .

tví, zakládat gildy, prostě dělat riplně 
.

cokoliv, co vás napadne. 
I

k; ch. To však vlastně se Second Age ,

nemá p íliš společného, servery jsou |,

p ístupné i majitelrim základní veíze. 
I

Co tedy obnáší vlastní Second 
'Age? P eáevším zbrusu no4í svět 
:

Ultimy Online. Má dvě města, pět :

dungeonri, orčí pevnosti, h bitovy, .

svatyně, haldu ostrov a samoz ejmě .

i nová monstra - nap íklad majestát- ,

ní Titány, nové odrtldy drakri, sněž- :

nové rodinky p íšer - Therratany 
.

a Ophidiany, atd. Ale nemusíte se .

ultima 0nline si na celém malé zemicky,

získala dosloya zástupy p ívržencíi. U nás e ušak p edeuším

díky cenoué politice Telecomu dostalo ien na několik málo

št'astliuc s peyn mi linkami u práci či na koleiích.

Bl ská se dnes na lepší časy?

, 1:,"r 
rO"od v Papul možno pozorovat pár exemplá ů lstardů.

obávat, nečekají vás pouze tyto straš-
livé stv ry, p íjemn m p ekvapením
jsou houfy volně pobíhající zvě e, ale
i zástupy slabších p íšerek, takže šan-
ci na p ežití má i začátečník. Stále
mrižete hrát i privodní UO a s pomo-
cí portál či dungeonri procházet

sem a zase zpátky se stejnou po-
stavou.

Second Age je jako stvo en pro
všechny fandy tohoto nekonečného
virtuálního světa. Pravda, pokud nemá-
te základníverzi,je vám k ničemu,
a vzhledem k nevelkému počtu hráčri
se nedá p edpokládat, žese bude u nás
prodávat, ale když existují lidé, kte í si
l<lrůli ultimě koupili modem, jistě se
najdou i jedinci, kte í si nechají Second
Age dovézi. cholid Himmot

9 0029

Žánr: multiplayer RFG

V robce: 0rigin
Vydavate!: Electronic Arts
Systém: Win 95/98
Jazyk: anglick
Multiplayer: ano
3D akctleracc: ne

Minimálni konfiguract:
P 166, 16 MB MM,4x CD,

HDD l00 MB, internet 28,8 kbps

Optimální konfigurace:
Pll 233, 32 MB RAM, 8x CD,

HDD l00 MB, internet 64 kbps

l::r*, 
nenílegrace.

Hrate lnost

2 [99 Game tal

§
Ultima Online: The Second Age

vtlmi dobtá

Pr měrná

Více šťávy do staré Ultimy. Kdo zaváhá, bude žít
dál, ale možná ne tak pestrrim virtuálním živo-
tem.
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Soustri llauenlry |e u rozlladu, z krále 8rahama

|e prima kuádr, p0 ucnlíOyě se potulu|í mrtuoly

a Wpadá to, Že bude ieště h . Komu e t0

nelíbí, ať s tím zkusí něco udělat!

LOGlll , díce se heslem Do It Yourself, , stavuieteLOGII| , díce se heslem Do It Yourself, , stavuiete pohled na jeho mužné tělo.
Po posledním dílu - The Princeless , rozhodli se nechat tuto starost na , Během nékolika prvních hodin hraní
Bride -.to už vypadalo, že jsem na tento systém sys-
se tlacl Sierror"r stalrrr jí

lity. dementních hádanek l!r.., něco do sebe. Co se t;;če
a Špatně zvládnutého pro- ?š Ji, rychlosti, znáte to - akce-
gramování pod Windows, & .ffi lerátor budelerátor bude pot eba a ně-

jakv ten rychlejší procesor
se rovněž neztratí.

sinaštěstípánovéuSierryroinffi,*Yl.#ffi*]šíprocesor
uvědomili, že iestli

se tlacl Sierror"r stalrrr jí tcrllatic]<r rrzrdár al. alc 1lal<
tllral<r,. Po r lažrr_r,ch clhla- .. . ; . - lni l<upc_rdir,,u pr'cšcl clt; l<r,-

sech na sedmy dtl, l<tety -] - , ;- -,, -- ve. Neneclrejte se proto
se tresl v intencích inlariti- zpočátl<u znechutit. ntá to
litv. dementních hádanek l!r.., něco do sebe. Co se t če

uvědomili'*'""hiffi',' Pq '# ru=H;'fu-nechtějí okusit kor
dehtuape ízrukt
rovan ch hráčri, musej ; ,d,

Tii"ffi;lťťiňr}. 
-:"',' '''I 

flTgiffi-iil+ffčováním?

uvědomili, že jestli
nechtěií okusit kor

jsme pajdali se sv m spri-
tov m hrdinou. Auto i si
správně uvědomili, že

gie nabíze|í, Svého hrdinu

dnes ťrčí 3D. a osm díl
uplácali z polygori a te.\- i

tur. Řeknu to na rovinu - q
graťil<a svuj čel plrrí. ale ; i
p eci jen, špička to není:
myslínt, že si graťici mohli ,''',
více r,l,hrát s možnostrni.
které jim drrešní technolo-

THE STORY SO

J!íffi
hrdina, kte4 to dá do po-

:"jlutovYPadástímYn- 
6fi,.g,#fihfi;

čováním?

,:,1"=,.q,fiT3riť" J
jádro hry tvo ily statické ? Pexeso trochu jinak. bych vytkl.
obrázky, mezi kteryími

ádku. Tentokrát se do to-
ho hlavní záporňák pustil
vskutku drikladně - rozbil
Masku Věčnosti na pět
kus , které se rozletěly po
celém světě. Následky po-
cítili všichni- živí e pro-
měnili na kámen a nemrt-
ví vylezli z hrobri. V tomto
díle ovládáme prostého vi-
dláka connora, kterému
p i explozi p istál jeden
z díl Masky v rukou,

a uchránil jej tak od mineralizace.
Spolu s ním se vydáváte p es
sedm rozlehl ch světri posbírat zbylé

pozorujeme z populární-
ho pohledu t etí osoby,
p ičemž se dá p epnout
i do pohledu z vlastních
očí. Bohužel, hra je pak
témě nehratelná, ztratíte
brzy orientaci. Jedním

Vy jste vrátn, ?
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ce, do kte4ich
se Connor
p i sqích
toulkách do-
stane, isou již
mnohem zají-
mavější.
Logické pro-
blémy jsou
opravdu lo-
gické, okolo
70 typti po-
stav ve h e
zaručuje, že
se vaše tista
(kladní NPC)
či zbraně (kr-
velačné zru-
dy) nebudou
nudit. Oproti

čty i kousky Masky, a zachránit tak
svět,

Ot epané? Máte naprostou
pravdu, základní zápletka už snad
klišovitější blit nemriže, naštěstí situa-

minullrn
díl m je osmička v razně akčnější,
stovky kreatur vám budou usilovat
o život všemi zprisoby, ale bodnl ch,
sečnlích i st eln3ích zbraníje zde na-
štěstí požehnaně, nemluvě o ruzn5,ich
typech brnění, kouzel a zvyšování

rovně hlavní
postavy. Je
jen trochu
škoda, že se
veškeré sou-
boje omezily
na klikání na
nep átele...

LoGoUT
Osm; díl
King's Questu
se nepodobá
ničemu z to-
ho, nač jsme
byli u Sierry
zvyklí. Jistě,
není ve všem
dokonal5í, ale
myslím, že
p echod do

Žánr: RPG Minimální konfiguracc:
V robce: Sierra Studios P 166, 32 MB RAM, 4x CD.

Vydavatel: Cendant Software HDD 400 MB
Systém: Win95/98
Jaryk: anglick Optimální konfigurace :

Multiplayer: ne Pll 266, 64 MB RAM, 32x CD.

3D akcelerace:3Dfx, D3D HDD 400 MB,3D karta

Sierra se vydala do t etího rozměru a až na de-
taily je osm díl série Klngs Ouestv,itečná hra.

-detího rozmě-

,***"nťGtllzE

BE/BPc

Hoberta tlllilliams
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King's Ouest
Je to už dlouh,ch 18 let, co téhle
americké paní p išly počítače p íliš
nudné a rozhodla se, že s tím něco
udělá. Začala vymt šlet hry a jeji první
projekty zaujaly do té doby skeptické-
ho manžela kena natolik, že zanechal
programování ričetního softwaru a

zrodila se legenda - Sierra On Line.
0ni bylijedněmi z těch, kte í se
zasloužili o to, že adventury pat ily po
dlouhá léta k nejkvalitnějším hrám
pro osobní počítače. A série King's
auest, ač se to možná nezdá, vévodí
se sv, mi sedmi miliony prodan,ch ko-
pií na trrinu nejprodávanějši série her
všech dob. pokud se o Robertě
Wi]liams či historii Sierry a King's
auest chcete dozvědět víc, nalistujte
o pár stran zpět na ,,story".

ru zvládla Sierra vyrazně lépe než
Lucas Arts se sv m Grim
Fandangerr. U Masky se budete bavit
kvalitně a dlouho, a o to p eci jde.
Zpracováním je hrou když ne součas-
nosti, tak nedávné minulosti a atmo-
sférou se mriže směle rovnat starším
klasikám. P edplatitelé GameStaru
mohou snadno srovnávat, na druhém
CD na ně čeká plná verze šestého
dílu.

Tomóš Radl
9 0027

ltemo na GD
Jla ptunim GD se klomě iiních
na osm King's Quest. Poltud si
zkoušet, ialé to ie pohyboual se

Darentrt re 3D, či iaké to ie, Idrž
ty p lmichá i hocha té akce, nic
bláni.

Game tat CI)
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Už ie to dlouho, co isme si naposledu hráIff
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není tak stará jako
I ttg's Quest (první díl
vyšel v době, kdy se již
prodával l{ittg's Quest
I-V), zato si však svou
originalitou a netradič-
ním spojením prvk
RPG a adventure získa-
la mnrrho p ívržencri.
O to více potěšujícím
í'aktem je, že se po veli-
ce dlouhé pauze setká-
váme s dalšírn pokračo-
váním, které podle
mnoha západních
časopisri pat í mezi nej-
lepší z celé série.

Pokud nepat íte prá-
vě mezi znalce p íběh

uest |or Glclry ncbo
Hero's Quest, chcctc-li, jc jcd-
ním z piIí ri tvr-rrby gigarrta
v hcrnínl prunryslu, amcricl<ó
l'irnry Sicrra. Tahlc sóric sicc

i'cl-ti,;,lr,,,", oi ti"i"i; "Á-
.i _ -j11l9!:,]:..j!!,,- ,)

bezejmcrrného hrdiny Silmarie, pak
vám budiž nrá tabulka dobrlim
pr vodcerrr, ale vězte, že nyní je čas
podívat se na zclubek již pátému z je-
ho p íběhri. Ztemnych hvozdri

-4 1ž

Mordavie jste byli odte-
leportováni kouzelníkem
Erasmem do ostrovní í-
še Silmaria, kde byl za
podivn5ích okolností za-
bit král a kde se p ipra-
vuie cosi nekalí-to, co
souvisí s několik století
vězněnym drakem.
Celou zemi ohrožujív -
boje dobyvatelri, po
opuštěn ch místech se
potulují nebezpeční tvo-
rovéanavícbyl p ikrva-
vém rituálu zničen první
ze sedmi kamenn ch pi-
lí ri, které magickou
silou drží draka v ieho
vězení. Co se stane, až
padne poslední z nich?
I(do zachrání Silmarii?

f

na hrdiny , že io? Jestli mě pamět' neklame!
tak naposledy p ed pěti lety. llytáhněte ted{

ffi"" T

ffi

=ť

?
-",,,Hlp;:;#

, čem jako bojovníl<, nebrr

1l

GameStar 2 !99
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!r z krabice d evěn meč, nasadte si
Uečerníčkovupapírouou čepičl{u, osedlejte

suého houpaciho koně a hurá na draka!
i.
I

vou p()stitr tt z tllitlulého dílLr. ;,rle
kdo z viis tllli cltlttla rla disketú Ltlttzt,
nou ptlzici z 1lčt let staré hryi'

Ať už zr trlítc to či ono, m žetc si
b t jisti. žc 1lrlkud si to snad
v budtlLlcll u rozmyslíte a budete chtít
začíL z.ntlv u s jinou postavou,
ncll jcletc pěl<ně pohodlně
vyšla1llrrlrlu stezkou až k místu, l<clc
jstc sl<tlrlčili. Sierra iiž tradičrlč
pí,illrlrr illr hru tak, aby ešení 1.lt,tlllle
mtt a lrliclanek byla pro r znli 1lrlt tllá-
ní tldliirlá. A tak zatírlrco brlitrr rril,
zísl<ár tt pcníze srllrlltlji v ilróllt,. l\()tl
zelrlíli si jc vvclčlli svyrrl nlagit,l,r'tlt
ull}cnl. zlrrtli,j si jt, llLrtlc n]u5t,t tlllltis1

Ne|)( )\t 1,lt (la t c I t l t l Lt st luČ,ást Í 1,1r žtl e
ho dílLr (1tlls1 f ttt ( iltlrv jsott strttllrl jt,

a s tínt sllrljt,tlli lil'(i eiist lrn Stejrli,
jal<tl rt, r e l:rrlť, titttlgetlttt_t i v te trr st,t,ii

ť

není čemu divit. co
byste čekali od pčta-
sedmdesátičlenrróho
t5ímu pracujícího
s programy jal<o

Sottimage nebo
3D Studio Max?

A atnrosíéra? No,
nebudu dalel<o tld
pravdy, když ,ekr'u,

že |sem byl ulresen.
Témě bez p estávl<y
jsem bloudil Silnrarií
celé dva dlrv. nllril

Ošcmožnó ul<olv. za-
fiel t-ršklivó p íšcry

|)

\

a snažil se získat srd-
cc tanečnice z hcls-
tince u Mrtvého
papagáje. U málokte-
ré hry jscrrr vydržcl
tal< houžcvnatě bojcrvat se záludrrost-
rrri, jal< nri je zde rrapríklad lov tta pe-
gasí péra či strastiplrrá ccsta na ostrov
šílerrcrj a rrásledrró sestrojování létají-
cích aparatur.

Quest for Glory V jc lrej-
lcpší adventure, l<ter<ru jserrr

za posledrrí rok - a možlrá

i dólc - hrál. Oproti tóto h e vypadají
všcclrny čcské advcnture i velkolep
projel<t LucasArts Grim Fandatryo
jako ubolré v l<,il<y do tnry. Jen tal<
dál! |err ta|< dál.

Po tcch ll ic|<ó str,árl -

ce ie ()uest for
G lory, \ trllrilvclttvt.rLt

1lcrlou. Sll\ e le |]l,tr
l<reslená pot.aclí
a dob e zr |iiclrrLtlú
modely a jcjitlr ;lo
hyb spolu se
sl<vělou hudllrrLt cltr-
dávají h c ncLri,čri-
telné l<tluzlr;. l\lc
ono sc v pt-rdstatč

L

záfr se cvičítc ve zloděiiD. Alc

lání, jirlú se . 1lrll<ucl
pcrt ehlrc rtltt,iití. llt
naučit s l<riIlll<tlli. ,l

tr\
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Žánr: Adventure
V robce: Yosemite Ent.

Vydavatel: Sierra

Systém: Win95, 98. MacOS

Jazyk: anglick
Multiplayer: ne

3D Akctlerace: ne

Hratelnost

Grafika

Zvuk

Obtížnost

Minimální konfiguracc:
Pl00,8 MB MM
4x CD. HDD 300 MB

Optimálni konfigurace:
Pl66 MMx
32 MB RAM

BEGEllzE

ADUE]|TURE/RPG

try[
CD-ROM verze luest for Glory lV
vydána v prosinci 1995. V hlavní
roli John Rhys Davies

1989 l 990

V červenci 1992 ie vydán remake

0uest for Glory l v 256 barvách

1 991

:

?uest íw Glory lV
vydán vlistopadu 1993

i
1

Iffi

začíná tvorba

1uest íor Glory V

1992 1 995 1997 1998
luest íor Glory ll je vydán a je zároveň
poslední hrou v šestnácti barvách vytvlrenou
za použití patentovaného enginu SCl

The story srl íar
Pojd'me nyní na chvíli opustit
souČasnost a podívejme se na
dobrodružství, která již mnozí máte
Za sebou.

Quest for
Glory I: So
You Want To
Be A Hero?

Prvním díl-
kem z této vy-
da ené série se
stal na konci

roku 1989 titulvydany pod názvem
Hero's Quest. )eho hlavním plusem
byla originalita spojení RPG prvkri
s klasickou adventure. Skvěl3,i byl ta-
ké nápad v5,iběru ze t í postav, čímž
byla zajištěna vysoká rep-
layabilita, H ero's Quest
byl také prvním sierrov-

P íběh vyprávěl o va-
šem p íchodu do městečka Spielburg,
které hledalo hrdinu pro vy ešení
problému s bandity. Postupem času
se ale ukázalo, že městečko netrápí
pouze banditi, ale i Baba Yaga, ztráta
baronov ch dětí a p emnožení mon-
ster v okolních lesích. Hero's Quest
si vysloužil tako4í spěch, že v roce
1992 byla vydána p edělávka ve256
barvách s názvem Quest for Glory I:
So You Want To Be A Hero?

Quest for
Glory II: Trial
By Fire

úspěch prv-
ního dílu zap í-
čirril ještě p ed
zrnírrěnou p e-
dělávkou do

256 barev vydání druhého
pokračování. Pro skalní p íznivce
prvního dílu p ichystala Sierra oprav-
du lahťrdku. Mohli totiž irnportovat
svou postavu z prvního dílu a pokra-

?uest íor Glory lll
vydán v íjnu 1992

čovat s ní v no{ch dobrodružstvích.
Ještě jedna novinka však čekala
v druhém dílu. I( postavám bojovní-
ka, mága a zloděje se p idal ještě pa-
ladin. I( dosažení tohoto titulu a zís-
kání nov5ích zbraní a dovedností
v p íštích dílech musel hráč hrát s bo-
jovníkem a neučinit žádn nečestn
skutek.

P íběh vás na létajícím koberci od-
nesl do pouštního města, seznámil
s liontaurem Rakeeshem
a černokněžníkem Ad Avisem, jemuž
jste měli zabránit v podmanění si
mocného džina Iblise a ovládnutí svě-
ta. Za vaše skvělé počínání a záchra-
nu Silmarie vás suitán adoptoval
a tak iste se kromě hrdiny stali i prin-
cem.

Quest for
Glory III:
Wages of
War

T etí
pokračování
série s sebou
p ineslo
obrovské ino-

vace. P edevším noqí grafick; kabát
s 256 barvami, kompletní ovládání
pomocí myši a mapu, která usnadňo-
vala pohyb ve h e. Zajímavostí je na-
p íklad i to, že Quest for Glory III
byla jednou z prvních her, které se
prodávaly na 3.5 palcovlich HD dis-
ketách. )edním z d vodri byla p ede-
vším velikost zvukoqich soubor
s digitalizovan3ími samply.

p íběh t etího dílu nás zavedl do
Tarny, pouštní domoviny Rakeeshe,
kde se rodil nep íjemn3i válečn5í kon-
f]ikt mezi lvím a leopardím lidem.
Ten by však sám o sobě nebyl
takovou katastrofou, jakou by bylo
otev ení brány do světa démonrj. Ta
by se otev ela v drisledku mnoha
ťrrnrtí ve válce, rovnováha sil by byla
narušena a do Silmarie by vtrhly tisí-
ce démonri pod vedením
Dénlorrického kouzelníka. S pomocí
vašich p átel se vám však opět poda-
ilo poko it síly zla a tak jste se znovu

stali hrdinou dne.

?uest íor Glory Collection luest íor Glory V
vydána v červenu 1996 vydán v listopadu 1997

Quest for Glory IV: Shadows
of Darkness

Donedávna poslední pokračování
série již nebylo tak revoluční iako
všechny p edchozí, p esto se několik
novinek objevilo. Díky obrovské ka-
pacitě CD-ROM médií se mohla pro-
dloužit délka hry a mohly b t použity
hlasy opravdov5ích hercri
k nadabování postav ve h e. Drobnou
změnu prodělaly i souboje, kde se
p epnutím do strategického módu
značně usnadnilo hraní pro hráče se
slabšími reflexy.

P íběh nás opět zanesl do zlem
zamo ené země. Tentokrát to byla
Mordavia, zemé vlkodlakrj, vamp rri
a vašich sta4ich známych. Objevila
se tu totiž jak Baba Yaga, tak i Ad
Avis. Právě ten spolu s krásnou, leč
nebezpečnou l(atrinou usilovali
o vyvolání mystického Avooz|a, jenž
by zahalil krajinu do věčné tmy
a oni by se tak nemuseli bát denního
světla.

Tomoš *"r'.'.:í

Skvělé pokračování jedné z nejlepších adventure
sérií. Kéž by každ, uměl dělat tak zábavné hry
jako Sierra.

ft|Game t0 . ::



LG lllFon EyI ONLY

l5o LCD Monitor 500LC 17'CRT Monitor 78FI

l /" Flotron

0.24 mm stripe

double / dynomic

Typ

velikost bodu

Zoblozovocí plotho (HrV)

Powchovó provo

0deno

Zoblozovoné borvy
podsvěilení

Jos

úloveň kontlostu

úhel viditelno ti

Typ

Synchronizoce

H-poloho

V-poloho

Poměíovó módy

Typ

zóklodní nostovení

Funkte OSD

T{ilEmn
]@Eil
mliítillí|ll,{I
MMil
mffiHlwilr
1|lllli!]l!nn
írm,llílifitlllllll

EEil
trllrinilEliir

Morimólní rozlišení l 024 x 7ó8

l 5.1 " TFT [tD ponel

0.3 x 0.3 mm / pixel

307 x 230 mm

Hord (ooling (3H)

ó0 ms (mox.)

ló million (24 bit)

2 (ffLlompy

200 cdlm'(typicky)

200:l (lypicky)

holizontólně: -r60"

vertikólně: -r 45'

RG8 onolog, 0.7Vp-p/75 ohms

odděleně horizontólní/vertikólní

3l - ól l(Hz

56-75Hz
l4 p ednostoven ch,4 uživotelské

digitólní ovlódóní - 0SD

power, OSD on-off, menu selea (2), odiu$ (2),

blightnes (2), letoll

tllV posilion, contrcst, clock, clock phose, ()SD time,

0SD posilion, 5 longuoge menq informotion

VESA(DDCIB)

V[SA, lBM P(, MAc & SPAK

l5 pin D*ub

90 - 2ó4 VAC, 50 - ó0 Hz

40VÝ bn), 5W (suspend & stond-by), 5W (offl

405.2 x 3ól.ó x ] 82.4 mm (s podstovcem)

netto: 5.ó (g, s obolem: /.l l(g

ltC950, ULl 950, CSA, CB, SE1,1l(0, TUV, CI-IVD

Ul, TUV-GS, Ntill(O, E,IrIC-FCC-B, CI-MARI(' Dtllls,

ll!l/c, ROV, MPR_ll, T(0 92, Tco 95

dvo rcky

29 q00,- Kč bez DPH

325.4x244.1 mm

Frehente l35 MHz

iii,.l , ",Typ R6B onolog,0./Vpp/75 ohms

Synchronizoce oddělenó horizontóln/vertikólní, llfl kompositní

Mox. elgonomické lozlišení

Mox. rozlišení
po el borev

H-poloho

V-poloho

MeMMn[rEu@il
EffiWWilI
l!|,lliilnn
írFnlMtitliil|lí'Tl

m
]ulErumnr

l 280 x l 024 / 75llz (l{l)

lóOOxl200

ne()mezen

30 - 85 KHz

50-1óOHz
Poměťové módy 8 p ednostoven ch, 24 uživotelsk ch

&*lla.

Typ digitólníovlódóní OSD

Noslovení no p edním ponelu PWR, conlrosl, brightnes, enier, se|ed (up-down), exil

OSD íunkce |W size & posilion, side pincushion, tropezoid, pin bol.

porolleloglom, imoge tilt, moirq color selecl, mode recoll,

mode iníormotion, 5 longuoge menu, 0SD odiust

0SD tun-off, monuol degousing, D-suVS8l'|(,

video input level selea (0.71.0V). beep ory'off

VEsA(DDO2B)

VtsA, lBM Pc, MAc & sPARc

l5 pin D+ub & 5 BNC

90 - 2ó4 VA(, 40 - ó0 llz

1 20W (norm.), 1 5W (suspend & stond-by), 8W (offl

435.5 x 455.5 x 4óó mm (s podstovcem)

netto: 2l l(g, s obolem: 24.5 l(g

Ul" 6A, TUv_Gs, Fcc-B, (E-MARI(S

Dtltls, }lwc, ROv, MPR-ll, Tc0_95

tii roky

l2 900,- Kč bez DPH

Gtl
Pm(A Pruho, No Vinobloní 1792/55

Iel.:02ló72 83l ll, fm 02/67283120

e-moil: info@proco.q t,vwww.prOcO.cz

Plo(Á Bhdov, Husovo 3
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e-mOil: pí0(ozel@bvnet.cz
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tel.: 05/482 l l 500-5, íox, 05/482 l l 499

e-moil: bmo@ploco.a

Pm(Á 0pou, Těšínskó 29

tel/fox: 0ó53/ó2 35 39

e-mOil: pro(0_0p@ovo.pvlnet.a

PíOOXín, Antonínovo l 3/5

tel,:067 /721 98 97

e-moil: vlk@proco.a

Plo(Á 0stnvo, Erbenovo 19, Vítkovice PnO Uhlec, Širokt iZ
tel.:0ó9/293 17 50-3,ígx,29377 54 tel/fox:048/510 58 //
e-moil: ostlovo@ploco.a e-moil: procoli@mbox,vo1.o

P,oO PloSěiov, Wolkerovo 2ó PíoOIišnw, Hovlíčkovo 825

tel,:0508/334 ó5l, fox, 0508/334 ó52 tel/fox: 0504/4l0 095

e-moil:pro(o.pv@mbox.vol,a e-moil:pr0(0lll@mbox.vol,a

llIed me 0ulorirOuOné prOdeire píOdukt 10!

l cRT
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m
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nln
Po nep íliš wda ené 3ll rea!-

timoyé strategii Riveruorld
p ichází lrancouzslté Gryo na

trh s aduenturou Ring.

í 
Nepěkny úděl - opékat se na slunci p ikován ke kamenné desce.

oda ilo se navázat na poměrně
rispěšn3í Atlantis, nebo je to za-
se další propadák? Co se skryí-
vá na šesti CD v zajímavém
obalu?

Sk{,rvá se na nich ťržasná kombina-
ce nádherné grafiky, zajímavého p i
běhu a nejlepší hudby, jakou jste kdy
v počítačové h e slyšeli. Tu má na
svědomí orchestr pod vedením vídeň-
ského dirigenta sira George Soltiho
a většina skladeb je p evzata, stejně
jako námět hry, z opery Richarda
Wagnera Prsten Nibelungri.

A o čem vlastně Ring je?
P íběh je, jak jsem se již
zmínil, částečně inspirován
Wagnerovou operou
a potažmo tedy i skvostem
st edověké literatury, Písní
o Nibelunzích, Déj samotnli
je ovšem zasazen do 22. sto-
letí, krátce po rozpadu
zemé a zničení lidstva.
Setkáte se tedy iak s mytic-
k5ími postavami, tak i s ves-
mírn mi koráby a jin; mi vy-
moženostmi. Ty však hrají

v p íběhu ien okrajovou
roli, a tak se z kombinace
těchto dvou ,,světti"
naštěstí nestává k č.
Drivodem pro netradiční
spojení m tu a sci-fi je jád-
rop íběhu,vněmž
mysteriózní persóna, zva-
ná hlavním protagonistou
matka, seznamuje svého
synaISHesp íčinami
zániku lidstva a dává je
do souvislosti s ruzn mi
neduhy lidí, které pak
zosobňují
mytické
postavy.

Herní
omáčku
kolem
zvláštního

, p irovnatk Atlantisu. Pohyb je vy-
, ešen riplně stejnlim zprisobem , tj. že
, pomocí myši otáčíte hlavou o 360
, stupňri dokola a o něco méně nahoru
, a dolri. Pokud se kurzor změní, mti-
, žete vykonávat nějakou akci, nebo se
, po p edem určené trajektorii
, p esunout o kousek dál.
, Pokud bych to měl shrnout, pova-
: žuji Ring spíše za umělecké dílo než
, hru. Ringrozhodně není pro adrena-
, linové maniaky, ale je to naopak
, uklidňující podívaná. Pokud tedy
, chcete slyšet a vidět něco

p íběhu tvo í typické
hádanky typu použij
jeden p edmět na
druh,avelmičasté
logické puzzly.Ty
jsou asi tím nejtěž-
ším, co ve h e nejde-
te, ale i p esto je hra
možná až p íliš krát-
ká.

Technické prove-
dení by se díky znač-
né podobnosti dalo

nevídaného, kupte si jej. Pokud vám
ale jde o něco |iného, sežeňte si raději
více akční titul.

Tomóš voroščdk
9 0031

Žánr: logická adventure

V robce: Arxel Tribe

Vydavatel: Cryo lnteractive

Systém: Win 95/98

Jazyk: anglick , fr., něm.

Multiplayer: ne

3D akcelerace: ne

Hratelnost

Grafika

Zvuk

0btížnost

Minimální konfigurace:

P l33, l6 MB RAM, 8x CD,

HDD 250 MB

Optimálni konfigurace :

P 200 MMx, 32 MB RAM,

8x CD, HDD 250 MB

Kompletní recenze a
na GD
S prode|em Binguu našlch lra|ich to

ršell|al - možná že nebude t dostáni

tat |en yelml otra|ově. l z toho d vodu

léto |lnal úborné h e věnorat pouhou

le|ši recenzI yšat nep l|dete, hlede|te |l na

Ide |sou l uložené pozlce ze hry.

1 
Faíner nebo Fasolt, obr, Wotan, Loge a vejce.

? Zdá se, že Ptáka )hniváka nevymyslela Němcová. Ale tenhle fógl asi neumí uzdravovat zpěvem. 
:

:

l

GameStar 2 |99

80

l

L

Dobrá

Bing

Skvčlá podívaná na šesti CD. Jedinečn,i zážitek
pro milovníky vážné hudby a mytick ch p iběhti.
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ArU0
A da!ší ěeská hra. Tentokrát

se ušak netěšte na humor,

známé herce ani na p F
hloupl p íběh. Ceká uás to-

tiž napínaú boi s časem

a uyšet ouání katastroíy na

uesmírné stanici.

záplavé česk3ích her, které se
na nás sesypaly tento a minul3i
měsíc, a mezi tak žhaqími titu-
ly, jako je Quest for Glory V,
King's Quest VIII či Return to

Krondor, se objevil další domácí titul,
tentokráte hodně dlouho p ipravova-
ná adventure Argo. Oproti ostatním
adventurám má však tahle věcička
několik rozdíl .

Na ten první narazíte v podstatě
okamžitě po startu. Argo je totiž z ej-
mě druhou,,domácí" hrou po Next

Space, která se odehrává v jiném pro-
st edí, než je naše planeta. P esněji
ečeno se ocitnete nejprve na vesmír-

né lodi a pak na základně, z níž se
z nevysvětliteln ch p íčin odstěhoval
život a na níž se také nerispěšně po-
koušela p istát první ze dvou v5ísad-
koq.fch lodí. Na vás tedy je použít tu
druhou, dostat se na základnu, zjistit,

co se stalo, a v po ádku se vrátit na
palubu vesmírné lodi.

Druh m rozdílem oproti většině
česk3ích her je zp sob, kte4ím do hry
vstupujete vy. V poslední době jsme
mohli vidět p edevším zp sob ozna-
čovan5i jako third person, neboli po-
hled očima t etí osoby, nezaujatého

pozorovatele. V Argu
ovšem tento zptisob nemo-
hl b t ze zce|a prozaického
dtivodu použit. Všechny
,,t etí" osoby jsou v pr bě-
hu hry nalezeny mrtvé,
a tak byste z ejmě až p íliš
často koukali na strop zasy-
pané spojovací chodby, na
dlaždičky na záchodcích
nebo na poklop hybernač-
ního p ístroje.

Co se t če herní části Ár-
ga, jde o čistou adventure
z eděnou pouze mírnou ča-
sovou tísní zprisobenou vy-
čerpateln ostí energeticklich
zdrojri a látek pot ebn5,ich
k p ežití v extrémních pod-

mínkách. Tenhle časov5í stres je
ovšem pouze nárazovy, a tak se bude-
te spíše zab ntat otevíráním zasekl5ích
dve í, obnovováním dodávky elek-
trického proudu, vyprošťováním těl
a jin mi problémy. To vám ale vzhle-
dem k velikosti základny dá občas
pěkně zabrat.

A jak je to vlastně s hratelností?
Argo je sqím zpracováním dosti pr -

měrná hra, která vás ale začne rychle
bavit. V první části se rychle zorientu-
jete v ovládání a po p íletu na základ-
nu na vás čeká šok v podobě zqíšení
obtížnosti. v tu chvíli začne herní
elán opadat, ale zase se rapidně pro-
dlouží doba, po kterou vám hra
vydrží.

Chybky a chybičky se nevyhnuly
ani Argu, a tak se na ně podívejme.

Necháme-li stranou zastaralé zptaco-
vání p edrenderovan3ích statick3ích
obrazovek, zb ntá nám nepochopitel-
né rozpad áv ání informačních rámeč-

kri v počítačovém systému IDC Net-
work a také nefungování videa p i
opakované instalaci hry. Na škodu by
bfralo nebylo ani popsat objekty ve
h e, které nem žete vzít do kapsy.
Ono je sice super, že se u šipky objeví
malli otazníček, ale jak mám vědět,
k čemu p esně pat í?

Tomdš voroščak
9 0032

Minimální konfigurace:
486/66, 16 MB RAM, 2x CD,

HDD 180 MB

Optimálni konfigurace :

P 90, 32 MB RAM, 8x CD,

HDD 210 MB

žánr: adventure
V robce:21st C. Entertainment

Vydavatel: BBS lnt. Multimedia
Systém: Win95/98, MacOS 7.5

Jazyk: česk, , anglick
Multip|ayer: ne

3D akcelerace: ne

Hratelnost

Grafika

2 i90 Game tar
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na prynim G0.

CD Zajimavy a kvalitní česk projekt, lišící se od
sv,ich koleg11 p edevším originalitou námětu.
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Jako provinční yládce pouě eny
ší ením sláuy Říma máte jasny
tikol: stavět města, podporouat
obchod a pr mysl, ale hlavně - zís-
kóyat peníze. Jak toho docílíte, je
jen a jen na yós. Získejte bohatství
a moc, pobute Barbary a zažeňte
nájezdníky, nebo se zamě te na
staybu dalšího yěčného Města.
Neuspělete a skončíte jako potrava
pro luy. Prokaže svou sílu ducha
a možná budete jednou prohlášen
Caesarem.
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slMULAT
Tento měsíc
jsem měl
opravdové
druhé vánoce.
Proč?
Vysvětlení
je jednoduché:

FAtG0]l 4.0
JE 1lA SUETE!!!

I(onečně jsme se po těch dlouh ch letech slibri od
Microprose dočkali simulátoru, kter5í lze jednoznač-
ně označit jako ten nejlepší na světě, k čemuž ale pat-
í i složitost ovládání. Není se ale čemu divit, Falcon

je skutečnli moderní simulátor pro skutečné simulá-
torolé nadšence, žádná druhá t ída, žádné,,nastartuj
a st ílej". K tomu všemu pat í také super grafika,
prostě hra jako celek prisobí p ímo geniálně. Takže
se těšte, pánové a dámy. IGomě tohoto maxidílka se
v rubrice objeví ještě Apache Hauoc, opět simulátor
novodobé bojové techniky. V tomto p ípadě se jedná
o dva konkurenty - americk3í bitevní vrtulník AH-64
Apache a rusk Mi-28 Havoc.

Bob Koutsk5í
bob_koutsky@idg.cz
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l. Falcon 4.0 1lEW 95%

2. Bed Baron ll 3D

3. Uorld Wal ll tighters l/99 l 85%

4. Jane|s t-l5

5. Hornet íorea

6. í-22 Tolal All Wal

7. Descgnt: írcrslace
.L

8. Apache Haroc 1lEU l5%

9. Flight Unllmited !l

l0. Team Apache l5%
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relativně nejlépe,
p íliš se ale sou-
st edil na simula-
Ci t5,imové práce
vrtulníkové letky
a asi až p íliš
omezil realistič-
nost. Firma Em-
pire Interactive
nám ale ted'p i-
náší novinku, sli-
bující stát se ko-
nečně po ádn; m
vrtulníkov5,im si-
mulátorem. No-
vinka nese název
Apache Hauoc:
Enemy Engaged,
a jak jižnázev
napovídá, v jedné

krabici dostanete
simulátory hned
dva: americkli
AH-64D Long-
bow Apache
a rusk5í Mil Mi-
28N Havoc. Na
rozdíl od podob-
né kombinace F-
16 Multirole
Fighter/MiG-29
Fulcrum od No-

zapomněli testovat, zdali je na disku
dostatek volného místa. pokud není,
program prostě spadne, a musíte ce-
l3ích tak ka 400 MB instalovat znova.
Doporučuji tedy p ed instalací dri-
kladně poklidit na disku.

Nakonec se ale dílo poda ilo, a po
spuštění simulátoru bylo jasné , že ta
práce za to stála. Po grafické stránce
je totiž Apache Hauoc opravdu nej-
lepším vrtulníkoqím simulátorem na

a naopak, aby nep ítele spat ily jako
první. ]estli v simulátoru chcete hráči
umožnit používat realistickou takti-
ku, musíte mu nabídnout takov5í
systém zobrazení, kte4.f tohle všechno
umožní. Systém zobrazující složitl te-
rén dostatečně p esně, detailně
a hlavně rychle.

Všechny dosavadní simulátory vr-
tulník s grafikou z etelně zápasily.
Longbow /1 od fane's měl sice docela
pěknou, kopcovitou krajinu, ovšem
tak ka prostu jakl chkoliv objektri,
zatímco sta ičk3í, z preakcelerátorové
doby pocházející Hind sice měl ob-
jektti dostatek, zato neuměl texturo-
vanou krajinu. Nejnovější Team
Apache na tom byl sice co do krajiny

valogicu ale nejde
o dva samostatné
programy, ale
o jeden velk3í, in-
tegrující oba si-
mulátory.

U většiny re-
cenzí se v posled-
ní době instalace
p echází mlče-
ním, protože pro-
stě není co chválit, ani kritizovat. Bo-
hužel, Apache Hauoc je trochu v5,í-

jimka: nainstalovat a spustit se mi jej
poda ilo ažna několikátl pokus. P i
prvním spuštění si totiž provádí ja-
kousi konverzigraficklich dat, a uká-
zalo se, že auto i programu zde jaksi

trhu. Grafick5í engine hry nabízí prak-
ticky všechno, co je podstatné pro
dobryí vrtulníkov5í simulátor. Mrižete
stoupat podél ribočí kopcti, mrižete se
prudce spouštět do strm5ích dolí,
mrižete kličkovat mezi osamocen mi
stromy i se schovat za hranou husté-

Apache llauoc: Enemy EnUaUed
ákladním problémem všech vr-
tulníkoq ch simulátorri byla, je

a patrně ještě chvíli bude grafi-
ka. I(dyž děláte simulátor stí-
hačky, ve které hráč stráví vět-

šinu času pět kilometrri nad zemí,
mrižete si dovolit místo zemé použít
byt fotorealistickou, ale zoufale pla-
catou texturu. pokud takovou texturu
mírně zvlníte a sem tam na ní p idáte
domeček nebo dokonce stromeček,
m žete q,isledek použít jako terén
v simulátoru ekněme bitevního nebo
riderného letadla. ]estliže ale děláte
simulátor vrtulníku, tak něco podob-
ného prostě nestačí.

Bojové vrtulníky totiž nelétají je-
nom nízko: ony létají zatraceně
a proklatě nízko, a ne nadarmo se ta-
kovému |étání íká NOE - Nap Of
Earth, neboli česání země. Schovávají
se za stromy, plíží se skrze lesní tivo-
zy, ítí se koryty ek, prostě dělají
všechno proto, aby nebyly spat eny

l(oneĎně po ádn urtulníkouí simulátor.

GameStar 2 tl99

l když, nikdo není bez chybičky...
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ho lesa. M žete hnát svrij stroj těsně
nad povrchem polní cesty a koutkem
oka sledovat za postranním okénkem
se míhající meze, mrižete se i odvážně
spustit do hluboké a zké rokle, kte-

vidět MFD, což je velmi
nep íjemné - nějaké vy-
skakovací displeje ve
stylu US NAW Fighter
nebo Falcon 4.0by
opravdu p išly vhod.

Samoz ejmě, grafika
není to jediné, co dělá
dob4i simulátor. Dalším
klíčov m parametrem je
realističnost. u ní
ovšem už nejde jen tak
íct, že čím vyšší, tím

lepší, každ hráč má
p ece jen jiné preferen-
ce. Tady se Apache Ha-
uoc vyda| zlatou st ední
cestou. Avio-
nika a zbra-
ňové systémy
jsou simulo-
vány v zjed-

nodušené (ne však triviál-
ní) formě, takže je sice lze
vcelku snadno zvládnout
a ovládat, p esto ale v ro-
zumné formě odrážejí sku-
tečnost. Letoq model je ve
svém nejrealističtějším na-
stavení poměrně obtížnlí
a pravděpodobně i věrn5í,
pokud ale nestojíte o p íliš
složité ízení, m žete si za-
pnout rovnou několik zjed-
nodušení.

své letecké umění si m -

žete vyzkoušet hned na
t ech místech světa: na ku-
bě, kde Fidela už p estalo

rou do krajiny vy ízla bezejmenná
íčka. ve městě m žete kličkovat me-

zi budovami, mrižete se proplétat me-
zi stožáry vedení vysokého napětí,
mtižete podlétávat mosty p es eky.

bavit dívat se na hvězdy a pruhy vlají-
cí nad vojenskou základnou v Guan-
tanamu; v Thajsku, na které si začala
brousit zuby Čína; a v Gruzii, kde se
dostala k moci militantní vláda touží-
cí smazat hanbu zptisobenou rozpa-
dem Sovětského svazu, Jednotlivé mi-
se v kampani nejsou p edem vytvo e-
ny, ale generují se podle aktuální situ-
ace na bojišti (kterou pochopitelně
zpětně ovlivňují). Díky tomu nikdy

Prostě, graficky je Apache
Hauoc naprostá špička.

Zde se ale skqvá hlavní
problém Apache Hauoc.
Zatímco to, co vidíte ven-
ku, je skvělé, zptisob, ja-
k3ím se na to díváte, je
značně pochybn1 . Začíná
to už t eba klávesami pro
r ozh|ížení: žádná numeri c-
ká klávesnice, žádné
funkční klávesy, ale dost
nepohodlná kombinace
Ctrl+kurzorové klávesy.
Majiteltim plně programo-
vateln3ích joystickri je to
asi jedno, většina hráčri
tím ale nadšena nebude.
Problém je i s koukáním na p ístroje: : nevíte, co vás čeká a s čím se vté kte-
multifunkční displeje jsou vidět pou- , ré misi setkáte. V simulátorech, které
ze p i pohledu dolti do kabiny nebo , používají klasickou p edem p iprave-
na samostatn5,ich pohledech. Není te- , nou kampaň, je to p esně naopak,
dy možné koukat dop edu a současně , takže po pár pokusech p esně víte, co

se kdy stane, a zábavnost tedy prudce
klesá. Něco takového v Apache Ha-
uoc určité nehrozí, celkově není im-
plementace dynamické kampaně
v Apache Hauoc tak kvalitní jako ve

Falconu 4.0, silně kup íkladu chybí
komunikace s ostatními spojeneck3í-
mi jednotkami během mise, p esto je
ale velk5ím plusem,

Apache Hauoc je vítan3ím p ír st-
kem do rodiny realističtěji pojat3,ích
leteck3ích simulátor . Jeho grafika
a dynamická kampaň jej umisťují na
špici pelotonu, bohužel, problémy
s rozhlížením jej srážejí zpět do pr -

měru. Snad se auto i pro svrij další si-
mulátor poučí...

'oo 
ro','::.!

žánr: vrtulníkov simulátor

V robce: Razorworks
Vydavatel: Empire lnteractive

Systém: Win95/98

Jazyk: anglick,

Multiplayer: ano
3D akcelerace: D3D

Minimálni konfigurace :

P 200, 32 MB RAM, 4x CD,

HDD 380 MB, 3D karta

Optimální konfigurace:
Pll 333, 64 MB RAM,4x CD,

HDD 380 MB, 3D karta

t 
Havoc zdraví Che Guevaru!

l 
Kontrola vesnice.

2Il99 Game tar

Ghudák Hauoc
Skutečn,i Mil Mi-28 měl hned dvojnásobnou sm lu.
Poprvé, když v konkursu na nov, bitevní vrtulník
ruské armády prohrál s Kamovov,m Ka-50 Hokum

(a to museli u Mi-
lti, do té doby
dvorních dodava-
tel vrtulník po-
zemní armádě,
brát hodně těžce),
podruhé, když se
jeho nejlepší léta
kryjí s naprostou
finanční krizí rus-

ké armády, která by nakonec po mohutném lobová-
ní p ece jen asi nějakt zájem o Havocy mč|a. Jediná
šance tohoto konvenčního a nep íliš vzhledného vr-
tulníku je proto v exportu...

Apache Hauoc: Enemy Engaged

Hratelnost

Grafika

velmi dobrá

prrjměrná

I

l",,

Vrtulníkovri simulátor s nádhernou grafikou, dy-
namickou kampaní a problematick m v hledem.
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Tlpy&Triky
Měsíc utekl jako voda a než jsme se

všichni v redakci stačili vzpamatovat z prá-
ce na prvním čísle, jsou tu v po adí již dru-
hé tipy a triky. Na čty stránku, kterou má-
te zrovna p ed očima, se snažíme umisťo-
vat jen ty nejzajímavější cesty, jak
obalamutit či podvést rozličné herní tituly.
Doufáme, že se vám to s naší pomocí da í,
vy byste ale neměli zapomínat, že
v podstatě podvádíte sami sebe. Ovšem
existence někter5ích titulri se zbytečně
vysokou obtížností či nudnou
zdlouhavostí člověka nutí k rrizn5ím pod-

fukrim (ať už ze zvědavosti zjistit ,,co je
vlastně tam na konci", nebo z prostého
zoufalství).Tipy a triky se snažíme vybírat
tak, aby je využilo co největší množství
vás, čtená . Protože ale vy sami nejlépe
víte, které hry a jejich části vás nejvíc pálí,
očekáváme vaše písemné dotazy i rady.
Veškeré náměty tedy posílejte poštou na
adresu redakce a označte je čitelně heslem
,,tipy a triky".

WGW/llitro
Stále jste nezískali všechny bojovníky ve
h eWCW/Nitro a trápíte se kvrili tomu?
S radostí vám oznamujeme konec vašeho
utrpení, protože se nám donesl zajímavy
fígl. Čty ikrát obejděte bojovníka (evade),
čty ikrát zablokujte (block), čty ikrát ho

označkujte (tag), čty ikrát se mu vysmějte
a nakonec jednou aktivujte funkci ,,help".
Měli byste uslyšet klikaq zvuk na pozadí,
jenž oznamuje spěšnost vašeho počínání.

Ani hra Fantasy Empire neunikla naše-
mu zvídavému oku a poda ilo se nám vy-
pátrat užitečn trik. I(dyž si budete tvo it
nov5i charakter, pojmenujte ho ,,J[M
WARD" (ujistěte se, že jste opravdu uděla-
li mezeru mezi slovy), a zajistíte, že vaše
postavička bude prakticky neviditelná. Po
prvním kole získáte navíc 999 999 999 z|a-
ťákri a nabijete se magií. To se stane na
konci každého kola, takže o vaše bankov-
ní (a magické) konto se nemusíte již déle
strachovat.

Fallout 2
pokud vám snad informace obsažené v na-
šem kompletním návodu nestačí, nebo se
vám jeho čtením nechce zbytečně ztrácet
čas, máme tu pro vás pár tipti.
Tip 1: Pro získání ideálního charakteru se
zkuste ídit naším doporučením. |ako jed-
nu vlastnost si určitě nastavte ,,Gifted",
čímž získáte +1 ke všem atributrim (velice
dobrá věcička). Ovšem tento zákrok vám

razantně sníží počet bod dovedností, kte-
ré získáte p i postupu na vyšší roveň.
Tento nedostatek ale mrižete zapudit
nastavením inteligence na 10 (tato

l

? Baldurs Gate

? Fallout 2

GameStar

Trainery-
HERETIG 2
Délka souboru: 40 Kb
Název souboru: ognh2trn.zip

Game5tar CI)
Gheaty
llERETlG 2
I( použití níže uveden3ích cheatri stačí akti-
vovat p íkazovou ádku (klávesou ,,-").

Playbetter - aktivuje/deaktivuje
nesmrtelnost
Twoweeks - aktivuje/deaktivuje herní prv-
ky
Meatwagon - anihiluje všechny p íšery vy-
jma bossri
Victor - zabije kompletně všechny stv ry
Angermonsters - rozzu ívšechny p íšery
v rovni
Crazymonsters - poblázní všechny p íšery
v rovni
Kiwi - aktivuje/deaktivuje procházení zdmi
Showcoords - odkryje koordináty
Weapprev- q běr p edchozí zbraně
Weapnext - qiběr následující zbraně

HAtF-tlFE
K minule uveden m čít m p ibyly ještě ně-

které nové. Neiprve tedy spusťte hru p íka-
zem hl.exe -console. Ve h e se do p íkazové
ádky dostanete použitím klávesy ,,-", do

které budete moci po vložení p íkazu
,,sv_cheats |" zadávat cheaty. Kromě minu-
le uvedenlich je i cheat, kteryí p idá
kompletní zbraně: IMPULSE 101

TOltlB RAltlER ltl
Pro p eskočení rovně udělejte následující:
- vytáhněte pistole
- udělejte jeden krok zpět
- udělejte jeden krok vp ed
- pokrčte se a postavte (duck and stand)
- t ikrát se otočte
- skočte dop edu

Pro získání všech zbraní učiňte následující:
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vlastnost mimo jiné určuje právě i počet
bodti dovedností, které p i p estupech zís-
káváte).
Tip 2: Není vribec špatné se nechat
najmout jako ochránce karavany (ve městě
Reddings). Sice tímto postupem ztratíte
spoustu času, ale zato si p ijdete na docela
slušné peníze (až2000 gp).A hlavně bude-
te mít tu možnost se utkat s docela siln3ími
protivníky a po jejich zneškodnění za po-
moci ostatních ochráncťr karavan si v kli-
du znárodníte jejich munici a zbraně.
Tip 5: V;ftahoq trik. Docela často se vám

Grim Fandango

stane to, že vás nep átelé očekávají již pod
qitahem. Chvilku s nimi bojujte, a jakmile

kyním. Tam vystupte a strčte ten štít
někam do země. |ako obvykle vás štít oka-
mžitě nasměruje určit3ím směrem. Opět jej
vezměte, jděte několik krokri určen m
směrem a opakujte tento proces. To dělejte
tak dlouho, dokud se neotev e vstup do
skryté jeskyně. Tam naleznete klíč, kter5í
vám otev e vchod do další kapitoly.
IGpitola 2: Zde je velmi driležitá záhada
kočičího závodu. S tiskárnou na lístky od
Charlieho m žete p ijít na driležitou indi-
cii. Pozorně sledujte hlášení ze závodtt.
Tak se dozvíte, že pouze každ druh
t den se po ádajízávody. Po rozhovoru
s Dougem u první p epážky se dozvíte, že
pouze v ťrter5í se vydávají kočičí klobouč-
ky. Dohromady s cílovou fotkou šestého
závoduje ešení docela snadné, nebo snad
ne? Jako první číslo ( plně vlevo) zadejte
dvojku, vpravo napište šestku a jako den
zvolte te4 . Vytiskněte takto nastaven
lístek a nechejte si ho proplatit u p epážky.
Zato dostanete usvědčující fotku Nicka,
kter;i vám určitě pomtiže dál.
IGpitola 3: Pot ebujete ještě dob e směni-
teln3í p edmět, abyste získali elektrick5í se-
káček? Jak by se vám líbil pár hedvábn;ích
punčoch? |děte do kancelá e a podívejte
se do designérova popelníku. Zmáčknutím
knoflíku ,,Return" nezhlédnete pouze no-
vou animovanou sekvenci, ale ještě navíc
získáte ony hedvábné punčochy. I když

se vám bude zdát, že jde do tu-
hého, nasedněte do v5ítahu a ne-
chejte se jím vyvézt nahoru. Zde
se dejte dohromady (ale ne p es
plpmana volbou rest, ale
naládujte do sebe nějaké drogy)
a vraťte se dol . Nep átelé
budou stále ve stejném stavu
zraněnosti a navíc získáte ve vět-
šině p ípad qíhodu prvního
titoku (stejn postup platí i ve
městech, p i p echodu mezi jed-
nOtliv5,ími sektory).

Grim Fandango 

-

IGpitola 1: Poda ilo se vám vy-
ešit všechny questy a náležitosti

v lokaci ,,Petrified Forrest" a stá-
le se nemtižete dočkat konce?
Patrně jste p ehlédli jeden

1::::,*,:
z rikol zvany ,,Záhada štítu". Vezměte si
tedy štít z centrální lesní paseky, nastupte
do vozíku u ,,Glottis" a jed'te doleva k jes-

mají díru, mrižete je potom vyměnit s mu-
žem s lampou za jeho elektrick3i sekáček.

2l99 GameStat

Trainery-
TOilB RAlllER lll
Délka souboru: 114 Kb
Název souboru: wartr3tr. zip
Typ programu: trainer
Funkce: neomezen3í inventá
Instrukce: Rozpakujte si tento trainer do
adresá e se hrou a spustte ho. Bude vám
umožněno v podstatě neomezené čerpá-
ní věcí z vašeho hemího inventá e.

HEROES 0t illGHT Atll illAGlG 2 GOID
Délka souboru: 115 Kb
Název souboru: warhmgtr.zip
Typ programu: trainer
Funkce: neomezeně surovin
Instrukce: Pro tento trainer platí zcela
stejné instrukce jako pro ten určen5í
k Tomb Raiderovi III.

GYBERSTRl!G
Délka souboru: 99 Kb
Název souboru: rzrcstrn.zip
Typ programu: trainer
Funkce: neomezeně granátri, energie,
vznášedel; neviditelnost atd.
Instrukce: Rozpaku|te si tento trainer
do shodného adresá e se hrou a tu po-
sléze s jeho pomocí (funkce tart)
spusťte. Bohužel funguje pouze v nor-
mální verzi hry (bez rozší ení podpory
3Dfx akcelerátorri).

SAUAGE ABEilA
Délka souboru: 148 Kb
Název souboru: trg-satr.zip
Typ programu: trainer
Funkce: neznámé
Instrukce: Zkopírujte tento prográmek
do adresá e se hrou, spustte ji, taskněte
zpět do systému a poté spusťte i trainer.

SPEED BUSTERS
Délka souboru: 20 Kb
Název souboru: sbtrk.zip
Typ programu: Cheat
Funkce: cheat na všechna auta a tratě
Instrukce: Rozpaku|te do adresá e hry
a dále postupuite podle info souboru.

Garne5tar CI)

- vytáhněte pistole
- udělejte krok zpět
- udělejte krok vp ed
- pokrčte se a postavte
- t ikrát se otočte

- skočte dozadu

x.!.G.E.2
Během závodu stiskněte pauzu a napište
kódy:
MACHTHREE - zisk nového vozu s maxi-
mální rychlostí až 600 km/h
IMPACT - neomezeně munice
v deathmatch módu hry
OVERI(ILL - weaponmode v šampionátu
ALLOFF - deakíivuie cheaty
BUGGYBOY ... - aktivuje debugovací mód
v němž m žete využít následuiící funkce:
A - autopilot (na nejlepší čas!)
F - počet snímkri
G - p epínání mezi vozy
I-informaceosystému
P - vytípnutí obrázku

POPULOUS: THE BEGllllllllG
Stiskněte klávesy .,Tab" a ,,F11" (zároveň)
a napište ,,byrne", čínrž aktivujete cheaty.
Během hry stiskem kláves ,,Tab" a ,,F3"
získáte všechna kouzla, ,,Tab" a ,,F4"
všechny budovy a ,,Tab" a ,.F5" vám doplní
manu.

RA|LROAD TYG001| 2
Stiskněte tabulátor a napište námi uvedené
kódy.
BigfootGold - zlaté vítězství
BigfootSilver - st íbrné vítězství
BigfootBro nze - bronzové vítězství
BoBo - prohra
Ifing of the hill - váš charakter získá
sl00 000
Powerball - vaše společnost získá S100 mi-
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l King's Quest ll!!l
Pár jednoduch ch tip k této docela pěkné
h e vám jistě nebude ku zlosti, takže hurá
na ně.
Tip 1: Nastavte si nejmenší obtížnost. Her-
ní linie z stane riplně stejná, ale pouze ně-
které souboje budou o trošičku jednoduš-
ší. Neboli, nepat íte-li do skupinky hráčri,
kte í musí každou hru dokončit na sto de-
set procent a souboje vám p ipadají
zbytečně zdlouhavé, není to od věci.
Tip 2: Pokud jste si toho ještě nevšimli, tak
voda ve studni ve vesnici má hojící ričinky.
Podobné studánky či jiná p íjemná místeč-
ka budete nacházet témě ve všech
lokacích hry, takže mějte oči na stopkách.
Tip 5: Když Connor zrovna nemtiže skákat
dostatečně vysoko, vyzkoušejte místo toho
odvážné salto dozadu, tak se dostanete
i do vyšších míst.
Tip 4: Zbraně na boj zb|ízka protivníkrim
zprisobují větší zranění, a tak ty s kuší či
lukem mnohem rychleji a s menším
rizikem zneškodníte. Sice to nevypadá
moc realisticky, ale vyzkoušejte to, uvidíte,
že to funguje.
Tip 5: Pravidelně se dívejte do mapy. Tím
zjistíte, jestli použitl vypínač náhodou ne-
provedl nějakou akci v ťrplně jiné části
rirovně.

]leed íor Speed 3
Nepoda ilo se vám objevit zkratky v někte-
ryích závodních okruzích této kouzelné
hry? Net eba zoufat, nyní vám je pňnášíme.
Tip 1: Country Woods. Po betonovém tu-
nelu jedte rovně, potom p ijde levotočivá
zatáčka. Brzy uvidíte plot na levé straně
a na pravé straně park. Jeďte parkem, ale
dávejte pozor, abyste nenarazili do žilna-
t ch strom , a pokračujte dále vpravo.
Tip 2: Lost Canyons. Jed'te ve velkém tune-

lu až ke schod m vpravo nahoru, p es kte-
ré jednoduše p ejedete. Pozor, nejed'te p í-
liš rychle, nebo narazíte na zed' na druhé
straně.
Tip 3: Redrock Ridge. Po dvou po sobě
jdoucích krátk ch tunelech p ijde jedna
velmi ostrá, asi 27Ostupňová zatáčka. P ed
zatáčkou zabočte jednoduše doleva a jedte
dále vlevo.
Tip 4: Aquatica. Po druhém tunelu se žlu-
t mi lampami vede cesta p es most.

Zabočte velmi ost e vpravo, do vedlejší
ulice, jed'te rovně a potom doprava.
Tip 5: Empire City. P ed t etí lucernou po
startu odbočte doleva do tmavé uličky. Po-
kud chcete, m žete jet dále vlevo, nebo
p ejet ulici a razit sito vlevo naho e do
další uličky, p es žlutě blikající zátarasy.

Monkey lsland 3
Tip 1: Protáhněte se probo enou dírou
u vchodu v rodinné hrobce ,,mistra polív-
ky", a objevíte se ve známé lokaci z Mon-
key Islandu 1l
Tip 2: Zeptejte se krále Andrého na Ostro-
vě mrtv5ích hlav na hračku, a dostanete pa-
nenku padoucha Le Chucka.

}ledz
Tajemství spěchukaždého,,dobrého"
lovce hlav je ,,God mód". Když se vám te-
dy vaši protivníci budou zdát p íliš tuzí,
zmáčkněte klávesu ,,T" pro vkládání textu
a napište ,,OH MY GOD". Stanete se ne-
smrteln5ími a budete to moci všem zápor-
ňákrim po ádně nat ít,

The E|der Scrolls: Bedguard 

-

Zmáčkněte klávesu ,,FI2" pro p ístup do

Death Karz

Grim Fandango

GameStar

Game5tat CI)

!,,r, & TRlKy =

ll

Gheaty

lion
lush fund - vaše společnost získá $ 1 milion
Let me in - získáte pffstup do všech teritorií
Speed Racer - zdvojnásobí maximální rych-
lost vlak
AMD103 - p emění všechny lokomotivy na
verzi AMD-103
Show me the trains - p ístup ke všem loko-
motivám
Viagra - zv ší velikost měst

.G.A.B.s.

|děte do menu/password, vstupte použitím
kláves ,,Fl/F2" a napište:
glassx
rockyy

zdpeak
xperts
desert
rattle
runner
myster
Každl vložen kód vám sám oznámí svoii
funkci, takže se nechejte p ekvapit.

GRAllll TOURlllB
|ako své iméno napište následující kódy
a uiistěte se, že jste to potwdili Entrem.
GIMME8CARS - získáte všechny vozy
MOREWELLY - učiní vaše auto mnohem
rychlejším
BONUSMOTA - získáte extra v z
CATCHUP - po každé havárce byste měli
hbitě dohnat své protivníky
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menu. Poté napište ,,[tem add" a číslo ně-
kterého z níže uveden5ích p edmětri pro je-
ho p idání do vašeho inventá e,

Key to warehouse
I(ey izara's house
Spell
Glass bottle empty
Glass bottle with water
Glass bottle mixed with
Strength potion
Bandage
Bandage with blood
Bone key

PŘEnuĚr
Gold
Stoneskin potion
Health potion
Ring of invisibility
Vola's ring
Sabre
Rusty key
Gold key
Silver key
Amulet
Soul gem
soul sword
Crowbar
Peg rune
Peg rune 2
Peg rune 3
Orc's blood
Spider's milk
Ectoplasm
Hist sap
Dwarven lore book
Dwarven gear
Glass vial
Glass vial filled with elixer
Iron weight
Bucket
Bucket full of water
Gauntlet rune
Elven artifact book
Redguard heroes book
Hammerfell book on flora
Map from makio
Leather pouch of gold
Crendel's stolen map
silver boat
Shovel
Aloe
Torch
Monocle eyepiece
Flag
silver locket
League insignia parchment
|oto's jail map
Flask of lillandril
Hundings tailsman
Izsara's journal
Feather
IGthral's journal The dead monk
Folks firmament book
Izara's journal locked
star stone

čtsro
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
L2
13
L4
15
16
17
19
21
23
25
27
28
29
50
31
32
JJ
34
55
37
58
39
40
41
42
43
44
45
6
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61u
65

water and aloe ffi
67
68
69
74

Heretic ll
H l je v mnoha směrech vribec nejsilnější
zbraní. Dob e umístěn m tokem otočkou
(běh + tok) m žete zkrátit nep ítele o hla-
vu pouhou jedinou ranou (zvláště na Ultra-
violent je to efektní). Pokud se s holí íoze-
běhnete a skočíte p ímo na nep ítele, utrpí
značné poškození (jde o ideální zp sob ze-
jména pokud vám dochází munice).
Hledejte usilovně ,,Blade Shrines". Ve h e
jich je sice jen několik, ale rozhodně se vy-
platí - trvale a navíc kumulativně vylepšují
Corvusovu h l - její činnost mtiže stoup-
nout až několikanásobně. Vylepšená
plamenná h l je skutečně ričinná zbraň.
Dostaly vás Harpye? Použijte na ně p íště
kouzlo Thunder Blast. Nejd íve počkejte až
začnou ritočit, když se spustí k zemi, natoč-
te se k nim čelem a vypalte jeden Thunder
Blast - zbavíte se jich raz dva, Další velmi
činn3í zp sob, jak se jich zbavit, je kouzlo

Meteor Barrier (s tím navíc nemusíte mí it).
Sbohem ptáčátko. Pokud vás promění
v ku e, máte pouze JEDINÝ bod zdraví.
Tím pádem jste mrtví, pokud se o vás
někdo byt jen ot e. Utíkejte tedy HODNĚ
rychle a navíc také skákejte. Pokud budete
do klávesu pro skok bušit opakovaně, mti-
žete se vznést do vzduchu a letět. kičková-
ním a změnami " šky pak m žete sv5ím
protivníkiim uniknout.

cholid Himmat
9 0036

Trainery-
Instrukce: Rozpakuite do adresá e
hry, spuste trainer a poté i hru. Pomo-
cí F9 si dáte neomezené Nitro a F10
100 000 kreditri.

GOLlt ilGRAE RAttY
Délka souboru: 13 I$
Název souboru: colinpat.zip
Typ programu: cheat
Funkce: p ístup ke všem voz m a tra-
tímlexpert mód
Instrukce: Rozbalte si tento
prográmek do adresá e, kde máte ulo-
žené pozice ke h e (/SAVE) a spusťte
soubor patch.exe. Poté by ve h e klá-
vesa ,,A" měla aktivovat q še uvedené
funkce, ,,O" nastavit originální prefe-
rence 4 ,,R" obnovit strukturu konfigu-
račního souboru.

TlllEF: THE llAR|( PROJECT
Délka souboru: 38 Kb
Název souboru: ognthtrn.zip
Typ programu: trainer
Funkce: neomezeně financí/šíp ,
nesmrtelnost
Instrukce: Roz-
pakujte tento
trainer do adre-
sá e se hrou
a po jejínr spuš-
tění ho rovněž
spusťte. Klávesa ,,T" bude zapínat/vy-
pínat funkci neomezen ch financí,
,,[.J" neomezen ch šípťt a ,,Y"
nesmrtelnosti.

tAGlG & nAYilEt
Délka souboru: 98 Kb
Název souboru: mmtrnrzr.zip
Typ programu: trainer
Funkce: neomezeně životti, zkuše-
nosti
Instrukce: Po rozpakování programu
do adresá e se hrou ho spusťte a klik-
něte na pííkaz,,start". Tím byste měli
následně spustit i hru a moci si
vychutnávat možnosti tohoto traineru.

Game5tat CI)
Hemmit - všechny zbraně
Medic - doplnění štítti

TEST llRlUE 5
|děte do ,,Options Menu" a napište:
cup of choice - odblokuje všechny druhy zá-
vod
that takes me back - aktivuie zpětn mód
i have the key - p ístup ke všem tratím a vo-
ztlm
Následující kody se vkládaií do tabulky vítězti,
takže se p ed jeiich testováním budete muset
snažit.
knacked - obracení tratí
whoooosh * nitro (během závodu stiskněte
klakson)
micim.rc - malinkatá autíčka
sausage - bonusová auta

P ed použitím těchto kód se ujistěte, že
jste si uložili hru, protože v opačném p ípa-
dě by se mohlo stát něco nepěkného. Nitro
používejte pouze v situacích, kdy jste na
druhém či horším místě, protože byste jinak
mohli vypadnout z obrazovky.

STAR WARS: BOGUE SOUAllR0ll
CREDITS - zobrazení tabulky tv rc hry
LEIAWRKOUT - aktivace force feedback
možností joystick
GUNDARK - změna force í'eedbacl<ového
ovládání ioysticku
CHICI(EN - ovládání AT-ST

GAESAR lll
Klikněte pra4 m knoflíkem myši na studnu
(s méně než 5 000 denáry v kapse), zmáčk-

něte kombinaci kláves ,,Alt + I(" a teprve
poté používejte níže uvedené kódy.
Alt+C-vícepeněz
Alt + V - okamžité vítězství

GameStat
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a obratnější.2-3 akce za kolo jsou v pozdější íázihry nutnost,
na draky se hodí akcí alespoň pět.

O Čím d íve je protivník mrt{, tím méně škody nadělá. Drtiq
tok mocn ch zbraní je daleko lepší než slabší titok lépe obr-

něn3ích hrdin . Kromě qicviku pohyblivosti a umění magie
doporučuji investovatpeníze hlavně do lepších zbraní - na
obranu myslete až druhotně.

O Luky a kuše jsem neshledal moc ričinn3ími, dob4;i meč či seke-

ra jsou mnohem lepší. Drobn3i problém vyvstává se soky
schopn3ími točit na dálku. Nejjednodušší je rychle se k nim
p iblížit zezadu a zabít je, ještě než se stačí rozkoukat. Je-li
tok tvá í v tvá nevyhnutelny, pak si hlídejte, aby váš sok ne-

měl prostor k couvání.

O Je dobré zamě it se na jeden (max. dva) typ zbraně a bojovat
pouze s ním. Nejlepší jsou asi meče a sekery, pro mága magic-
ké hole.

O Spěte a trénujte podle pot eby, délka dobrodružství nehraje
žádnou roli.

užitečn3ích věcí. Opusťte Fregharriv p íbytek

i,HXi]t'"':#,T'j'.'#frt ?'J$,.,,.h j es kyn í
(3). Na jihu lesa naleznete cestu na pláně (4),
dále na západ pak soutěsku ob3ívanou Trollem
(5). Na západě se tyčí brány města Caredbar
(6). Severní cesta vede do Soutěsky bloudících
duší (7).

|elikož jste bez peněz, nezbyvá vám než zamí-
it do Sk etích jeskyní.

k etí ieslryně )eskyně jsou ob5ívány sk ety (S) a strigami (T).
Sk eti jsou vyzbrojeni jednob it}rmi sekerami
a sk etími štíty - neopomeňte je po jejich smrti
sebrat. V jeskyních mrižete nalézt mnoho roz-
ličn3ích věcí. |sou zde peníze (P), lektvary (L),
kouzla (I(), zbraně (Z), drahokamy (D), ale
ijídlo (J) a voda (V). Pro p edměty obecného
rázu často na mapě užívám obecného označe-
ní (I). P i prohlídce jeskyní narazíte také na
spínače na zdi (X). Jejich stiskem si zp ístup-
níte ta|né či nedostupné lokace.

Brány keldalu
aoaaaaaoaaoaaaaaaaoaaaaooaaoaaaoaaaoooaaaaaaoaaoaoo

esítky lidí nám dennodenně volaly do redakce s dotazy na
Brány Skeldalu. Rozhodli jsme se vás nenechat ve štychu
a p inášíme první část kompletního prtivodce. Zbytek sa-
moz ejmě dodáme p íští měsíc.

Několik rad

O Možná jste si všimli, že p i tvorbě postavy nejsou hodnoty
vlastností pevně stanovené, ale generují se náhodně ba co víc,
mění se i jejich celkoqi součet. Postavy mohou mít všechny
počáteční statistiky až okolo 16, proces tvorby
však musíte několikrát zopakovat.

O Alespoň jednomu dobrodruhovi zvyšte p i gene-
rování sílu na 20, dalšímu zlepšete umění magie.

O.Není od věci specializovat své hrdiny v jistém
oboru. |eden m že bliít čistě bojovníkem, další
mágem a t etí pak něco mezi (s orientací spíše
do boje).

O Často si ukládejte pozici, nejlépe do rtizn3ích
slotti. Zvláště dbejte na to, abyste měli uloženo
p ed d ležit m dialogem, neboť špatné vedení
rozhovoru má často katastrofální následky. Po-
moci mriže i zapnutí funkce Autosaue.

O Naučte se rozdělovat svoji družinu (Ctrl + klik
na portrét).

O Pokud byste rádi používali nějakou zbraň, na
kterou však nejste dostatečně silní, zakupte si lektvar síly. Po
vypití lektvaru se vám síla zv5,iší o 30. Pak už snad zbraň zvlád-
nete. Až ričinek lektvaru vyprchá, zbraň vám stále z stane
v ruce a mrižete ji nadále používat. Pokud však provedete
změny ve zbroji na těle, zbraň se p emístí zpět do inventorá e.

O P i p echodu na vyšší level investujte body do atributri p ede-
vším podle zvoleného zamě ení postavy. Síla a obratnost na
35 jsou většinou celkem dostačující. Umění magie u mága
a pohyblivosti u všech však není nikdy dost. Pohyblivost totiž
udává počet akcí za kolo. Pohyblivější postavy pak mohou na-
páchat na monstru více škody než postavy daleko silnější

Les

vaše družina se nachází na samém začátku
dlouhé cesty. }e slabá, nezkušená a nevybave-
ná. Mág Freghar vás rituálem Krow-Kane p i-
volal do svého obydlí (S). Na stole zanechal
zprávu (1), která vám objasní jeho čin. Poblíž
knihovny leží bandalír (2). Obsahuje několik

Game tr 2 !99
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. Vyčleňte
z družiny
jednoho re-
lativně ne-
unaveného
jedince a do-
jděte s ním
za alchymis-
tou. Zakupte
si povzbuzu-
jící lektvar,
vraťte se
k ostatním
a unavené-
mu hrdinovi
dejte lektvar
vypít.

Hospoda (H): Od hospodského si mrižete na-
koupit zásoby či pronajmout pokoj. Spával
jsem však raději v p írodě, neboť penězi není
dobré zbytečně pl tvat. V hospodě si mtižete
nakoupit zásoby.
Knihoana (K): Ifuihovník vám poskytne
informace. Když se vrátíte ze sk etích jeskyní,
prodáte poklad a začnete se knihovníka vyptá-
vat, p ipojí se do debaty jeho syn Erik. Velice
rád by se k vám p ipojil - neodmítejte ho
a p ijměte ho do družiny. S Erikem ve skupině
se vraťte do knihovny. Pokud se zde proberete
svitky, naleznete spis o mágu Nimetha. Znovu
prozkoumejte knihovnu - měli byste nalézt
Lexikon labyrintu zpívajících vod.
Kreslič map (R|z Za 200zl od něj odkupte
kompletní mapu Rovendalu. Jedná se o oprav-
du užitečnou věc. Díky ní se budete moci p e-
misťovat mezi navštíven5ími lokacemi bez zby-
tečného cestování.
Mistr zbtojí (Z): Nákup a prodej zbraní
a zbroje.
Kožešník (O): Prodává věci zk že, p evážně
součásti koženého brnění. pokud máte križi
Tworga (zví e žijící na pláních), ušije vám z ní
za350zl oblek.
Alchymista (A): Prodávár zné lektvary a ně-
které další věci.
Zlatnft (L): |eho doménou jsou drahokamy.
Odkoupí od vás sk etí poklad ato až za
200Oz|.
Trhoaec (T): Prodává jídlo a pití.
Mistr bojou ch umění (B): Základní q cvik
vám zqiší sílu, pohyblivost a obratnost na 20.
Rozší enl qfcvik dané vlastnosti ji zqíší na 30.
Mistr magie (M): Obdobné jako u Mistra bo-
je. Spolu se zvyšováním atributu umění magie
se družina učí i novlím kouzltim. Učení vyšší
magie s sebou nese jen zisk nov ch kouzel.
Kromě vylepšování magick5ích schopností od
něj m žete nakoupit i magické p edměty (ho-
le, kutny, prsteny, lektvary).
Starosta (S): Nadutec. Rozhovor s ním je jen
ztráta času.
Velekněz (Z): Poskytne vám něco málo infor-
mací.

I Většinadom vpí-
stavu je neob3ívaná,
nenaleznete tu žádné
obchody, dávno mi-
nuly zlaté časy. P i
procházce ulicemi
vás na jednom místě
upoutá melodie lout-
ny. Navštivte barda

Prozkoumejte
nejprve jihozá-
padní část
jeskyní. Až
shromáždíte ně-
co seker a štítri,
vydejte se je
zpeněžit do
města. Do jesky-
ní se vraťte
s lepšími
zbraněmi a ales-
poň v kožen3ích
botách.
P išli jste ted'
nejspíše q chod-
ním vchodem.
|edna z loučí (3)

je uvolněná,vezméte si ji, Ho ící louč je jedin;
prost edek, kterl vám umožní zničit pavučinu
(4). Zatáhnete-li za obě louče (2) v jídelně,
otev e se vám tajná chodba. Sestupte do nižší-

ho patra. Zde seberte krum-
páč (5). Ten má rovněž jedi-
nečnou schopnost - jen po-
mocí něj mrižete odstranit
záva| (7) na severu jeskyní.
za záva|em se nachází další
cesta do podzemí. Tam je
ukryta truhla (8), kterou
otev ete pouze paklíči, Ob-
sahuje štít, helmu a kladivo.
Nyní zpátky nahoru. V jed-
né z chodeb je na stěně ná-
pis ,,Chodba sk etích králri
(6). |edná se o stěnu
falešnou, kterou lze
prostoupit. Na konci tajné

chodby leží kouzlo Magická st ela (I(). Neda-
leko je teleport, kter5í vás p emístí do další
části podzemí.
Blízko vody v severozápadním rohu jeskyní
jsou dva spínače (X). Rozdělte svoji skupinu
na dvě části, které postavte k jednotlirlim spí-
načrim. Pomocí p epínání mezi skupinami
stiskněte oba spínače, aniž byste se s klimkoli
pohnuli z místa. P es vodu se vytvorí most.
Sjednoťte své dobrodruhy a p ejděte po mostě
na druhou stranu. Naleznete zde kouzlo sku-
tečné vidění. Spínač za vodou vám otev e taj-
nou chodbu vedoucí k pokladu sk etího krále.
Vydejte se na cestu za pokladem (Pokl). Vaše
putování vám trochu zkomplikuje setkání
s Zeigrem (Z).P i vstupu do místnosti s pokla-
dem se setkáte se zlodějem Rolandem (9). Ne-
bud'te na něj hrub3í a dejte najevo známky ob-
divu, p ijměte ho k sobě ho družiny, Zmocně-
te se pokladu a vydejte se do Caredbaru.

Caredbar Caredbar je pln obchodri a zajímavych lidí,
město p ímo pulsuje životem. Jedná se o jedi-
né místo v celém Rovendalu, kde m žete pro-
dávat věci p ebytečné a nakupovat ty pot eb-
né.
|ío'ždá z městsk5ich bran (1) vás zavede do le-
sa. Les na sever od města spojuje Caredbar,
p ístav aZačarovan5í les, les na qichodě ustí
do lesa Dryád. Brána západní a jižní tvo í prri-
chod do lesa p ed horami.
POZOR! Ve městě není možné spát na ulici.
Pokud se zde někdo z vaší družiny ocitne na
dně se sqími silami, doporučuji následující:
. zkuste chvíli čekat, nic nedělejte a neotáčej-

te se - kondice by se vám měla po chvíli za-
čít doplňovat. Pak rychle opusťte město
a oddejte se spánku.

P ehled
obchodri

a d leži{ ch
lidí:

í-:=,-PETH=

E,E#,"J-_1J JLJ'-r[E-l E r--
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Soutěska
b|oudících

duší

zaěatovan
les

Bílá věž

Nithi Ebeta. Poodhalí vám vaše
poslání a dostanete od něj flét-
nu. Pošle vás do Soutěsky blou-
dících duší.
Až do družiny p iberete Gralta,
waťte se za Ebetem. Dostanete
od něj zlat, k íž, ktery,í vás
ochrání p ed nástrahami Zača-
rovaného lesa.

cestu mezi bloudící duše vám
mohu doporučit pouze jsou-li
alespoň t i z vašich postav vyba-
veny mečem na duchy. Pokud
jste na meče nesehnali zatím do-
statek penéz, zkuste jít nejprve
pobít několik divlích žen do lesa
Dryád.
V soutěsce narazíte p evážně na
duchy (D) a dá|e též na kostěné
golemy (G). Zákoutí soutěsky
často ukavají drahé kamení -
smaragdy (2) a granáty (3). Po-
blíž konce soutěsky jsou dvě taj-
né chodby, každá zakončená
pákou (X). Stlačte obě páky
a pokračujte až ke d íve zav e-
nému vchodu (4). Na konci

Soutěsky bloudících duši naleznete mága
Gralta (5). Vezměte ho do party.

Do Začarovaného lesa nevstupujte bez z|até-
ho k íže - ochranného talismanu. Místní osa-
zenstvo tvo í hlavně duchové (D), na severu

narazíte i na dva kostliv-
ce (K). Cesty ze Začaro-
vaného lesa vedou ke
Caredbaru (1) a do lesa
Dryád (2).V lese mrižete
p ijít k penězrim (P),Vy-
deite se na prrizkum. Na
jednom místě (3) narazí-
te na zbroj. Onu začaro-
vanost proprijčili lesu
druidové. Jejich sídlo na-
leznete na severov5ícho-
dě (4). Váš p íchod drui-
dy tak trochu zaskočí,
ujměte se tedy slova
a vyličte jim sv j p íběh
a děl. Dostanete

posvátnli strom a svitek s informacemi o Apag-
hovi. Od druidti se vydejte dále na sever. Měli
byste se dostat až k Bílé věži (6). Nalevo od
věže se nachází svitek (5) popisující hádanku
ve čtvrtém pat e. Více v lese již nenaleznete -
račte vstoupit do Bílé věže.

gongy postupně od
neimladší po nejstarší. Dvě
ze soch jsou sestry (S), dal-
ší je jejich matka (M),
jeiich teta (T) a babička
(B). Po adí gongti nalezne-
te na mapě (1-5). Použijte

teleportu k p emístění do t etího patra,
Ir'a'ždá místnost obsahuje
až na jednu qíjimku dva
teleporty (T), sluneční
hodiny (S) a páku (1-6).
Pokud stlačíte páku, je-
den z teleportri zmizí. Ze
slunečních hodin je
možné odečíst číseln3í

daj, kteryí je klíčem
k ešení rébusu. Za páky musíte zatáhnou po-
stupně od nejnižšího čísla na hodinách po čís-
lo nejvyšší. Po adí pák je uvedeno na mapě (1

až 6). Abyste mohli zdárné vy ešit tento rébus,
musíte rozdělit družinu. |elikož máte v partě
šest dobrodruhri, postavte každého z nich
k jedné z pák. Až vy ešíte hádanku, všechny
teleporty se obnoví a navíc p ibude jeden, jenž
mí í do čtvrtého poschodí.

Rébus ve čtvrtém pat e
spočívá ve stlačení těch
správn5ich desek. Ty lze
určit pomocí svitku nale-
zeného p ed věží. Desky,
které máte stisknout, jsou
označeny na mapě (S). Te-
leport ze st edu sálu vás
p enese do posledního

patra Bílé věže.
Nyní je nutné kliknout ve
správném po adí na kamenné
desky (1-4). Postupně se vám
tak odhalí poselství,,Magie je
jen ve tvé mysli". Rozhovor
s mocnym mágem Nimethem

p inese mnoho cennych informací a odhalí
vám finální podobu vašeho ukolu. Až budete
chtít Nimetha kontaktovat p íště, klikněte
pouze na desku severní (1).
Ted' se vraťte cestou vašeho p íchodu do Za-
čarovaného lesa a pokračujte dále do lesa
Dryád.

Dryády (D) nejsou stvo ení, která by vám byla
p átelsky nakloněna. Sympatické na nich je, že
po jejich smrti si často m žete p ivlastnit luk,
za\<tery pak ve městě dostanete celkem slušné
peníze. Dalšími protivníky pro vás v tomto lese
budou oživlé stromy (S).
Z|esa Dryád se mrjžete dostat ke Caredbaru

Les Dryád

Sídlo mága Nimetha je na-
plněno hádankami, které
by mohly leckomu činit po-
tíže. Rébusy Bílé věže pova-
žuji za nejpravděpodobněj -

ší zdroj zákys ve Skeldalu.
Nejprve budete muset p e-
konat kamenné dve e (3).

Ode dve í vedou dvě ady sloupti, pričemž
prost ední sloup každé ady je povystrčen mi-
mo (2), I(dyž se p ed zmíněnli sloup postavíte
a pokusíte se jít jeho směrem, zatlačíte ho zpět
do ady. Učiňte tak s oběma sloupy a projděte
otev en;ím prrichodem, Teleportujte se do dru-
hého patra.
V sále se hachází pět mluvících soch, proti
každé visí na stěně gong. Cílem je rozpoznat
z dialogu se sochami jejich stá í a ude it na
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Trolí soutěska

Zenoxťrv
prusmyk

(1) a do Začarovaného lesa (2).Je
odtud možné rovněž navštívit prti-
smyk strážen bájnlím Zenoxem
(Z).
P i procházce lesem Dryád budte
ostražit3í a sledujte zem -jinak bys-
te se mohli chytit do pasti (P). Na
několika místech budete moci
nalézt truhlu (R), která často ukr vá
zajímavé věci. V lese narazíte na te-
leportační jámy (Tx) cílené na určité
místo (Cx) a rovněž několik tele-
port klasick5,ích. Nechybí zde ani
skryté prtlchody.
Vyhledejte a sebeňe kmen stromu
(5), pak les Dryád opusťte a waťte
se sem vchodem ze směru od města.
P es jámu zakrytou listím (4) polož-
te kmen a p ejděte na druhou stra-
nu. Na b ehu eky na vás čeká loď-
ka, díky které budete moci plout po
vodě. Jedna z truhel obsahuje st íbr-
n džbán (5). Naplňte tuto nádobu
vodou z pramene smrti (6). Jiná tru-
hla ukr5ívá džbánzlrat (7). Ten zas
naplňte u pramene života (8), Pou-
žijte nedalekého teleportu a p emís-
těte se do ohrady k mluvícímu stro-
mu (9). Strom za|ijte mrtvou a živou
vodou, tedy obsahem obou džbán-
kri. strom vásza své vzk íšení
odmění svitkem s heslem k magické
truhle. Seberte svitek a doplavte se
na ostrov ve st edu eky. Magická
truhla (0) obsahuje z|at klíč. Nyní
se p esuňte do západní části lesa
a nalezněte zde zlatou bránu (V).
odemkněte bránu z|at m klíčem
a pokračujte až ke královně Dryád
(I(), Rozhovor nezačíná zrovna po-
zitivně, snažte se však blit milí
a p edejte vládkyni dar - posvátn;i
strom. Ikálovna vás poté již nebude
chtít zabít a věnuje vám grál
(ochrann3í artefakt). Ted'm žete již
s klidem les Dryád opustit.
Nyní jděte do města prodat vše ne-
pot ebné, co nejlépe se vyzbrojte
a vydeite se na iih Rovendalu do
Temného lesa. Existují dvě cesty:

Soutěsku stráží Troll. Ten má 350
životti, nepohybuje se a titočí
prost ednictvím lavin kamení. Hrdi-
ntim zásah kromě životti snižuje
krátkodobě i pohyblivost
a obratnost. Po Trollovi zristane pět
diamantri. Pokud se ke Trollovi p i-
b|ížíte ze strany Temného lesa, je
souboj snadnější. Stačí, aby měli va-
ši hrdinové alespoň 2-3 akce za ko-
lo, slušné zbraně a aby jeden z nich
použil zaklínadlo Držení. Trolla
jsem tímto zptisobem zdo|a|, aniž
by mi jakkoli ublížil.

Pr chod prusmykem ie snadnější
než cesta soutěskou. se zenoxem
není nutné bojovat, m žete mu jen
odpovědět na jeho hádanku. Správ-
ná odpověď zní,,Námo ník. Stačí
nezm5ílit se a p ístup do Temného
lesa je voln5,i!

Dokončení p íště
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t
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l n l* 36x creativ. . 1919,. l
CD ROM 36x Creativ lnfra 1795,- i

HD 3,2GB Ultra DMA 1999,-
FaxModem 56K int.Genius 1290,-
FaxModem 56K ext.Genius 2690,-
STB Velocity í6MB RivaTNT 4499,-
Sound 16,stereo, 3D 565,-

SoundBlaster 64 PCl 999,-
SoundBlaster Live 2790,-

Soniclmpaď S9(),PCI 3D í065,-
VGA Stealth 8MB, AGP í780,-
VGA Viper 550,16MB, AGP 4499,- vhodn dárekl CD-R drive Mitsumi8l} 8990.- |

l Barevná tiskárna Lexmark 2860.- l

I Barevná tiskáma HP690C 4999,- |
CD-RWn,Philips
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p ipojte se na www.allstar.cz

Voodoo 3Dfx 4MB 1790,- i Lexmark 3200
Voodoo 3Dfx ll 8MB 3490,- l nozlišeni 1200x12oo Dpl
Voodoo 3Dfx ll 12MB 3990,- i až6 stran za minutu

6-ti barevn fototisk
v ceně barevná l černá náplň

L
počítače na splátky od 320,- Kč

p estavíme vaše pc , čehokoli všechny uvedené ceny jsou bez DPH

na Pentium 233 MMX

na Pentium 300 MMX

na Celeron 300A MMX

na Pll 333MMX
na Pll400MMX 17200,-
na Pll450MMX 24580,-

v ceíĚ ie započlen:

nov board, cPU,
ciladič cpu a

lnstslace

Počítačové sestavy AlIStar
AllStar Classic 233MMX
sestava obsahuje procesor lBM 233MMX, 16MB RAM, HD 3.2GB Ultra DMA, barevn
SVGA digitálnímonitor 14", FD 1,44MB, VGA kartu PCl, klávesnicia myš i!fl[*
AllStar GameStation 300 3D MMX - 3Dfx akcelerátor inside TllF
sestava obsahuje procesor K6 300 MMX s podporou 3D instrukci, 32MB SDRAM 100MHz
HD 3.2GB Ultra DMA, barevn SVGA digitální monitor 15', VGA kartu 4MB nOe SOrilts
CD ROM 36speed, FD 1,44MB, 3Dfx Voodoo 4MB, sound 16 3D, klávesnici a myš ll|ť3r
AllStar Profi 300A MMX
sestava obsahuje procesor lntel Pentium ll Celeron 300A MMX s intemi caóe 4!f
32MBsDMM,HD3.2GBUltraDMA,barevnSVGAdigitálnimonitor15,'ry
CD ROM 36speed, FD 1,44MB, VGA kartu 4MB AGP, klávesnici a myš

3990,-

5155,-l
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'okud jste někdy hráli Settlers //, nebude vám budovatel-
ská část této jejich nehorázné,leč zábavné kopie činit té-
mě žádné problémy. Pokud p ece jen, pak je tu poměrně
informativní tutorial. Zák|adní informace tedy jen v kost-

ce: jelikož d evorubec současně stromy sází, je dobré mít alespoň
dva (pila stačí jedna). V pozdějších misích budete mít hodně lidí
a problém, jak je uživit, stavte tedy hodně farem. Co
nejrychleji postavte hrad, abyste mohli začít
cvičit vojáky (neplatí, jste-li dob e opevně-
ni). Později (od patnácté mise) se vyplatí
mít dva hostince (někdy).

Několik základních strategií pro boi
a stavění:

O Zák|adem jsou st elci - pokud mají dost ča-
.su, rozst ílejí cokoliv. Dost času jim zajistíte
vhodnou obranou.

O Že|ezn ekvivalent každé zbraně je pochopi-
telně v razně činnější než d evěn3í, ale ně-
kdy se nevyplatí jej vyrábět.

O Nedávejte st elcrim povel k ritoku, pouze je na-
táčejte do toho směru, kam chcete, aby st íleli.

O Proti koňrjm jsou nejlepší hoši s kopím nebo halapartnou.
Podporujte je st elci.

O Obrána je snazší než ritok. Vyprovokujte tedy protivnfta
k ritoku a braňte se.

O Nejlépe se provokuje p edsunut m lučištníkem. }ednou
vyst elte a utíkejte se schovat.

O Nep átelští lučištníci si zvolí cíl a jdou za ním i skrz vaše linie
- tak toho využijte a rozsekejte je zb|ízka.

O Nepl3ítvejte st elivem ze strážních véží - do pochodujícího

Mise l
První mise obvykle slouží k se-
známení se s ovládáním
a zák|adními principy,
v Knights and Merchants je
však na to tutorial, a tak jste

hned po rivodní animaci vrženi doprost ed líté
eže se žlut3im padouchem. Rozsekejte ho na

kusy a opravte budovy. Drobná armáda se na-
chází severně od brodu, tak se tam opevněte
a pak ji vymažte z povrchu, Žlutého hlavní
stan se rozvaluje na severorryichodě a je v pod-
statě nehlídán. Až lehne popelem, mohlo by se

Druh zdát, že je vyhráno, ale ejhle, ieště je tu rafino-
nep ítel vaně skrytli modqí (ne Modrák). Mrižete bud'

projít soutěskou a dát se doleva (na západ),
nebo jít hned za mostem kolem vody a napad-
nout ho vtipně od jihu. Zbyli-li vám lučištníci,
bude to snadné. Mezi oběma boji doporučuji
vojáky nakrmit.

soupe e se stejně nestrefí. Rozestavte obranu tak, aby věž st i
lela teprve tehdy, jde-li do tuhého,

O Vojáky, devastujícími nep átelsk3í tábor, kryjte několika st elci
proti osaměll m záškodníkrim.

O Dlouhá ada voják je lepší než shluk
- p eskupujte i během bitky.

O Nep ítel je člověk jako vy - seberete-li
mu jídlo, pojde hlady. Je to sice podlé,
ale ričinné.

O Nebojte se zbourat nějakou svou
budovu, kdyžužji nepot ebujete (má-
te hodně d eva - zbourejte d evorub-
ce), ulehčíte tím nosič m.

o stavte hodně farem, obilí není ni-
kdy dost. Ml3líny mohou počkat,
chvíli trvá, než p ijde první riroda
z farmy.

O Vinohrady budujte s rozvahou (hodně prken)
a blízko hostince. |eden ml3ín zaměstná 1,5 peka e. I(obás bu-
de vždycky málo, tak si s tím nelamte hlavu.

O Prozkoumejte včas krajinu a najděte nejlepší místo k obraně.

O Krmit vojsko mrižete i s p edstihem, občas se vyplatí zajítblíž
k táboru. Až vydáte p íkaz ke krmení, už se neh3íbejte z místa.

O Využijte slabin svého počítače. Máte-li pomalejší Pentium,
vézte, že začne-|i se cukat, mí í k vám vlna ritočník .

O Často ukládejte pozici, hrajte ve vyšším rozlišení a nenadávej-
te, když to občas spadne. Po prohrané bitvě se zamyslete, ne-
bylo-li by lepší nahrát pozici a zkusit to znova.

O Pravidelně si čistěte zuby, chodte brzo spát a nemějte slitování
s nep ítelem.

Snadné
zaěátky

P íprava
na ritok

lUlise 2
Hned, jak zadáte stavbu první
budovy (školy), p esuňte všech-
ny vojáky na sever k brodu p es
eku a pokuste se je rozmístit co

nejstrategičtěji (lučištníci doza-
du atd.). Za chví|i se p i ítí velká vlna nep á-
tel, kterou musí p ežít alespoň polovina vašich
pěšákti (a všichni lučištníci, pochopitelně), ji-
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nak budete mít jen pramalou šanci proti vlně
číslo dvě, která se p i ítí později (rozhodně
však d ív, než stačíte vystavět hrad a vytréno-
vat posily). Pokud vám po druhé vlně p ežijí
alespoň dva vojáci a čty i až šest lučištník ,
jste v pohodě - už na vás budou točit jen
osamělí bojovníci, které snadno zlikvidujete
d ív, než si to stačí p ihasit na dosah. Kus za
brodem na severu se rozkládá minitábor
nep ítele, tak ho jděte vypálit bud'hned, nebo
vycvičte novou armádu a vtrhněte tam se vší
parádou.

lUlise 3
První krátká. Ihned zastavte po-
chodující armádu a pošlete ji
o kousek zpět na severozápad.
Lučištníky se ad'te do dvou
dlóóóóóuhl ch ad a pěšáky po-

stavte p ed ně, Až p ijde nep ítel, rozsekejte
ho. Budou-li vám dělat problémy cizí lučišt-
níci, nalákejte je na své sekerníky a pak na ně
pošlete pár st elcri (stačí tak šest).

Mise 4
}de do tuhého, takže si utáh-
něte opasky, jedeme z kopce.
Kousek na q chod je most, za
ním obrovská armáda nep í-
tele s asi čty iceti lučištníky,

Druhá vlna
nep átel

První
krátká mise

tavte rychle -
titok p iide
po hodině
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Podvod, nebo
férovka

Druhá
armáda

Druhá
krátká mise

která čeká jen na váš tok. I{dyž se do cca ho-
diny a čtvrt nerozhoupete, za točí oni. S do-
dan3ími vojáky nemáte šanci, takže je t eba
stavět, a to velmi rychle. Ačkoli už mrižete bu-
dovat doly, nedělejte to, zbytečně to zdržuje
a není to pot eba. Armádu postavte k mostu
a občas jí dejte najíst, chudince. Až se to roz-
jede, máte dvě možnosti. První: využít chybky
v inteligenci nep ítele - musíte postavit armá-
du dál za most, jedním vojákem vylákat jezdce
na koních a doufat, že se k nim lučištníci ne-
p idají (jako že ne). Druhá (regulérní): p i-
pravte si co nejvíce lučištníkri (alespoň dvacet
čty i) a pár domobrancri, vylákejte soupe e
k ritoku, hochy s píkami ho zadržte tak, aby
na mostě zbyl voln5í pr chod, a šijte to do něj
luky hlava nehlava. |akmile p itáhnou soupe-
ovi lučištníci, projděte prrichodem se sekerní-

ky, a zatímco se žluťáskové budou snažit zli-
kvidovat vaše st elce, rozsekejte je. Až vyhra-
jete, odkryjte si další kousek mapy, ale daleko
nechod'te, protože na jihoq chodě čeká ještě
jedna armáda, která neza točí, dokud se k ní
nep iblížíte. Takže vypalte pár chalup, doplňte
vojsko a hrrr na ně. }en dejte pozor na pět
strážních věží, mně se poda ilo p es dvě zniče-
né obejít hlavní vojsko, zničit sklad a hospo-
du, a cizí vojáky tak vyhladovět, ale chce to
vyzbrojit se trpělivostí (nebo si zapnout televi-
zi) -twá to totiž dlouho.

Mise 5
útok p ijde na;'ednou ze západu
a severoqichodu (na hrad), roz-
dělte tedy armádu včetně lučišt-
ník a ubraňte se. v budoucnu
p ijedou ještě několikrát (asi

dvakrát) jezdci na koních, takže mějte p ipra-
venou obranu v obou severních pr chodech.
Pokud máte málo lučištníkri, postavte je do-
prost ed soutěsky, aby je bylo možno poslat
tam, kde jsou pot eba. Pak začněte co nejrych-
leji stavět. Poprvé doopravdy pot ebujete doly,
postavte tedy alespoň dva (t i) na uhlí a jeden
na železnou rudu, zlato pot eba nebude. |eli-
kož v pozdější fázi budete živit poměrně vel-
kou armádu, p ipravte se na to p edem. Dopo-
ručuji alespoň čty i farmy (lépe pět) a dva ve-
p íny. Až postavíte armádu, m žete sivybrat,
kudy zaritočíte. Asi po dvou hodinách herního
času p ijde protivník ze západu s obrovskou
armádou v několika vlnách, pokud p edtím
zaritočíte vy od severu, p esune armádu tam.
Jelikož už mrižete vyrábět st elce s kušemi
a halapartníky, neměla by jeho porážka p ed-
stavovat problém.

Mise 6
Opět jedna krátká, ale pěkně
téžká. Musíte jednat velmi
rychle, a vítězství je vaše.
Okamžitě posuňte oba shluky
lučištník o pár krok dop e-

du. Zá|ožní jezdectvo i sekerníky pošlete hned
na pomoc žlutému chudáku spojenci a p e-
suňte svou pozornost na klíčové levé k ídlo,
kde není tok tak prudk},i. p edsuňte sekerni
ky, nalákejte nep átele na ně, a zasypte je šípy.
Objed'te ež druh3ím jezdectvem a napadněte
zezadu lučištníky, kte í mí í k vašemu pravé-
mu k ídlu (d ležité je správné načasování).
Levé k ídlo lze udržet, na pravém p jde do tu-
hého, neboť padouchťrm p ijdou posily - se-
kerníci a téžká jízda. Pokud se vám poda ilo
zničit lučištníky, potom ti vaši pravděpodobně
p ežili. Kryite je zbyl; mi sekerníky, levé k ídlo

otočte k severu a zbyl m jezdectvem se vrhně-
te na rytí e.

Mise 7
Na začátku padouch napadne
vašeho spojence, m žete mu
zkusit jet jízdou na pomoc, ale
on se stejně ubrání sám, Za
chvíli se nep ítel naopak vrhne

na vás, ale bude mít málo st elcti a navíc vám
p ijde na pomoc spojenec. Toto je první mise,
kde m žete (a musíte) stavět všechno, tak se
do toho vrhněte. Alespoň dva kameníky, hod-
ně d eva a hodně moc jídla (tj. alespoň šest fa-
rem, dvakrát ml5,ín a pekárnu, dvakrát vino-
hrad). Není špatné spojit se cestou se skladem
v lese a na stejném místě vybudovat dvě věže
a kameníka. za hodně dlouhou dobu, až si
nasyslíte vše pot ebné, vystavte co největší ar-
mádu, hodně kuší a nějaké ty rytí e. Buď mti-
žete nep ítele vyprovokovat k ritoku (a ubránit
se za podpory véží), nebo se rozestavit za most
a rozdat si to s ním tam. V tom p ípadě se po-
stavte dost daleko, a ažvyrazí soupe ovi
lučištníci (ptijdou jako poslední), napadněte ie
z boku rytí i. Až vyhrajete, vtrhněte do vesni-
ce, pak nakrmte armádu. Hrad p isluhovače
hlavního padoucha je na vrcholku za vesnicí,
chráněn t emi věžemi. Rozestavte lučištníky,
vyprovokujte ty jeho (lučištníkem) a porubejte
je.Yéže odst elte zdálky (chvíli to trvá).

Zbyteéná
pomoc

Stavějte
vše

Dobytí
hradu

Osm minut
do ritoku

Mise 8
Okamžitě po startu se musíte
začít p ipravovat na nájezd kr-
vežízniv ch barbarri, kte4 p i-
jde nemilosrdně v osmé minutě.
Takže hned postavte školu

(vedle skladu vlevo) a HNED vedle dvě věže.
Armádu rozestavte co nejlépe, tok bude po-
měrně gigantick5i a hned po něm p ijde druh ,

načež máte pauzu na oddech. Věže zase zbou-
rejte, aby nep ekážely ve qistavbě, a stavte.
Asi po hodině a pril p ijdou dvě vlny ritočníkťr,
které lze odrazit poměrně snadno, ovšem p es-
ně hodinu nato se dostaví několikavlnov5i
ritok hlavní, s jezdci, st elci a podobnlimi ne-
mravy, tak se na něj včas p ipravte, postavte
armádu avěž a zaujměte vhodné postavení
(nejlépe o něco dál na západ, uhlí a zlato na

Pozor severu budete pot ebovat). Pozor, v této misi
na problém se m že projevit velmi nep íjemná chyba

s kameníkem v programu: pokud postavíte kameníka na to
neilogičtější místo (p ímo mezi kameny
v}íchódně od skladu) a on vám skálu ,p eko-
pe" skrz v době, kdy už okolo povede cesta,
vaši nevolníci cestu nenajdou a vše, coleží za
ní (nap . zlaté doly), pro ně p estane existovat.
Takže doporučuji ve vhodné chvíli kameníka
zbourat a postavit dál na v5íchod. Opět v této
misi potrebujete hodně jídla (ale to už po ád)
a všechny doly. Pokud porazíte armádu ve
2:25, soupe už točí jen ojediněle. Tak vybav-

Útok te armádu a zautočte sami, První tábor je na
na první západé za horami, hlídá ho několik věží a jsou

tábor v něm slušné zálohy, takže se rozestavte, jed-
ním v5íst elem barbara vyprovokujte a pokoste
ho (nezapomeňte, že lučištníci mohou st ílet
i pres skály). Pak mu vypalte vesnici a jed'te na
sever, kde je druh3í padouch, mnohem lépe
opevněn5í, ktery na vás navíc čeká dob e p i-
praven. I(dyž se vám povede vyprovokovat se-
kerníky u jižní brány, aniž by p išli pomocníci
od severu, máte bod k dobru. Až začnete ničit
věže,vyrazí poslední záIohy - halapartníci a ry-
tí ská jízda - zdržte je kopími a pobijte šípy.
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Používeite
pouze lepší

zbraně

T etí
krátká mise

Dva
soupe i

lUlise 9
Hned obsad'te oba vchody do
ridolí a rychle budujte, abyste
mohli postavit hrad. Vytrénuj-
te pět lučištník (ze zásob).
S armádou, co máte, m žete

zničit padoucha na severozápadě, tak se roze-
stavte, vyprovokujte ho a zničte. Iflidně m že-
te uplně zlikvidovat jeho vesnici, Pokud se
vám to poda í, mtižete si to zkusitrozdat
i s druhl m, jehož zemí sousedí s prvním, Je-li
na vás moc siln3í, postavte doly a ukovejte
zbrané, s d evěn3ími se nemusíte v bec zdržo-
vat. Pokud se dob e opevníte, mrižete mu za
pomoci lučištníka provokatéra zničit několik
menších armád a pak se vrhnout do finálního
ťrtoku. Pozor, má hodně věží.

Mlse 13
Rychlovka, St elce na k ídlech po-
suňte dál od armády, jezdce taky.
Pak iedněmi st elci vyprovokuite
jedno ničemníkovo k ídlo, stáhně-

te se a rozsekejte ho jezdci (na obou stranách
současně), |ezdci také zničte padouchovo st e-
lectvo, pak svoje postavte hned za skálu, poš-
lete všechno, co máte (včetně jezdcri), do boje,
a máte to v kapse.

ltflse 14
Pěkně tuhá mise, to vám po-
vím. Od začátku musíte jet na
maximum, co nejrychleji sta-
vět (vycvičte si hodně dělníkri
a hrozně moc nosič ), abyste

mohli brzy začít vyrábět železné zbrané. Zase
jsou na vás dva - oba naštěstí za rizk3ími bro-
dy, takže obrana bude o něco snazší. Navíc
tentokrát máte spojence, kteryí se vám sice spíš
plete do cesty, ale je to možná lepší než nic.
]eden padouch je na qichodě, druh3í riplně na
severu, ale ten nás zatím nezalímá. Ten qí-
chodní srocuje síly a kolem 1:00 to vypukne,
Bud'se na něj vrhne váš spojenec (a bude roz-
prášen), nebo (v lepším p ípadě) zaritočí pa-
douch. Postavte co nejd íve alespoň dvě věže
co nejblíže k brodu, dost tím všemu pomrižete.
Pokud ničema projde, modlete se, aby vaši
vesnici nechal na pokoji, což naštěstí asi udě-
lá. Budujte armádu a p ipravujte obranu, ne-
zapomeňte na jídlo (hodně) a kameny (ale-
spoň dva kameníci). Zatímco r{chodňák bude
demolovat vesnici spojence (nesmí ji asi zničit
riplně), seve an bude točit na vás, a to i z vy-
chodu skrz tábor rlichodňana. Naštěstí jsou
protivníci dost hloupí, takže většina ritokri se
dá p ežít. Není na škodu postavit jednu věž na
sever vedle kamenolomu - padouši jdou podél
vody. Až budete mít pár vojákri, zničte qí-
chodňana (vyprovokujte ho k ritoku a rozse-
kejte), pak si dejte pauzu a hurá na sever. Nej-
lepší je to vzít p es vesnici rozsekaného pa-
doucha číslo jedna směr sever, záškodník tam
má pár rytí na koních, několik pěšákri a ha-
lapartníkri a pár věží.

Wllse t5
Chcete-li, m žete si
hned na začátku situaci
značně zjednodušit - za-
ritočte na severního pro-
tivníka (je p ímo ,,nad"
vámi až na konci mapy),
kter5í na to není zjevně
p ipraven - nemá obsa-

zené věže a má jen pár vojákri, Vaše armáda je
sice ještě menší, a|e lze zvítězit tak ka beze
zttát,|en vyprovokujte lučištníkem rytí e,
vpadněte jim do cesty zvědy, pokoste je lučišt-
níky a st elci z kuše a nep átelské lučištníky,
spěchající na pomoc, napadněte sv mi rytí i.
Pak zdemolujte vesnici a vraťte se domri na
oběd. Druh3í protivník bude už tužší - má dva
nezávislé tábory na qichodě zabažinou. Ně-
kdy v I:20 za točí ve dvou vlnách, ale obojí
lze odrazit zbytky p vodní armády. Postavte
tábor se vším všudy, hodně jídla atd. Nemusíte
expandovat až na sever, bude vám stačit žele-
zo i z|ato, co vám leží u nosu. Až budete mít
armádu, napadněte nejprve bližšího soupe e.

Nenechá se vyprovokovat, budete-li mu pálit
zdálky navěže, tak ty první dvě zbo te a po-
stavte se mu na rovině - bude to snadné.
Vzdálenějšímu soupe i rozsekejte z dálky dvě

čtwtá
krátká mise

Rychle
stavte

útok
z q chodu

po cca hodině

Neiprve
zaritočte

na severního
protivníka

ťllse tO
Práce na t i minuty. Ihned vy-
razte všemi jednotkami na v5í-
chod. Lučištníky postavte kou-
sek od padouchov]ch, aby na

ně začali st ílet, a až se to začne mlít, chovejte
se strategicky.

ťllse ll
Začínáme hezky zostra
v troskách své roztomiloučké
vsi. Takže ji postavíme zno-
vu, p ičemž hlavní d raz kla-
deme zpočátku na kameníky
a d eva e, že? Soupe i jsou

dva, jeden na v5íchodě (vede k němu cesta)
a druh5,i na jihu (za skalami), Ten z jihu se ve-
sele prokopává skrz skály, bacha na něj. Bud'
mrižete postavit ke skále pár lučištníkri, nebo
ho nechat udělat prrichod. Ve druhé variantě
na vás budou titočit na st ídačku (i najednou)
z obou stran, v první budou sice všichni p i-
cházet od q chodu, ale ritoky zas budou velmi
silné, tak si vyberte. Každopádně postavte
obranu až daleko od tábora na strategickl ch
místech a nezapomeňte, že pár véží není nikdy
na škodu. Bohužel, totéžví i soupe . I(dyž p e-
žijete několik velk5,ích tok (které začnou ně-
kdy v 1:40), soupe se vyčerpá, tak hurá na něj.

Mise l2
A zase tu máte dva padou-
chy. )eden je za mostem (ne
hned) na v5íchodě a nemusí
vás zatím zajímat, druh5í je na
severu a bezjeho eliminace
se jen těžko dostanete k žele-

Využiite zu, které se rozvaluje v tamních horách. Všim-
prrismyk něte si skály, která je mezi vámi a jím, a zké-

ho prrismyku na její v;íchodní straně. Opevně-
te jeho jižní část (stačí sekerníci a lučištníci)
a vyšlete jednoho st elce provokovat. Naláká-
te-li armádu do prrismyku, nemá nejmenší
šanci, To opakujte několikrát a trapné zbytky
soupe ov5ích vojsk rozdupejte rytí i, Mezitím
stavte, expandujte atd. Až vyrabujete pa-
douchrjv tábor, opevněte most na v chodě,
Máte-li dost lučištníkri, mrižete vyprovokovat
nejbližší oddíl druhého ničemy (několikrát) -
celkem ho to oslabí. Za vodou je skála, za ní
jeden tábor ničemníka, na severu je druh5i,
kteryí si vás s trochou štěstí nebude všímat.
Oba mají hodně věží a lučištníkri, tak se p i-
pralte na dlouhou íež. Doporuču ji vzít to od
jihu a p ipravit se na to, že vám stejně dojde
jídlo... Ten na severu má opravdu dost věží
a slušnou armádu, ale je to tupec, tak ho vy-
klepněte.
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útočte podél
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okraie mapy

Pátá
krátká mise

Snadná,
ale zdlouhavá

Poslední
krátká mise

věže na skalách, pak s kušiníky obejděte pra-
vou skálu zprava a post íleite jeho armádu ze-
zadu (he he he). Pak za točte naplno, nejlepší
je to podél nejv5ichodně|šího okraje mapy až
na sever a skrz vesnici. padouch tam má doce-
la dost jízdy, pěšákri a st elcri s kušemi (ti stojí
na jihu a je dobré do jejich ad vtrhnout rytí i).

Mise 16
Mno, tak nad touhle misí
m žete vyhrát bud'pětihodi-
nov5ím rafinovan5im budo-
váním anebo jedním rych-
l5ím zátahem. Vezměte vše-
chno, co máte, a vyrazte na
sever (p ímo), kde potkáte

slaboučkou armádu a pár věží. Rozsekejte to.
Celá severní t etina mapy je padouchova a má
tam poschovávánu slušnou armádu, ale jen
minimum železnych zbraní, takže jed'te na v5i-

chod a cestou ničte a bojujte. Mezitím postav-
te dvě farmy, vep ín atd., abyste mohli vyrábět
d evěné zbraně a koženou zbroj. Postupujte
na r,lichod, a jak se ptivodní armáda bude
ztenčovat (mně na konci mise zbyli dva rytí i
a dva st elci z kuše), doplňujte zásoby lučištní-
ky a domobranci. Mise lze dohrát asi za hodi-
nu a p l akční cestou -bez budování a expan-
ze. Z|omte vaz,

Mlse 17
Iftatičká a snadná. |en odvelte jezd-
ce trochu stranou, aby mohli za(fto-
čit na st elce, a zbytek rozsekejte
pěšáky.

ťllse 18
Mno, tak tahle vypadá
neobvykle tuze, ale je
velmi lehká (byt dlou-
há). Opět se p ipravte
na to, že budete pot e-
bovat mraky jídla, hod-
ně nosičri (já měl asi
osmdesát) atd. Na dru-

hou stranu nebudete pot ebovat doly (nerostti
je dost ve skladu na severu). Chvilku si buduj-
te, pak se pomalu p es qíchodní naleziště uhlí
proderte ke skladu. |ezdcem m žete prozkou-
mat sever mápV, abyste viděli, jak je soupe
hezky opevněn a jak má na {chodě hloupou
skulinu. V 1:00 p ijde první ritok - t i skupiny
jezdcri na druhli sklad ze t í stran (S, SZ a Z),
ale lze se mu snadno ubránit. Druh3i ritok má
p ijít z ejmě ve 2:00, ale na mě jaksi nep išel,
tak nevím. Až budete mít nějakou armádu
(stačí 16 st elcri z kuše a 16 halapartníkri),
p esuňte se na sever a podél v5ichodního kraje
mapy vtrhněte do vesnice padoucha. Ten si
vás moc všímat nebude, tak rabujte - vzhle-
dem k tomu, že zde je zásobárna a rr robna
všeho jeho jídla, bude se to hodit. Pomalu po-
stupujte (pres pár véží) na západ, cvičte nové
jednotky, pěstujte jídlo. Až p ijdete k rozcestí,
dejte se severně a rozsekejte padouchovu pev-
nost. Nové vojáky už vyrábět nebude a ti sta í
mu pochcípají hlady. Tak se na to vesele kou-
kejte, a pak ho z milosti dorazte.

Mlse 19
Mise na pril hodiny, mise p edpo-
slední, I( levé části své armády,
kterou ustupte o něco dozadu,
pošlete zpravajedny st elce a hala-
partníky, natočte oba oddíly kuši-

= ilÁUÍlDYi
nabourá. Pak ho rozsekejte. Musí vámbez-
podmínečně p ežít všichni st elci, tak se snaž-
te, Až bude po tom, rozestavte st elce do dvou
dlouh; ch ad ksichtíkem k severu na skálu
doprost ed jižní části, aby na ně nikdo nemo-
hl. P ed ně postavte zbylé halapartníky. Pěšá-
ky z qíchodu posuňte ke své armádě, ale mu-
síte jít těsně podél skály, aby si vás nevšimli
padouši. Pak vyprovokujte nep átelské jezdec-
tvo a strategicky do něj šijte vším, co máte po
ruce, vyjma jezdcri. Ty si šet ete na st elce,
kte í p ijdou během chvilky. Až všechno pobi-
jete, soust ed'te se na st elce na hradbách - až
p jde strážcevéžena oběd, p ibližte se opatr-
ně kr ček po krričku vlastními kušiníky, a je
to. Ostatní vojsko p ipravte strategicky, neboť
proti vám vyrazí záloha jízdy.Totéž zopakujte
na druhé straně, pokud na vás začne st ílet
věž, obětujte pár lidí, dojde jí st elivo.

MIse 2O
Tramtarará, jsme v po-
slední rirovni. Aby
nám to auto i vyna-
hradili, je nejtěžší ze
všech. Už bitka na za-
čátku je pěkně tuhá,
a nestyd'te se pustit
misi znova, pokud
vám nep ežije alespoň

dvacet voják . Ustupte armádou, a až se pa-
douch p iblíží, zaritočte vším, co máte. Dávejte
pozor na barbary na západě (jsou také vaši) -
se sv m soupe em si poradí rychle, tak je hned
pošlete na pomoc hlavnímu vojsku. Nep átel je
jako hrachu, tak je rozlouskněte a začněte sta-
vět. Uvědomte si, že pole nelze stavět na ledu,
takže umisťujte farmy s rozumem. Stavte
RYCHLE, protože soupe je nemilosrdn5i, má
obrovské zásoby a ritočí často a z Ňznych
stran. Chcete-li, mrižete od začátku zristat mezi
skalami, lépe se tam brání. Později malinko ex-
pandujte na západ - pro železnou rudu. Sou-
pe se p i ítí někdy okolo 1:20, druhá vlna p i-
jde asi za čtvrt hodiny. A pak další a další a dal-
ší... Odkryjte co nejrychleji mapu, abyste ritok
viděli včas, stavtevéže, atd. Padouši jsou t i. |e-
den na severov5íchodě (za visut m mostem),
druhli na severozápadě (za visut m mostem)
a t etí na severu (za mostem). )ejich zemí jsou
spojena dalšími mosty (uf), za kte4imi číhá ar-
máda. Braňte se ze všech sil, syslete zbraně a cvič-
te vojáky. Nejprve zničte oba menší ničemy,
pak si vyberte jednu stranu a zaritočte p es most
od q chodu nebo od západu (tam je víc místa)
nebo z obou stran najednou. Pak už vás čeká
jenom hrad nejpadouchovatějšího padoucha,
cožužje ovšem snadné (lučištníky na hradbách
pobijte zezadu). Vychutnejte si ošklivou anima-
ci a dejte si sprchu - další hra rispěšně poko ena.

viktor Bocon

žrádlo
ie dostane

Barbary
pošlete

na pomoc
hlavnímu

voisku

T i soupe i

níkri k severu a počkejte , až do vás padouch
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let do hlstorle :

Technologie force 
I

feedback rozhodně nepat í 
:

mezi novinky posledních I

měsíc . Mimo jiné byla 
:

použita v herních ,,coin- :

op" (mincoq ch) automa- 
|

tech Hard Driuin', San ,

Francisco Rush či v asi 
I

nejznámějším - Daytona :

USÁ. Do oblasti PC začala 
.

force feedback technologie 
:

pronikat zhruba p ed 
I

rokem a pril nejprve ve for- ,

mě joystickri (jedním :

z prvních byl CH Force FX ,

joystick), k nimž se postu- 
;

pem času p idaly i volanty. 
I

Force feedback bohužel 
I

v počátcích postihla 
:

nemoc snad všech noqích 
I

technologií v oblasti PC - :

vzájemná nekompatibilita. .

Vribec prvním stándardem .

se totiž privodně stala 
I

technologie firmy l-Force, :

a mnohé starší hry s pod- 
:

porou force feedback tak 
.

pracují správně pouze se 
I

za ízeními postaven; mi 
:

právě na l-Force. Dnes je 
:

ale komunikace s herními :

periferiemi vedena v rámci :

rozhraní Direct X, dfty če- :
muž odpadá u novějších 

:

her valná většina prob- 
:

lém. 
:

FF v podání 
.

lUllcrosoítu ;

prvním force feedback za í- ,

zením, které Microsoft na 
:

počátku letošního roku 
:

uvedl na trh, byl joystick 
I

Sidewinder Force Feed- i

back Pro. Sidewinder For- :

ce Feedback Wheel vychází ,

z technologie tohoto joys- 
;

ticku, ovšem nutno íci, že ,
q slednlí dojem je mnohem :

lepší než u bezesporu pre- i

cizního, ovšem poněkud 
:

podivně se chovajícího i
p edchtidce. 

I

Celá sada Sidewinde, ,

Force Feedback Wheel se I

skládá z vlastního volantu, :

pedál (plyn a brzda) a ex- 
|

terního napájecího zdroje. 
:

S volantem jsou dodávány 
:

i dvě závodní hry z nabíd- :

ky Microsoftu - formule i

CART Precision Racing 
i

a Microsoft Monstet :

Truck Madness 2. Krom i

toho naleznete v krabici 
:

CD s ovladači a programy 
i

pro nastavení volantu 
i

a anglickl manuál. Yerze, i

kterou nám Microsoft na
testování zap ičil, byla ur-
čena pro Velkou Británii,
a tak jsme byli nuceni
upravit si síťovou zástrčku
u trafa (tzv. operace ,,cut
'n paste"), ovšem p edpo-
kládám, že volanty u nás
prodávané budou ve stan-

dardním,,kontinentálním"
provedení.

vlastní instalace micro-
softího volantu je více než
snadná - p ipevnění k des-
ce stolu (mimochodem vel-
mi elegantní a p itom pev-
né), uložení pedálti pod

: st l, zapojení kabel a p i-
; pojení ke gameportu počÍ-
. tače. Právě u gameportu
, mriže nastat asi jediná
, komplikace s instalací. For-
, ce feedback za ízenítotiž
, používají ke komunikaci
, s počítačem některé kanály
, vyhrazené jinak na game-
, portech zvukov ch
, karet pro MIDI-IN a MIDI-
: OUT. To znamená, že po-
. tua máte ,,obyčejn5,í game-
, POrt", kter5,í není na zvuko-
, vé kartě, či zvukovou kar-
, tu, která nep esně imple-
, mentuje MIDI rozhranÍ,
, mriže se vám stát, že volant

prostě nerozchodíte. I(on-

krétně se vyskytovaly
problémy u karet Dia-
mond Moster Sound (ty by
však měly blit vy ešeny
v nejnovějších verzích ovla-
dač, spolu s nainstalová-
ním DirectX 6) a u někte-
rl ch dalších méně rozší e-
n; ch typti. Na naší testova-

ooa
asi

llobró uibrace 0d Microsoítu
oaao

Silová zpětná vazb,a, ialr by se
anglick termín ,,íorce íeedback" dal
p eložit, p edstavu|e doplnění lrlasic-

lr ch herních ouladaě (ioystickíi,
uolant I o schopnost reagouat na si-
tuaci ue h e a ,,Ghouat se" podle ní -

u praxl to znamená, Že íorce
íeedba cR zaíizeni neiríizněiším zp -
sobem uibru|e, pohybu|e se a lrlade

odpor. Ouládání hry díky tomu dostá-
yá nou - hmatou rozměr.

Volant od Microsoftu nejen dob e funguje, ale i vypadá.
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cí sestavě (COMFOR Primo ,

300A, PCI zvuková karta I

Diamond Sonic Impact) :

byly ovšem jak instalace, :

tak i provozbezprob|émo- 
:

vé. P esto si neodpustím 
I

poznámku - uvádět dnes i

na trh force feedback za í- :

zení komunikující qíhrad- :

ně p es gameport je p ece |,

jen trochu nezvyklé. Vedle :

uvedenlích problémri se to- .

tiž p idává i neq hoda vyš- 
:

šího zatížení procesoru, 
I

než tomu je v p ípadě p i- 
.

pojení p es USB. Na 
,

druhou stranu je pravda, že 
I

mnoho starších (ale :

i některé nové) sestav USB 
I

konektory postrádá, zatím- 
.

co zvuková karta apotaž- 
.

mo gameport je dnes již zá- 
:

ležitostí zcela běžnou. 
i

Prvními tituly, po l

kterlich asi každ sáhne, :

isou p ibalené CÁRT Pre- :

cision Racing a Monster 
]

Truck Madness 2. Azde je :

bohužel i první slabina. 
:

Zvláště CART je totiž titul 
:

už pár měsíc staryí, grafic- 
;

ky, ehm, neexcelující, 
i

zktátka a dob e nic moc. :

Navíc nevyužívaií force .

feedback zrovna na ma- ',

ximum (cožie ovšem 
:

společné snad všem simu- 
:

látorrim FI). Monster 
:

Truck Madness 2 ie sice 
:

o něco lepší a snad :

i zábavnější (tedy alespoň 
:

co se hraní s force 
I

feedback volantem t3,íče), 
I

ovšem ani tak to není ab- 
:

solutní špička. Teprve po 
:

nainstalování některého ze 
:

skutečn ch AAA titul po- 
.

slední doby (nejlépe Need 
.

for Speed /1/) se kvality 
:

microsoftího volantu pro- 
:

jeví v celé své kráse - :

neskutečná škála pohybo- ;

v5ích efektti, od vibrací ]

motoru lišících se podle 
:

otáček, p es neir znější hr- ,

boly na silnici, v5ímoly, jíz- 
.

du po písku a štěrku až po l

qíborné ,,plavání" volantu 
:

ve smyku či na sněhu a le- 
:

du. volant navíc bezvadně :

simuluje proměnliq odpor ,

ízení (ve většině her lze :

nastavit sílu) - motorek, :

kteryí ho pohání, má 
.

opravdu slušnou páru, 
I

a po několika hodinách 
I

hraní tak mrižete b t doce- ,

la unaveni. se silou souvisí .

i iedna nedokonalost - .

microsoftí volant nezvládá .

zrovna nejlépe některé .

rychlejší kmity (nad 100 :

kmitri/s), na druhou stranu ,

je ovšem fakt, že píi závo- 
.

dění si toho stejně člověk 
I

většinou nevšimne, nehle- 
:

dě na to, že z vyššího od- .

poru volantu je p eci jen i

p esněiších kmitri tam či :

onde. P i hraní s force fe- |

edback volantem totiž ne- 
:

jde ani tak o realističnost i
jako o zábavu. Zejména 

I

zpočátku totiž hra rozhod- :

ně není lehčí, spíš naopak 
:

- je ale rozhodně :

zábavnější. 
i

:

P i hraní mnoha her 
:

s force feedback volantem :

dochází i k jistlim parado- 
:

x m. Zatímco p i jízdě ve 
:

skutečném voze pociťujete 
:

nárazy, vibrace či odst edi- :

vou sílu cell m tělem, zde je 
:

vše p enášeno pouze do 
;

volantu. Stejně tak v5íhled 
:

se většinou ,,neot ásá" I

v souladu s povrchem, 
i

respektive chováním volan- ,

tu (světlou qijimku tvo í :

právě zmiňovan5í Need for :

Speed III a pár dalších titu- ,

lti), dfty čemuž vzniká i

mnohdy podivn pocit
z jízdy. Stejně tak je
u mnoha her náraz do p e-
kážky ien velmi mizerně
p enesen na pohyb (náraz)
volantu (Need for Speed
III je na tom opět lépe,
uideipibalen Monster
Truck Madness 2).
sidewinder Force
Feedback wheel zkrátka
podává qíkon zejména
v závislosti na h e, pokud
máte titul, kte4 force feed-
back zvládá sice
nerealisticky, ovšem zábav-
ně (to jsou p evážně hry
záv odní, nikoliv simulátory
F1), budete více než spoko-
jeni,vopačnémp ípadě
nebude zážitek o mnoho
lepší než u volantu obyčej-
ného. Právě zdeje ovšem
vidět postupnyv voi
a zlepšování, takže
v budoucnu budou snad již
všechny hry podporovat

technologii force
feedback k plné

1 spokojenosti.

Microsoft Si-
dewinder Force
Feedback wheel
je q born5,i dopl-
něk pro náruži-
vé, finančně za-
jištěné hráče. Má
sice pár
drobn ch nedo-
statkti (kromě
těch již
zmíněnl ch je to
i nemožnost
používat volant
v DOSu a ve vět-
šině DOSoq ch
her ať už s nebo
bez force
feedbacku), jako

, celek je to ovšem v borná
, sestava. Největší nev -

, hodou se tak určitě sta-
, ne cena (S 199, u nás ně-
; co p es 7000 Kč s DPH),
, která samoz ejmě p esahu-
: je cenu volantrj bez force
, feedbacku (i když v někte-
: .Ych p ípadech ne o mno-
: ho - mnoho typri je za cenu
, okolo 4-5 tisíc Kč), ale bo-
, hužel i někte4 ch
, srovnateln ch konkurenč-
, ních qrobkri, které jsou
, k mání mnohdy témě
, o čtvrtinu levněji. Bohužel,
: moc na tom nemění ani
, obě p ibalené hry, neboť se
, rozhodně nejedná
, o špičkové tituly (zejména
ipisrovnánísMotoco
: Madness p ibalenl m ke ga-
: mepadu Freestyle Pro).
, vzhledem k tomu, že u nás
i je ale sortiment podobn5ích
; doplňk ve srovnání s Vel-
; kou Británií či USA velmi
, omezen5í, bude asi
, microsoftí volant
:v.

, p inejmenším dočasně (br-
, zy by se měly objevit FF vo-
, lant ACT Labs) jedinou
, možnou volbou.

Lukdš Erben
9 0040
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Ste|ně iako íorce íeedback, anl technologle
snímání pohybu [motIon sensIng) samo-

z e|mě není žádnou noyinlrou. Staěí si
uzpomenout na yšemožné rukayIce ,,power

gloue", |oystlclty ěl doplnělr helmy UFX l
,,Gyber puck" od Forte Technologies. llětšIna
těchto zaíizení byla bud' nep ilatelně drahá,

nebo nekualltní. Ted'se ale do motIon sensln-
gu pustIl l lUlicrosoft, bude to změna

k lepšímu?

Velké množství snadno dostupn, ch tlačítek - to ie iedna z p edností Fre*
style Pro.

ov5í gamepad Sidewinder
Freestyle Pro je zvláštní -
kombinace gamepadu
s motion sensingem tu sku-
tečně ještě nebyla, pojďme
se naň tedy podívat
zblízka. samotná instalace
gamepadu je velmi jedno-
duchá, samoz ejmě za
p edpokladu, že máte počí-
tač vybavenl game portem
či USB konektorem. Nutná
jsou samoz ejmé i Win-
dows 95 či 98 (Windows 98
v p ípadě, že hodláte game-
pad zapojit do USB) - pro-
vozpouze pod Windows je
ostatně jeden z mála nedo-
statkri Freestyle Pro. Ovlá-
dací software pro herní za-
ízení Microsoftu je společ-

n ,takže pokud již vlastní-

te t eba
Force
Feedback
Wheel, ne-
budete mu-
set instalo-
vat nic,
software
sám pozná
nové
p ipojené
za ízení
a správně
jej nastaví.
protože má
gamepad
větší počet
funkčních
tlačítek,
než je stan-
dardní mi-
nimum
2/4, je
možné jim
p i adit
ruzné
funkce
a nastavení

pak ukládat či nahrávat ja-
ko ,,herní profily".
Program má p ednastaveny
celkem čtyri profily pro
M otocross M adness, Road
Rash, Ski Racer a Moto
Racer.

Freestyle Pro má celkem
devět funkčních tlačítek -
šest tlačítek (ve dvou
adách po t ech) spadá pod

jurisdikci pravého palce,
další dvě ,,fire" tlačítka
ovládaná ukazováčky jsou
na p ední straně gamepadu
a deváté tlačítko, označené
,,start", je ovládáno leqfin
palcem. Poblíž tlačítka start
se navíc nachází i tlačítko
shift, které se používá
v kombinaci s někter m

Sldetlll nder FrOe tyle Pro
aooaaaa , z devíti programovatel-

, n ch. Ikom toho je tu ještě
, směrové tlačítko (tzv. ,,D-
: -pad"), se kteryím lze game-

: pad použít buď v ,,klasic-
, kém režimu" (tedy bez sní-
, mání pohybu), nebo jej lze
, používat jako směro\I, k íž
, (něco na zprisob HAT),
; a kolečko plynu ,,throttle".

, Hraní her s Freestyle Pro
, je poměrně odlišné a chvíli
, twá, než si zvyknete na no-
, v], velmi odlišn; systém.
, Poněkud nep íjemné proto
, je, že nelze nastavit cit-
, livost ani rozsah náklonu
, p i ovládání (ty jsou pevně
, dány). Gamepad je ovšem
, velmi p esn3í - de facto ne-
, pot ebuje žádnou kalibraci
, (ostatně stejně jako Force
, Feedback wheel i většina
, ostatních microsoftích joys-
, tickťr). Začátečník si p esto
, musí chvíli zvykat na
, poměrně velkou citlivost
, i na skutečnost, že náklon
, má na ovládání vliv jen
: v rozsahu 0-30 či 0-45
: stupňri. Po několika hodi-
, nách ale ovládání gamepa-
, dem velmi snadno p ejde
, do krve - je sice velmi jem-
, né, ale zároveň i neuvě itel-
, ně p esné, intuitivní a bles-
, kurychlé. Pokud budete
l mít s Freestyle Pro delší
: praxi, budou pro vás
, závodní hry doslova hrač-
, kou. Freestyle trro je ale zá-
, roveň q bornl i pro mlátič-
, ky (Mortal Komba ), stačí
, jej p epnout do režimu kla-
, sického gamepadu - pak se
,. zce|a lyrovná staŇímu mic-
, rosoftímu Sidewinder
; Gamepadu.

, Se Sidewinder Freestyle
i Pro se ale zjevné nepočítá
i jen pro hry závodní, bojové
: či 3D st ílečky typu
,. Incominga Shadows of
, the Empire - je využiteln
, i v nejrriznějších leteck; ch
, či vesmírnl ch simuláto-
i rech. I když nep edpoklá-
, dám, žeby někdo z otrl; ch
.,,simulátormaniakri" vlrmě-
i nil svuj F15 FLCS či Talon
i za prachspros! gamepad,
i je velmi pravděpodobné,
i že Freestyle bude použí-
i ván i k ovládání simuláto-
i ru. hoto jsem iejvyzkoušel
i i s jedním z nověiších si-
: mulátorrl - |ane's World

War II Fighters - a hle,
jaké to p ekvapení, hra ne-
jenže šla velmi dob e
(i když nezvykle) ovládat,
ale měla p ednastaveno

, rozložení ovládání kromě
, jin3ích i pro Sidewinder
, Freestyle Pro. Inu, jakkoliv
, je Freestyle Pro na hony
, vzdálen klasickému kniplu,
, určitě se najdou tací,
, kter5ím bude vyhovovat
, lépe.

, Sidewinder Freestyle
. Pro je skutečné zajímavá
, inovace. P edstavuje
, skloubení klasického
, gamepadu s netradiční
, technologií, díky které má
, v mnoha směrech navrch.
: V;lUorne je,že jej|ze
, qítečně využítjak u her
, stavěn3ích na joystick, tak
, i u titulri, ke kteryim se nej-
, lépe hodí volant, a v nepo-
, slední adě i u her, pro kte-
, ré byly gamepady privodně
, vyvinuty - st íleček a bojo-
, vek. Jedinou oblastí, kde
, neboduje, jsou hry ovláda-
. né myší a klávesnicí (tedy
, 5D akce, adventury, RPG
, a strategie). Vzhledem
, k tomu, že v balení je
, báječn; Microsoft Motoc-
i ross Madness, je i cena
: vcelku p ijatelná. Pokud
i tedy hledáte netradiční
: univerzální ovladač, nemá-
, te averzi k firmě, která svě-
, tu darovala Windows, ne-
, bojíte se ,,p eškolování" na
, novou technologii, či je

, pro vás force feedbackoqí
i volantík p eci jen poněkud
, drahli, neměli byste na Si-
, dewinder Freestyle Pro za-
i pomínat.

Lukóš Erben
9 004l

ameStal 2l99

lUlicrosoít
siderrrinderFreestyIe Pro
Heni lamepad, kteú není tal docela 0a
mepadem.

Plus: U borná inorace, uelml p esnó oulá-

dáni, Dvoji lunkce ísnímáni pohfiu/game-
padl. l bomá hra iíotocío s iladness.
Podpora U B.

ilinus: llěkle i si na motion sensing budou

možná h e zvykat, Pouze pro

Uindows95/98.

ilicrosoli Ósská republika
www.niuosoít.cz

Cena: 2300 lG uč, DPH
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0uladace
ít slušn hardware ještě automaticky
neznamená qihru. Většinou si vrjbec
neuvědomujeme, jak velk5í vliv mají
na funkčnost hardwaru ovladače.

U rrizn5ích typri hardwaru jsou to
pochopitelně rozdíly r zné - zatímco
instalace modemu nebo síťové karty je
obvykle zá|ežitostí j ed no rázovo u,
funkčnost 3D akcelerátorri či nejno-
vějších zvukovek na aktuálnosti ovla-
dačri mnohdy doslova závisí. Správn5i
ovladač totiž mriže vy ešit mnoho pro-
blémri - od lepší kompatibility s nov5í-
mi tituly p es zvlišení vlikonu až o de-
sítky procent až po rozchození karty,
která se se staryimi či odlišn3imi ovla-
dačivzpouzela. Tento měsíc vám na
CD p inášíme ovladače k nejrozší e-
nějším 3D akcelerátor m,

]lové a nověiší
Ovladače hardwaru se neustále vyví-
její a vylepšují - je to běžné zejména
u noqích věcí, kup íkladu u 3D akce-
lerátorri se zpočátku objevují nové
verze ovladačrj v rozmezíjednoho až
dvou měsícti, p ičemžkaždá nová
verze opravuje pár chybiček a ne-
kompatibilit, či zvyšuje qíkon. Nové
ovladače se mnohdy objevují i rok či
déle po vypuštění hardwaru na trh -
obvykle s p íchodem nov5ich techno-
logií či operačních systémri.

Krly chtít nov ovlarlaě
Nelze ale jednoznačně íci, že instala-
ce nového ovladače vaši situaci vylep-
ší. Mnohdy tomu m že b5ít naopak -
dokonce se m žete dostat do situace,
kdyvám zaíízení p estane fungovat
a pom že jen instalace ovladač refe-
renčních, nebo kompletní p einstalo-
vání Windows. Nové ovladače maií
smysl zejména v tom p ípadě, že vám
něco nefunguje nebo zlobí. V bec nej-
lepší je p ečíst si informační soubory,
které jsou v instalačních balících ovla-

, dačri obsaženy (jmenují se většinou
, ,,readme.txt" a jsou v angličtině), kde
, se dozvíte, jaké chyby ovladač opravu-

je a jaká vylepšení obsahuje - pak se
m žete rozhodnout, zda má ve vašem

, p ípadě smysljej použít.
:

Orlginál
nebo reíerenění
U mnoha 3D karet a čipsetri máte mož-
nost si zvolit, zda použít ovladač p ímo
od v robce hardwaru (Diamond, STB,
Creative), nebo tzv. ovladač referenční,

, kteú vyrobila firma, jež vyvinula
, 3D čip na kartě (3Dfu, nVidia). Dtivod,

proč to je možné, spočívá v tom, že
karíy za\ožené na stejném čipu (t ebas
Viper V550 a Velocity 4400) jsou sivel-
mi podobné a mohou tak fungovat

, i s jinlim než vlastním ovladačem. Refe-
, renční ovladače jsou obvykle stabilnější
: a kompatibilnější, na druhou stranu
, ovšem nepodporují některé speciální

í'unkce, které vaše karta mriže mít (TV-
-out, grabování videa apod.). Originální
ovladače mohou (ale nemusí) b5ít navíc

, o něco rychlejší. Zcela samostatnou ka-
, pitolou je pak používání originálních

ovladač jednoho v5írobce s kaňou od
jiného rlirobce - to je sice možné (a ob-

, čas jako t eba v p ípadě SDfo ovladač
, od tirmy Wicked3D velmiqíhodné),
, ale mriže to s sebou nést jista rizika.
, Vlastní instalace nov5ích ovladačri:.

sice není obtížn5í rikon, ale pokud si
, sebou nejste jisti, p enechte ji raději

zkušenému kamarádovi nebo odbor-
, níkovi - pokud se něco pokazí, bude
i si vědět rady spíše nežvy sami.
, Na závér ještě dovolte malé upozor-
, nění. Ovladače a updaty umístěné na
, našem CD vytvo itiv}íróUci grafick3ích
, karet a čipsetri. Autor článku ani časo-
, pis GameStar nenesou žádnou odpo-
, vědnost za jakékoliv problémy, škody
, na hardwaru či softwaru včetně ďráty
, dat či nemožnosti používat váš počítač,
, které by jejich instalací mohly b t zpti-
, sobeny. Instalaci ovladačti a zejména
, updat BIOSu by měl provádět zkuše-
, n3í uživatel či odborník. Lukóš Efu

nvidia Reference

nvidia Reference

nvidia Reference

3Dfx Reference

3Dfx Reference

3Dfx Reference

3Dfx Reference

3Dfx Reference

3Dfx Reference

3Dfx Mini-Gl(Ouake)

3D Labs Reference

3D Labs OpenGl full

lntel i74O

lntel i74O

Diamond Viper V550

RivaTNT

Riva l 28

Riva 1 28

3Dfx Voodoo

3Dfx Rush

3Dfx Voodoo2

3Dfx Banshee

3Dfx Banshee

3Dfx Banshee

všechny 3Dfx

Permedia 2

Permedia 2

i740

i740

Riva TNT

RKVG,EXE 3/8/98

0EMRUSHS.ExE 3/8/98

RKV2.EXE 2ol7lg8

VBW9XP.EXE 2112ls8

VBW98a.EXE 2l12198

VBW95a.EXE

miniinst,exe 23l11l98

2l050361.ExE 7l12198

0PENGL95.EXE ???????

PW302,zlP 23l11l98

21WlN9x.ZlP 5/8/98

550239.ExE 26/10/98

W9x048ag.ZlP 17l11l98 Win9x AGP

WlNg8ALL.zlP l6/9/98 W98 AGP/Pcl

WlN9xPCl.ZlP 14/9/98 Win95 PCl

Diamond Viper V33O

Diamond Viper V330

Diamond Moster 3D

Diamond Monster 3Dll

Diamond stealth ll

Creative GB Extreme

Creative 3D Bl. Voodoo2

Creative 3D Bl. Banshee

Creative GB Riva TNT

STB Velocity l28

STB Velocity 4400

sTB V4400 Blos 1.1

ATl Xpert@cokoliv

ATl Mini-Gl(Ouake)

Riva l28 VPR0128P.EXE 26/8/98 PcuAGP

Riva 128 VPR0I28a.EXE 26/8/98 AGP

3Dfx Voodoo M3D_l lO.EXE 23l3l98

3Dfx Voodoo2 M3Dll205.ExE 1l12ls8

G460 i740 G4609546.EXE 2618198

Permedia 2 GBEXBW9x.EXE 5/l0/98

3Dfx Voodoo2 3D8W95.EXE 4l5l98

3Dfx Banshee 3DBB9xUP.EXE l9/l l/98

Riva TNT GBRTW9x.EXE 19/1 1/98

Riva 128 V128_0l82.ExE 30/9/98 vč. OpenGL

Riva TNT V44o0_142.ExE 4l11l98 min. B|OS 1.1

Riva TNT Blos.ZlP 4l11l98 BloS 1.1 sada

ATl Rage PRO w82440EN.EXE 23l9l98

ATl Rage PRO GLOKI036.EXE ???????

Single Board

Win 9x PCl

Win 98 AGP

Win 95 AGP

Win 95/98

Pouze Win95

vč. OpenGL

2l99 Game tar

Jak instalouat
Následující rady jsou obecné rady pro instalaci ve
Windows 95, 95 SR2 a 98 a jsou popsány na p íkla-
du instalace nov,ich ovladačri pro 3Dfx Voodoo2,
u jin, ch ovladačri se mohou lišit názvy za izeni
a složek. Některé ovladače navíc používají vlastní
instalační proceduru a není tedy nutné je instalovat
či upgradovat ručně.

Verzi Windows95 zjistíte tak, že kliknete na Start, na-
stavení (settings), ovládací panely (control panel), dva-
krát kliknete na ikonu systém - pokud máte zapsánu
verzi Windows 4.00.950b, pak máte Windows 95 SR2.
Následující rady platí, pokud máte zarízení (3D kar-
tu) ve Windows již nainstalovánu a chcete pouze
novou verzi ovladač :

1) Spusťte Windows a rozbalte ovladače do (dočas-
ného) adresá e.

2) Otevrete správce za izeni (device manager - ces-
ta Sta rt-nastavení-ovládací panely-systém)

3) Najděte existující odkaz na za izeni (3D kartu)
(pravděpodobně ve složce ,,ovladače zvuku videa
a her")

4) Doubleklikněte na kartu a pak klikněte na zálož-
ku ,,ovladač" (driver)
Pokud máte Windows 95, klikněte na ,,změnit
ovladač" a vyberte ,,z diskety"
Pokud máte Windows 95 SR2, klikněte na ,,aktu-
alizovat ovladač" pak na ,,další" a nakonec na ,ji-
né umístění"
Pokud máte Windows 98, klikněte na ,,aktualizo-
vat ovladač", pak dvakrát na ,,další" a ujistěte se,
že je zaškrtnuto ,jiné umístění" a není zaškrtnuto
,,Microsoft Windows Update"

5) Nyní nastavte adresár, do kterého byly ovladače
nakopírovány, a klikněte na ,,OK"

6) Pokud máte Windows 95, vyberte ,,Voodoo2
3D Acce lerator", a klikněte na ,,0K". Jestliže máte
Windows 95 SR2, klikněte na ,,dokončit", ve Win-
dows 98 klikněte na ,,další"

7) Nyní se vás Windows mohou dotázat na ,,Voodoo
Graphics Drivers for Windows 9x" disk. Opět tedy
nastavte správn, adresá a klikněte na ,,OK".

B) Windows nyní nainstalují ovladače. Až se vás Win-
dows dotáží, klikněte na ,,restartovat počítač".

9) Nainstalujte si Directx 6.0, pokud jste tak neuči-
nili již dríve.

Ovladače, které najdete na prvním CD:
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Kauza 99
Čaute GameStáráci!!! To sem rád, že
jste se zase dali dohromady. ,,Staré
nové Score" nějak není pro mne a tak
jsem byl rád, když moje bystrozraké
oko zblejsklo na stánku novej
GameStar. Na Invexu se na mě
nedostalo, takže sem ho znal spíš
z vypravění.

|ojo, už jsme slyšeli, že se nulty
GameStar prodáuá na černém trhu
za stouku.

Je to teda super, riplně něco jin5,iho

než Level a Score. Fakt mě potěšilo
vaše CD, kte4i teda fakt nemá konku-
renci, skvělej nápad s českejma návo-
dama na CD a vribec dalšíma zajíma-
vejma věcičkama jako sou trainery,
sejvovan3í pozice ke hrám, cheaty
a tak. Level si budu kupovat dál, ale
určitě bez cédéčka, to si koupím od
vás, protože vaše CD mi p ipadá nej-
lepší a hlavně je fakt levnli, nebudu
někomu cpát do ch tánu 150 korun,
když m žu mít to sam5í a spíš |eště
lepší za 99!!! Score CD se prodává za
99 korun - zatu cenu mtižu mít vaše
CD i celym časopisem!!!

Díhy, děláme, co umíme. S naším
CD máme opraudu uelké plóny,
ašak uuidíš u budoucnu. Hodně čte-
ná píše, že bude dělat to samé -
kupouat papfuoaá uydóní duou nebo
i t ech časopis , ale CD jen naše,
protože se jim nejuíce líbí a je oprau-
du bezkonkurečně nejleunější. To
nás těší.

Úplně božansk5í mi p ipadá to dru-
h] CD pro p edplatitele, to fakt zna-
mená, že dostanu každej měsíc dvě
RúZNÝ CD? To by bylo super, ale
nevim, jestli se mi bude vždycky líbit
ta plná hra, kterou nabízíte.

|asně, že dostaneš duě obsahouě
naprosto r znó CD, duě stejná by
byla dobrá tak leda na žonglouání -

nemyslíš? Na druhém CD pro p ed-
platitele nebudeme dáuat jen plné
hry, ale chystáme také náuodouá
CD, CD hudební a mnoho dalšího.

Tak se mějte a moc mi nezpychně-
te, nechci, aby mě někdo furt cpal ja-
kej je borec a brih, snad jsme všichni
stejnl pa ani, ne?

|asně brouku, pro uás ušechno.

HoNze lívtíNpt<

Od Adama po Brázdlla
I(oupil jsem si váš časák na
autobusorlí zastávce a málem jsem
zapomněl na autobus. A to asi proto,
že jsem se začetl a nemohl jsem
spustit očize uperzaveden ch
stránek. Máte dobq design a taky
oceňuju rozdělení recenzí: strategie,
akční, atd. )á čtu Level a Score mi je
cizí (nic proti exskórákrim). Asi
proto, že čtu Level rok a ptil, chci ale
nějakou změnu. Ale kvrili tomuhle si
vás nekupuju. |á vlastně kecám. |á si
vás už p edplatil na čtvrt roku
a vě ím, že jsem neudělal chybu.
Máte super cenu. Zristane taková?

|asně, 99 korun z stane - líbí se
nám, že za cenu duou běžnych časo-
pis o počítačouych hrách lze kou-
pit t i GameStary Qblbnul isem z re-
klamy na Biomat)...

Moc bych si p ál, abyste neskončili
a tak o vás eknu všem, co znám. I(dy
GameStar vychází? a kdy p ijde p ed-
platitelrim? Ted' se rozhoduju, komu
budu věrnli a vy máte 55 "Á, Level
45 %. Doufám, že mě a ostatní ne-
zklamete.

GameStar uychází jednou měsíč-
ně a p edplatitel m dorazí do schrá-
nek ue stejny den, jako je u distri-
buční síti (tedy na stóncích).

Čau váš možná navždy věrn3í
(asi určitě)

Aoeru BMzprl

llrazl z wallstreetu
Nazdar rádobyfraje i! Asi máte pocit,
že jste děsn3í mach i, ale to se dost
pletete. Podle mě by dokázal dělat za
99 korun časopis každej, kdo dělá
pro [DG, což je největší světov5í
nakladatelství. A to, že dáváte každei
měsíc p edplatiteltim dvě CD je to
samlí - prostě nemusíte vydělávat
tolik jako ostatní časopisy, kte4
leckdy melou z posledního. Já si vás
teda kupovat nebudu, i když vaše
články ve Score byly dost dobr5í, ale
nelíbí se mi váš p ístup a voblbování
čtená . Icon

Igore, snad nám nechceš uyčítat,
že chceme našim čtená m nabíd-
nout uíce než konkurence? Jsme
zuyklí na r zné uytky, co bychom
ještě měIi uylepšit, ale aby nám ně-

kdo uyčítal, že děláme až p íliš, to se
nám ještě nestalo. Vypni počítač
a běž se proskotačit do parhu, tro-
chu se ti zapa ila mozkouna...

Dal by levou ruku
za Gll2
Úvodom vám prajem vela zdravia
a rispechov vo vašej práci a všetkého
nadostač v Novom Roku.

Píšem vám moj vobec prq,í premie-
ro{ list, ktor1i zapríčinilo vydavatel-
stvo IDG, ako ajvaša práca. Doteraz
som si kupoval Score, Hráč, sem tam
i Level. Od teraz iba vás. Dovod: gra-
fika, články, prava, v5,istižnosť, nezá-
vislosť, samozrejme CD a cena.

|sme rádi, že ti GameStar padl do
zornice. Na Slouensku měl uelky
ohlas, iistě i proto, že engine našeho
CD běží i ue slouenském jazyce.

|sme u tomto poněkud kosmopolitní
a tedy isou pro nás sloaenští čtená i
neméně d ležití než čeští.

Prosím vás, ako sa možem ja na
Slovensku stať vašim pravideln5ím
odberatelom?

|e to snadné, u časopise byl ulo-
žen kupón, ktery si uyplň dle in-
strukcí na jedné z našich reklam-
ních strónek, která je uěnouána
p edplatnému a od dalšího čísla
máš za stejnou cenu duě CD!

Velmi ma mrzí, že nemám aj druhé
CD z čísla 1/99 a asi nebudem mať
ani druhé z čísla 2/99. Prosím vás ak
možete pošlite mi ich ako i prvé CD
z nultého čísla dobierkou, ak je to ne-
možné, som ochotn pre nich prísť
k vam do redakcie.

S pozdravom váš nov5í čitatel
šor-rvs

Druhé CD je bohužel trochu
f ajnšmekrouská zóležitost. Tato C D
neseženeš u žódném obchodě na ze-
měkouli a ani jinym zp sobem se
jich nedobereš, než že si p edplatíš
GameStar. Vždy jich lisujeme jen ta-
koué množstuí, kolik móme p edpla-
titel a zpětně je zasílóme jen p i
mimo ódnych akcích (nap íklad
kampaň u tomto čísle), Kdo zauóhá
- nehraje!

Ze stále rzríistaiícího množ-

stuí dopis lze soudit, že si

Game tar zísltáuá na uětší

a uětší oblibě. pište nám

ušechny suoie p ipominky

a nápady, pozorně ie pro-

čítáme a peěliuě zyažuieme,

iak ěasopis uprauit dle
yašich, stáIe náročněiších,

Glur,srea

GameStr 2 [99
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W.Uame- tar.Ez
l my, kluci z Gamestaru, chceme
l b t správn3ím časopisem, a tak ti
l zvás, kdož vlastní]nternetové
l pňpojení, mohou od začátku na-
l šeho prisobení zavttat na adresu
www.8ame-star.cz (na odstranění,,po-
mlčky" se pracuje). Navíc jsme součas-
ně s vypuštěním prvního čísla totílně
změnili jeho uspo ádání a grafick3í
vzhled. A nyní již následuje v rychlém
sledu popis jednotliqích rubrik. Držte
si klobouky, jedeme z kopce.

úvodní stránka
Jako nejnavštěvovanější stránka naše-
ho webu obsahuje ty nejzákladnější in-
formace o časopisu jako datum vydání
posledního čísla, driležité anonce pro
čtená e a informace o posledních
ripravách stránek.

lhžd spráuní ĚasOpls

má su i web

Ta|né stránlry
pro p erlplatltele
Nezoufejte, nejedná se o žádné erotic-
ké služby, kteryími je Internet užbez-
tak p eplněn1 . My nabízíme něco lep-
šího. V prvé adě náš systém tain3ích
stránek slouží jako okénko do redakč-
ní kuchyně. Naši p edplatitelé se do-
zví, jaké hry recenzujeme, která hra
nás totálně zaujala nebo co teď twdě
pa íme v multiplayeru. Další část taj-
n3ích stránek bude mít čistě praktick3í
vyznam - bude totiž sloužit ke změ-
nám v systému p edplatného. Budete
si tak moci napň'klad změnit adresu,
kam se má GameStar posílat, změnit
styl placení a adu dalších užitečn ch
věcí, které byste normálně museli zd-
louhavě vy izovat dopisem nebo tele-
fonicky.

lnzerce
Tuto sekci navštivte v pffpadě, že si
chcete z jak3íchkoliv (osobních, nábo-
žensk5ích či jin ch) drivodri do našeho
časopisu podat inzerát...

P edplatné
Pokud se chcete stát p edplatitelem
GameStaru, nic vám nebrání v tom,
abyste se pomocí této stránky p enesli
na hlavní p edplatitelské stránky IDG,
kde vyplníte formulá pro p edplatné

At<tuallty
Druhá nejnavštěvo-
vanější stránka, ob-
sahující zajímavé in-
formace z herní scé-
ny, a to domácí
i světové, upozorně-
ní na p ipravované
hry, patche na stáva-
jící hry nebo na no-
vou verzi ovladačri
vašeho oblíbeného
hardware, se kteryím
už hry nepadají...
Podle nás by měla
b3ít tato sekce hlav-
ním drivodem, proč
naše stránky pravi-
delně navštěvovat.
Nechceme nic slibo-
vat, ale hodláme je
aktualizovat témě
každ všední den.

Obsahy
Obsah čísla je p e-
hled všeho, co v ak-

tuálním čísle naleznete, tedy pokud si
ho koupíte. Na naší stránce naleznete
vždy obsah posledního čísla, které je
na trhu.

(je zde verze pro ob-
čany České republiky
i Slovenské republi-
ky). Pak užnezb aá
než čekat nato, až
k vám jednoho dne
další číslo GameSta-
ru doputuje,

Anketa
Anketa nebude nic ji-
ného, než online ver-
ze ankety tak, jak ji
znáte z papírového
GameStaru. I zde se
budou hlasy losovat

a v5íherci obdrží
ceny v podobě her-
nfr:'o zboží.

Onllne
chat
Diskusi na našem
webu zatím plánu-
jeme ve formě Java
aplikace, která bu-
de spolupracovat
s IRC serverem.
V; hoda tohoto e-
šení bude spočívat
v tom, že se do dis-
kuse mtižete zapo-
jit budto p es we-
bov5í prohlížeč po-
mocí Javy, nebo
klasicky p es IRC
klienta. Z toho ta-
ké vypl3,ívá fakt, že
diskuse bude
opravdu živá, tak
jak jsme na IRC
zvyklí.

voše redokce
GomeStor on-line

GameStr 2 [99

Game5tal aI|-lirle

-- logon i .
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FIFA 99
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Michael owen's World League soccer 99
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GameStar
Kontakt

R6da14ce

K rÉl Pěpik šáfrodaltor
Lukáš Erb n ?ástupca šgfr9daktora
Jěn Modrá|, rBdaltor
svatopbk Švec lEděkto
telefon na í dakcl +42 02 s70 BB l!,6

adresa r.clakce seYdleíovB 245t,
Prahě s, 155 00

Auto i

Ťomlš varoščák tovór
viktor BocBn vIktor
chalid Himmgt musli
8ob Kout5k , bck
Tomáš Rád| alzh6im6r
Béla Nemeshegyl bedla
Vlěd|mt Mrázek velamo
DaniBl:vě lna zvíe

Gém9staí Team
Jěz/ková uprěva Kateňna ŠÝejdová
Grafika Leoš í oníé6k
GrBfické upravé ě sa:ba TypoText 5. r. o,
Éngsre ,:o (c) IoG czechoslovakiě.
Distnbuce 42 - 02 - s70 88 163
lnzaícq Jana Rambousková

42 - 02 - 570 88 lt6
P edplatné 42 - 02 _ 570 88 1,61-2



COMPUTERWORtD
NOVINKY o TRENDY o

í ďenik o inlormgčnioh ]echnologiioh
U rinoíou th ísle(h noidele:
O srovnávací test notebook s cenou do 65 000 Kč (vč. DPH)

O c0 umějía k čemu se hodísou asné balíky kance!árského soítwaru

O prehled vypalovaček CD-R na našem trhu

O c0 a jak děIajíroutery u počítačov ch sítích

O operační systém Be()S - alternatlva k Windows

O doba inteligentních domácích spot eblč klepe na dve e

O p ehled dodavatel podnlkov ch lS

O etika v oblasti iníormačních technologlí

O jak íunguie prodei počítač koncov, m zákazník m

=*' Kupuite u ušerh dobr rh p]odeir tigku
nebo uyužiite u hody p edplotného!

Pro noué
CD.ROM zdoímo nouít!
Automobilové závody Need for Speed 3. databáze 0racle 8 pro Linux, utility
(Servant Salamand er 1.52, Win Commander 3.52, WinZip 6.3) . programy
pro grafiku (Paint, PaintShop 5,01, ACDSee 2.3) . programy pro tvorbu
a prehrávání hudby (Fast Tracker 2.0B, lmpulse Tracker 2.14, Buzz 

,1.0,

ReBirth 2,01, WinAmp 2.05) . počítačOvé animace . nejlepší dema a intra

roku 199B

ANAIÝzY

*F'l
'iiÉť,W,

p edplotitele

,

COMPUTERWÍIRID, eyd!etoua2451l11, 155 00 Praha 5
teleíon 02-570 88 111, íax 02-652 08 12, e-mail: cw@idg.cz

tel. kontakt na p edplatné 02-570 88161-2, e-mai!: predplatne@idg.cz
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Akční sestava MediaPro 5000 je skvělou nabídkou pro uživatele vyžadující
vysokl v kon pro multimediální aplikace. Využití nejnovější technologie
zaručuje dlouhou životnost. Vedle v konného procesoru určitě oceníte
v bornou 3D grafiku, která podporuje nejnovější hry bez prídavny7ch

akcelerátorrj 3Dfx. Samozrejmostí je plná multimediální vlibava a v ceně
soeciální balík sw.

N
?l

pp"4ti9"m,II

v íoba a velkoobchod: AT Computers a.s., Uhlí ská 3, 711 00 slezská ostrava, tel.: 069/625 3111, íax: 0691624 1220

E,AuloGonl
nad Labem - Masarykova 1491, tel.: 0411-837768, Slan - Politick ch vězňtj 1337, tel.: 0314-522038, Svitavy - ul. M, Horákové č. 46, tel.: 0461-535115,

Šumpe -Žerotínova4,tel.:0649-216616,Tábor-Čs,armády1667,lel.:0361-231333,Teplice-Masarykova27A,tel.,,0417-46128,Tinec-Vendryně243,,lel.:

0659-2591 0, Uhelské Hradiště - Tyršovo náměstí 429, tel.: 0632-340 1 , Ústí n. Labem - W. Churchi|la 1'722, lel:047-5259151 , Ústí n. Orlicí - Čsl. armády 1 1 8 l ,

tel.: 0465-557533, Valašské Mezi íčí - Zašovská 751 , tel.: 0651 -675 654, Vyškov - Zámecká 2, tel.: 0507 -22624, Zlín - Louky 35 1 , tel.: 067-763 1 202, Znojmo -

Dr. M.Horákové ga,lel.:0624-242oos, Žcár n, Sázavou - nám. Republiky 42, tel.:0616-26741, htlp://www.auloconl.cz, ho1-1ine: 069-61 52555

15 000 Kč
p i koupi

akčních model ...

\J_rlčtg
uJdopo ruč

r'

p ocesor lntel@
Pentium@ ll 35O MHz
32 MB SDRAM 1OOMHz

HDD 3.0GB UltraDMA WD

CD ROM 36 rychlostní

3D AGP grafika ASUS
nVidia RivaL28/4MB

PCl audio Maestro, repro

MS Windows 98 CZ,

balík multimediálního sw:
MS Works 4.0 CZ
1O hodin p ipojení k lnternetu
GD LangMaster - v uka angličtiny
Lingea Lexicon - ang. slovník
Zonel Callisto 3.0 - plo ilustrace
Corel PrintHouse - obrázky, fota
cD Lexikon českého filmu

15" monitor Premio

39 99O,- s DPHI199O,- měs.
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