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PE,q-АКцпон  

Имало  едно  време  един  Фрийман ... 
rio това  време  той  още  бил  малък  и  

много  обичал  приказките . Вечер  не  мo- 
жел  да  заспи  ако  майка  My не  My проче- 
тяла  някоя  история . Един  ден  тя  My раз- 
казала  ето  какво: 

Имапо  едно  време  един  човек. Той  
ходел  no света  и  търсел . Какво, самият  
тoй  не  знаел , нo нуждата  да  намери  нe- 
щoтo ro тласкала  ден  след  ден  no пъти- 
щата. От  град  на  град, oт  селце  на  сел- 
це, от  колиба  на  колиба. Изходип  пъти- 
щата, прекосип  планините , пребродил  
лесовете, преплувал  реките. Какви  ли  
не  чудеса  срещал  no пътя , какво  ли  не  
видял , с  кoгo ли  нe ce запознал . Нарас- 
нал  в  мъдрост  и  знания , нo нуждата  
продължавала  да  ro ръчка  и  тoй  вървял  
ли  вървял ... 

Един  ден  стигнал  дo един  хълм . B 
noднoжиeтo My имало  xopa, кoитo oжи- 
вено  разговаряли, сочели  нещо  към  
върха , избухвали  в  смях  и  подигравки , 
a понякога  дори  и  хвърляли  no нещо. 
Присвил  oчи  човекът, сложил  длан  на  
челото  и  се  взрял  no посока  на  хълма. 
Ha върха  My забелязал  един  старец. За- 
интригуван  човекът  се  приближил . 

- А, старецът  е  изкуфял  - oтroвopил  
на  въпроса  My един  oт  мнoжecтвoтo - oт  
roдини  стои  там  и  не  прави  нищо , ни- 
кoй  не  знае  откъде  е  дoшъл , нитo кога  
ще  Cu отиде . Досега  не  е  продумал  ни- 
кому. Младежите  се  забавляват  като  ro 
My подхвърлят  nлoдoвe като  на  майму- 
на  и  My ce подиграват . Ако  не  се  съби- 
рахме  всеки  ден  тука  край  извора , за  да  
пълним  вoдa сигурно  да  е  умрял  oт  
глад. Пo-хубава  вoдa няма  да  намериш  
no целия  свят, странниче , ето  опитай . 

Опитал  oт  водата  човекът  и  светът  
се  завъртял  пред  очите  му. Като  боже- 
ствен  елексир  се  разляла  течността, 
утолила  жаждата . B душата  My направо  
noтeклa, успокоила  нуждата. 

Изкачил  хълма  и  спрял  дo стареца . 
Той  кротко  Cu стоял  чисто  ron, затво- 
pил  oчи, обърнал  лице  към  слънцето  C 
усмивка. Heneno My ce сторило  това  ве- 
ceлиe нa чoвeкa и  видял  стареца  C oчи- 
те  на  останалите . Решил  все  пак  да  ro 
заговори. 

- Хей  старче , седянка  на  мухите  ли  
си  решил  дa правиш? - подхвърлил  My 
тoй. 

Старецътвнезапно  oтвopил  oчи, нo 
усмивката  не  слязла  oт  лицето  My. 

- Всички  сме  божии  творения  син- 
кo. Какво  ли  биха  правили  птиците  без  
мухите , unu nък  цветята? 

- Хората  ти  се  подиграват , мислят  
си  че  си  луд. 

- He виждам  човеци  наоколо . 
- He ти  ли  тежи  самотата? 

- A ти, ако  се  върнеш  долу, no-мал- 
кo самотен  ли  ще  бъдеш? 

- Мръсен  Cu. 
- Росата  на  нoвия  ден  ще  отмие  

мръсотията  на  днешния . 
- He гладуваш  ли  TyK? 
Старецът  изкривил  ъгълчетата  на  

устата  cu в  иронична  усмивчица , npo- 
тегнал  се, взел  една  oт  ябълките , C коя- 
тo го  замеряли  oтдoлy и  C наслада  я  за- 
xanaл. 

- Цената  на  мълчанието, напи  раз- 
бираш  - сега  и  очите  My целите  искрели  
в  усмивка . 

- Никога  ли  нe страда  ли  душата  ти? 
- Оставям  болката  да  изтече  в  изво- 

pa. 
- Гoл  Cu. 
- Не, ти  си  облечен . 
Смълчал  се  човекът. Думите  на  

старчето  дълбoкo ro смутили. He ru 
разбирал, нo чувствал  силата  uM, 
надхвърляща  далеч  дребнавата  човеш- 
ка  лorикa. Едва  смутолевил : 

- Нямаш  нищo. 
- Заобикаля  ме  целият  свят. 
Обронил  глава  човекът  в  тежък  раз- 

мисъл. Дълro стоял. Накрая  разкъсал  
дрехитеси, паднал  на  кoлене, дoкoснaл  
C чело  земята  пред  стареца  и  тихо  
npoмълвил: 

- Учителю l... 
Разбира  се  тoгaвa мaлкият  Фрий- 

мaн  нищo не  разбрал , нo CbC сърцето  
cu почувствал  силата  нa притчата . Нео- 
бясниматъга  и  копнеж, някаква  сладка  
меланхолия  нахлули  в  душата  му. Пo- 
питaл  майка  си  защо  вoдaтa в  извopa 
била  тoпкoвa cлaдкa и  тя  My обяснила , 
че  хората  обичат  чyждaтa мъкa, тя  ги  
карала  дa се  чувстват  добре , че  не  те  
страдат  oт  нея. 

- Някой  ден  ще  пораснеш  и  ще  раз- 
береш  - My казала  тя . И  кoraтo това  ста- 
нe ще  бъдеш  истински  свободен . 

Майка  My не  била  обаче  права. Пo- 
раснал  Фрийман , можел  вече  да  разби- 
pa, нo свободен  нe cтaнaл. За  да  e сво- 
боден  човек  трябва  нe само  да  разбира , 
трябва  да  може  и  дa npиeмe. да  приеме  
дa живее  no начина, no кoйтo разбира, 
че  трябва. A за  тoвa се  иска  нещо  noвe- 
че  oт  разбиране , трябва  ocъзнaвaнe и  
вoЛЯ. МЪДрост l 

Ho имa вpeмe, един  ден  може  и  тoй  
дa срещне  своя  старец . Гoдини  no 
късно  ще  разбере , че  е  срещнал  npocтo 
себе  Cu. И  в  тoзи  ден  ще  престане  да  
обръща  внимание  на  навлечените  xopa, 
ще  съблече  or дyшaтa си  вонящите , oт- 
ровни  одежди  нa омразата , лицемерие - 
тo и  зaвиcттa и  ще  я  остави  rona и  eon-
нa дa се  paдвa на  живoтa... 

Из  Дневника  на  един  Freeman 

Спед  тази  елегично  звучаща  npoзa да  
не  Cu помислите , че  някoя  тухпа  със  собст- 
вено  мнение  изведнъж  е  взела  npaвиnнoтo 
решение  и  е  решила  да  се  откъсне  oт  12 
етаж  точно  в  мoмeнтa, в  който  аз  съм  мина- 
вал  oтдoлy. Нищо  такова  няма. OK съм  си . 
Просто  бях  npигoтвил  тази  притча  за  пуб- 
ликуване  в  един  фopyм, нo после , замис- 
ляйки  се  за  смисъла  и  съдържанието  й, 
осъзнах , че  те  противоречат  на  самия  акт  
на  пубпикуване  на  това  място  и  ce отказах . 
Изпопзвах  случая  - така  и  така  съм  nucan - 
да  cu спестя  сега  малко  работа  и  да  отбия  
номера, като  Cu запълня  страницата  C леко  
преработения  й  вариант. Ако  някoй  смята, 
че  тoвa ca тъпoтии, че  съм  скучен  и  безин- 
тересен  (unu че  се  правя  на  интересен ), C 
две  думи  - ако  някoй  много  ce издразни  от  
това, че  го  занимавам  C излишни  неща, ня- 
мащи  нищo oбщo C гейменето  HEKA ми  пи- 
ше. rlpuroTeun съм  cu хавпийка, плюенето  
може  да  започва  :-)... 

Иначе  за  броя  какво  дa кажа. След  кaтo 
надписа  Diablo стои  на  корицата , всичко  ос- 
танало  потъва  в  сянка. Както  cu My е  редът  
oтнoвo сме  eu npeдocтaвили  Справочника, 
кoйтo така  или  иначе  всички  сте  очаквали . 
He сме  ви  разочаровали  и  тoзи  път. Спра- 
вочника  е  налице , нo не  за  всичко  остана  
място  - руните, уменията  на  персонажите  и  
някoи  дpyги  пюбопитни  нещица  ще  публи- 
куваме  в  следващия  брой. 

Чисто  технически , както  и  сами  ще  забе- 
лежите, дизайнът  продължава  своята  мета- 
мopфoзa в  търсене  на  cъвъpшeнcтвoтo. Е, че  
няма  да  ro достигнем  е  ясно, нo не  пречи  да  
onитвaмe. Искам  да  ви  обърна  внимание  на  
диска  и  no-тoчнo на  намиращите  се  там  раз- 
казчета  oт  Конкурса  за  разказ  no Heroes of 
Might&Magic. Има  две  npocтo брутални  "no- 
падения ", които  Cu миспя, че  мнoro ще  дo- 
паднат  на  всички  почитатели  нa иrpaтa, a и  
нe само. И  oтнoвo за  тях, в  следващия  брой, 
сме  предвидили  един  доста  noдpoбeн  лред- 
варителен  пoглeд  върху  Heroes 4, на  базата  
нa бетата, кoятo oт  две  седмици  разцъкваме  
в  редакцията . 

И  тъй  като  нищo повече  нe ми  хрумва  в  
тoзи  мoмeнт, C това  ще  прикпюча. 

Всъщност  преди  да  завърша  се  сетиш  
за  нещо, за  кoeтo и  мен  ме  яд, a и  някoи  хо- 
pa C npaвo могат  дa ни  критикуват. Защо  нa- 
npимep не  сме  nucanu за  Sudden Strike: 
Forever, нo сме  пуснапи  статия  за  някакъв  
тъп  симулатор  нa вnaк. Пък  бил  тoй  и  
Microsoft-ски. Нямам  основателно  onpaвдa- 
ние  зa тази  критика, наша  е  вината  и  тя  ce 
крие  в  лошата  организация  no тoзи  брой, нo 
така  се  стекоха  нещата. От  следващия  nът  
всичко  ще  е  както  трябва . И  в  случай , че  не  
сте  забелязали  тoзи  път  излязохме  нaвpe- 
ме, така  ще  е  и  занапред. 

дo cкopo! 
Freeman 
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бул. "Христо  ботев" 46 

уп  "Стефан  Караджа" 7Б  

Мпадост  1, тьрговски  
център"РЕЯ" 
ъгьпът  на  6yn. ",4ондуков" 
39 и  уп, "11 авгусг" 

буп. „Скобепев" 40 

ж.к. „Зона  Б-5", 
бп. 7 вх.А  
кв. „Свобода", ул. 	

370024 
„Никопай  Чудотворец" 9 

Фoндoви  Жипища  
6л.203 

в  сградата  на  кинo 
"Септември" 

уп. "Чумерна" N9 

жк. "Хаджи  Димитър" yn. 
"Баба  Вида" 2 

жк. "Спавейков", 
бп. 59/60 

98011109 Celeron 500, 128 RAM, 
Voodoo 2000, 17" Sony 

12 Celeron 300, 64MB Ram 

1 пв. 
1,5 лв. 

Gigs 

Headoff 
Gaming club 

Inferno 

KOBO 

Pc Mania club 

Pro Game 

Ron in 

ж.к. "Сердика" 
6n.18a вх. В  
уп. "Черковна" 61, ул. 	088/ 
"'Оборище" срещу ,П,СК  '372638 

yn."Раковски"149 	9866681 

13 

15 

9867471 18 

ул. „Св. София" 10 

Сryдентски  град, Бп. 16 

9875408 20 

9743891 60 

9867762 30 

513608 12 

227724 

9454642 35 

687168 67 

50 

1 пв. 
i~iгect ! 

iјiгect ! 

Pentium 11400,64 RAM, 	1,2 иrpи; 
Voodoo 3, 17" Sony 	2 И-нeт  
Duron 800, 256 RAM, 	1 nВ. Игpи  
GeForce 2 MX, 17" Monitor 5 nn. Hoщнa 

Duron 650, 128 RAM, 	'0,65/1,3 иrpи  
Voodoo, 15" AOC 	0,9/1,8 инт. 

Duron 700, 128 RAM, 	1,2 nn. 
Voodoo 3, 17" Monitor 

Pentium III 733, 256 RAM, 1 nn. 
GеГoгсe2GTS, 19" Sony 

Celeron 500, 128 RAM, 	1 nn. 
Voodoo 2000, 17" Sony 

Pentium II 400, 	 0,9 nn. 
64 RAM, TNT2, 17" 

Pentium III 533, 128MB, 	1 nn. 
Voodoo 2, 17" Monitor 

Pentium III 533, 128MB, 	1 nn. 
Voodoo 2, 17" Monitor 

Celeron 500, 128MB RAM, 1,2nв. 
GeForce 2, 17" Proview 	4Ав/5АВ. 

Celeron 460, 64 RAM, 	1 nn. 
Voodoo 3, 19" Hansol 

Celeron 500, 128 RAM, 	1,Зnв. 
15" Monitor 

Pentium III 650, 128 RAM, 
GeForce 32 MB DDR 

Celeron 400, 64MB Ram, ~1nn Игpи, 
TNT2-32MB, 17" Monitor 2nn. И-нeт  
Duron 950, 256 RAM, 	1,3 nв. 
GeForce2, 19" Sony 5 пв. Нощна  

1,1 ne. 
i~iгect ! 

s3Yrect ! 

.uirect  ! 

iЈir.ect ! 

iјirect ! 

i~iгect ! 

Celeron 460, 64 RAM, 	1 nn. 
Voodoo 3, 19" Hansol 

533-850 MHz, 128 RAM, 
GeForce TNT2, 17" CTX 

Celeron 460, 64 RAM, 
Voodoo 3, 19" Hansol 

Pentium III 667, 128 RAM, 1 nn. 
GeForce2, 19" CTX 	5 Аn. Hoщнa 

1 nn. 
1,5 nn. VIP 

1 nn. 

i)irect ! 

i"il:ect ! 

iairect ! 

Celeron 500, 128 RAM, 
TNT2-ULTRA, 19" CTX 

Athlon 1 GHz, 128 RAM, 
GeForce 2MX-400, 19" CTX 

Celeron 533, 64MB Ram 
15"/19"Monitors 

PIII 700Mhz, 128MB Ram 
GeForce 2, 19" CTX 

1 пв. 

1,2 пв. 	бар, кnимaтик, 
5 пв.Нощна  Интернет , нoн-стоп  

1 ,5Аn игри, 
5пв  Нощна  

9801110 100 PIII 733Mhz, 256MB Ram, 1 nn. 
Kyro II 64MB, 19" Samsung 

Celeron 460, 64 RAM, 	1 nn. 
Voodoo 3, 19" Hansol 

Celeron733, 128MB 
RAM,TNT 2, MAC 17"FT 

Allien's club 

Axel 

Club "/WW 

Cyber Zone 

Diablo 

ElmetNet 

Gattaca 

313085 

9871122 

6 

8 

22 

46 

6 

бар, кпиматик, 
Интернет, нон-стоп  

iЈiгect! 

бар, нoн-стon, 
Интернет, VIP 

0,50пв  - 	бар, кпиматик,Чпенски  Карти  
inn. 	Интернет, нoн-cтon , 

0,50лв  - 	бар'  климатик,Чпенски  Карти  
inn. 	Интернет, нoн-cтon 

бар, кпиматик, 
Интернет, нoн-стоп  

iјirect ! 

111rect ! 
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ЗAГAДKA 

зaraдкАтa 
Здравейте , 

Предният  брой  явно  ви  бяхме  подценили  със  
загадката , която  дадохме , защото  получихме  ад- 
ски  много  правилни  отговори . Ако  не  сте  успели  
да  се  сетите, ето  го  и  правилният  отговор: 

Задачата  ни  беше  да  открием  в  коя  торба  са  
по-леките  пирони . Взимаме  един  пирон  от  първа- 
та  торба, два  от  втората  ... десет  от  десетата . Об- 
що  получаваме  55 пирони . Ако  всички  са  с  нop- 
мално  тerлo, тo те  биха  тежали  550 грама. Пре- 
мерваме  ги. Ако  получим  549 грама, значи  торба- 
та  с  по-леките  пирони  е  първата, 548 - втората  и  
т.н. 

Щастливецът , кoйтo най-вероятно  няма  да  се  

притеснява  скоро  от  липса  на  памет  (... имаме  
предвид  компютърна), се  казва  Йордан  Кирилов  
oт  София. да  ca My честити! 

A cera ето  и  трите  (така  де, ако  не  с  качест- 
во, тo поне  с  количество ) нoви  загадки , които  
ще  трябва  да  решите , за  да  стигнете  дo ... Баал . 
Както  вече  се  досещате  наградата  тoзи  път  е  
оригинален  DiaЫ  o 2: Lord of Destruction. Този  
път  сме  се  постарали  да  осиryрим  и  няколко  
утешителни  награди  под  формата  на  фленелки  
и  плакати  на  същата  демонска  тематика. Ho сти- 
га  толкова  празни  приказки  да  минем  на  загад- 
ките: 

1. Двама  приятели  Cu направили  разходка . 
От  3 дo 9 часа  стигнали  дo върха  на  малко  хълмче  

и  се  върнали  обратно  опам, откьдето  били  
тръгнали . Знаем, че  no paeec път  те  вървят  с  4 ки- 
лометра  в  час, no нанагорнище  - с  Зкм., a no нан- 
долнище  - с  6. Намерете  разстоянието , което  два- 
мата  приятели  са  извървели . 

2. Трима  плащат  стая  в  хотел . Плащат  ЗОлв. 
на  мениджъра  и  отиват  в  стаята  си. Мениджьрът  
изчислява , че  сумата, която  трябва  да  бъде  за- 
платена  за  стаята  е  25лв. и  дава  5лв. на  пиколото , 
за  да  ги  върне  на  хората. Пикoлoтo преценява , че  
е  трудно  трима  да  Cu поделят  5лв. затова  прибира  
2лв. и  дава  на  посетителите  no 1лв. Значи  всеки  
един  oт  хората  е  платил  no 10лв. и  получава  о6- 
ратно  1лв. общо  27лв. Пиколото  им  2лв., значи  
става  общо  29лв. Въпросът  е  къде  е  oтишъл  оста- 
налият  1лв? 

3. Имаме  три  монети . Едната  е  бяла  oт  две- 
те  страни , другата  oт  едната  е  бяла, a oт  друга-
та  черна  и  третата  е  черна  от  двете  страни . 
Взимаме  произволна  монета  и  я  поглеждаме . 
Какъв  е  шансът  тя  да  бъде  черна  oт  другата  
страна? 



Внимание! Министеротвото  на  общественого  
самосьзнание  сьобщава: ниският  морал  причиня- 
ва  раи  на  мисьлта. Hue поемамё  мopaлнara отго- 
ворностда  излеиуваме  no морален  начин  вашиге  
морални  проблеми. Нашите  висоиоморализирани  
специалисти  ще  приемат  за  лечение  всички  лица, 
непреминалиуспешно  следния  тестпо  моралност.• 

1. Знаете  ли  що  е  'морал'? 
a) Предполагам , че  е  нещо  като  "корал" или  

"медал " не  знам, важното  е  да  се  римува, нали? 
Ах, дойде  ми  идея  за  нова  песен: "Дай  ми  да  видя  
твоя  морал, a аз  ще  разкрия  бюста  Cu цял, чака- 
рака, чака-рака". Феновете  ще  я  харесат! 

6) Морал  е  да  се  биеш  до  последна  капка  
кръв  и  да  защитаваш  гьрбовете  на  приятелите  Cu. 

в) Морал... ех, едно  време  имаше  морал. Ce- 
га  тия, младите , всичко  развалиха. Срам  нямат! 

г) Моралът  е  купчина  безполезни  правила, 
мой  човек. Моралът  умря! Идват  Разруха  и  Апока- 
лиncиc. He можеш  да  се  скриеш  от  Тъмния  госпо- 
дар! Муахаха  

д) Моралът  е  много  яко  нещо, особено  ако  се  
падне  на  някое  от  по-силните  същества. Направо  
можеш  да  пометеш  врага. 

2. През  живота  Cu човек  често  се  от- 
дава  на  размисли  върху  какви  ли  не  про- 
блеми. За  какво  най-често  се  замисляте  
в  последните  няколко  седмици? 

a) Ox, ами, той, Гочето  обеща  да  спонсорира  
новия  ми  албум, ама  нали  ги  знаете  мъжете  - 
първо  им  се  иска, пък  после  не  им  стиска, ако  ме  
разбирате ... xu-xu! Ta ce чудя  кога  ще  ми  даде  па- 
рите. 	 . 

6) Едно  нещо  ме  тревожи  напоследък . Имaм  
един  приятел , който  е  много  добьр  с  Калашника  и  
прави  headshot-ове  от  голямо  разстояние , a аз  ка- 
тo ro хвана  ме  убиват  преди  дa cu кaжa заглавие- 
тo. 

в) Мисля, я! За  моргата  мисля. Че  тo c тая  
мизерна  пенсия  живее  ли  се? Хубаво  беше  едно  
време... 

г) Чудя  се  защо  не  мога  дa призова  демон. 
Ето  на  - пентаграма  cu има, свещите  са  пpaвилнo 
подредени, думите  са  тoчни, даже  кoткaтa нa 
съседите  одрах  и  пaк  нищo. Може  6u пак  са  ми  
пробутали  фалшива  формула. 

д) Още  не  мога  да  определя  добре  ли  e дa 
започвам  с  repoй, кoйтo дава  злато. Mнoro ме  ке- 
фят  специалистите  на  Armorer, обаче  и  тези  със  
съществата  не  са  за  пренебрегване . Изoбщo - 
лудница. 

3. Какви  са  любимите  ви  занимания? 
a) Обичам  дa ме  вoзят... в  Мерцедеси. Както  

кaзвa една  колежка: "CTo Мерцедеса  да  имaм, сто  
roдини  да  ги  карам..." 

6) Как  какви? да  съм  контра  на  Italy. 
в) Такива  хубави  филми  дават  no телевизия- 

та. AMa каква  мъка  изживя  това  момиче  - Луси- 
сита  - нaпpaвo ми  ce къса  сърцето! Mнoro обичам  
да  ги  гледам. 

4. Бихте  ли  ce нарекли 'морален  чо- 

TES 
век', взимайки  предвид  досегашните  cu 
ОтГОвОрИ? 

a) Kaквo значение  има, напи  всички  са  довол- 
ни  - и  аз, и  Гoчeтo, и  феновете . To, където  мора- 
лен, тaм  и  opaneH... 

6) Естествено. 
в) Как  да  не  съм, бе, простак! Деца  да  нямаш  

дано! Пенсия  дa не  видиш, като  остарееш! 
г) Извинявай , каза  ли  нещо, че  не  те  чух? Ча- 

кaй  само  дa свърша  paзфacoвaнeтo нa това  
сърце  и  ще  обърна  внимание  и  на  твоето, ъъ, ис- 
кaм  дa кажа  и  на  теб. 

д) Аз  съм  експерт  нa "Leadership", и  медал  cu 
имaм  - ето  ro. 

1 

Ето  официално  становище  на  нашите  
специалисти : 

Ако  сте  отговаряли  предимно  с  "a" - Количе- 
cтвoтo действащи  клетки  във  Вашия  мoзък  е  под  
критичния  минимум . B такива  ситуации  наличието  
на  мopални  ценности  е  под  сериозно  съмнение . 
Нуждаете  се  oт  преглед. Моля, заповядайте  no 
всяко  време  в  кабинетите  ни! 

П.П. Имаме  мнoгo удобни  кушетки. 
П.П.П  CaMo още  нещо, откъде  гo намерихте  

тoвa списание? дa не  си  купувате  всичко, кoeтo е  
лъскаво  и  изглежда  красиво? 

Aкo сте  отговаряли  предимно  с  "6" - Fire in 
the hole! Fire in the hole! Cпoкoйнo, шегувам  се  бе. 
Ше-гу-вам-се. Недей  ro вaди  тoзи  нoж. Mopални- 
те  ценности  npu вас  са  сведени  до  едно  "убий  
unu ще  те  убият". Дали  имa нещо  повече  във.вас? 
Ами  малко  се  съмнявам .... Всъщност  ако  искаш  
тoвa можем  да  не  ro публикуваме . Няма  никaкъв  
npoблeм, caмo махни  тoзи  пистолет  oт  rлaвaтa 
ми. 

Ако  сте  отговаряли  пpeдимнo с  "в" - Бива  ли  
сега  така  - стар  човек  nък  дa краде. He сте  ли  ro 
oткpaднали? Ha внука  бил, аааа  ясно. Приемете  
нашите  извинения . A тoй  знае  ли, че  е  във  вас? Е, 
ако  ro сложите  обратно  onaM, oткьдeтo сте  ro 
взели  ще  cu зaтвopя  очите. MopanbT ви  не  искам  
и  да  ro кoмeнтиpaм. 

Ако  сте  oтroвapяли  npeдимнo с " г" - Bue сте  
абсолютно  и  тoталнo неморален . Няма  да  се  учу- 
дя  aкo във  вaшия  aпapтaмeнт  и  мазе  намеря  кaк- 
ви  ли  нe гадости  и  измислени  рецепти. И  зa какво  
тoлкoвa много  ce впрягате? Бас  държа, че  вие  ед- 
нa хлебарка  нe можете  дa призовете , та  камо  ли  
демон... A най-голямата  магия  в  живота  ви  би  би- 
лa да  накарате  някой  да  ви  xapeca. 

Ако  сте  oтroвapяли  предимно  с  "д" - He ce 
разбира  мнoгo oт  това, кoeтo oтгoвapятe, нo CbC 
сигурност  ще  ви  кажа  тoвa: Bue сте  един  мнoгo 
правилен  пич! Нека  морал  да  не  забравя  дa orpee 
вашите  Титани. 

GW 
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г) C няколко  кръвни  приятели  сме  noenu ми- 
сията  да  намерим  три  невинни  девици. Ама  мнoгo 
сложно  става  тази  работа  ... нали  разбираш , че  
след  като  провериш  вече  не  ти  върши  работа. 

д) Игра  срещу  двама  на  карта  с  острови , XL c 
подземие . He e ли  яко, a!? 

4. A cera няколко  житейски  сиryации. 
Возите  се  в  автобус, когато  изведнъж  
идва  контрола. Bue нямате  билетче . Как  
постьпвате? 

a) Абе  какви  автобуси , какви  пет  лева  бе  мой  
човек. Аз  в  автобус  не  се  возя . A дори  ида  ce по- 
лучи  такава  издънка  ще  My изпея  на  човека  един  
oт  моите  хитове . 

6) Ами  взимам  нечий  пейджър  нагласям  го  
да  пищи  и  крещя  че  бомбата  всеки  момент  ще  
избухне . B настьпилата  суматоха  изчезвам  яко  
дим. 

в) Че  как  бе  момче . Аз  без  колекцията  си  от  
билетчета  никъде  не  тръгвам . A ако  съм  ги  забра- 
вил  нали  знаеш, че  ние  пътуваме  безплатно  no 
транспорта. 

г) Xexe, ми  TO гарван  гарвану  oкo не  вади . Ha- 
ли  ce сещаш  и  тoй  е  кръвпоиец  и  аз... 

д) Ей  не  знам , вероятно  ще  My кастна  Slow и  
докато  се  дотыри  дo мен  ще  съм  слязъл  oт  aвтo- 
буса. 

5. Пъryвате  кьм  града, когато  вижда- 
те  някакъв  човек  на  Гlътя  да  ви  маха  за  
помощ. Bue? 

a) To човек  не  може  на  всички  да  помогне . Ho 
нали  се  знам  каква  съм  душа  - ще  My подаря  ав- 
тограф  и  моя  снимка  да  Cu ги  гледа, дoкaтo чака  
някой  да  го  закара . 

6) Такива  работи  са  доста  опасни , да  знаеш . 
Може  да  е  някoй  VIP, който  някак  си  е  успял  вре- 
менно  да  избяга. Ако  го  прибера, ще  взема  да  Cu 
навлека  един  килограм  олово  в  rлaвaтa. 

в) C какво  пътувам? Кола? Каква  кола, бе  
момче, та  аз  едвам  за  кисело  млякo пари  съби- 
рам, камо  ли  за  бензин . A ако  ти  подкараш  ей  
онази  жигула  направо  ти  я  подарявам . 

г) Ако  е  рус  и  е  роден  в  нoвoлyниe, ще  го  
складирам  в  багажника. Мисля, че  може  да  ми  
свърши  много  добра  работа. 

д) Затова  и  аз  само  на  кoн  се  придвижвам . 
ще  го  видя  кoлкo е  бьрз. Ако  ще  ме  бави  изобщо  
и  няма  да  ro поглеждам . 
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Макар  и  късно, Diablo 11 стана  играта, която  всички  ние  очаквахме  
навремето  

LORD OF DESTRUCTION 
1 Пpoизвoдитeл: Blizzard North 
1 Raзnpocтpaнитeл: 1livendi Universal 
1 Интepнeт: www.blizzard.com  

B досегашната  история  на  нашето  списание  
никоя  друга  статия  не  предизвика  толкова  про- 
тиворечиви  чувства  у  нашите  читатели , както  
лрегледа  и  оценката  на  Diablo II. Проблемът  до  
голяма  степен  бе  във  факта, че  моя  милост  не  се 	~ 
изказа  особено  благосклонно  върху  тази  игра, 
което  бе  възприето  от  някои  плитки  души  едва 	~ 
ли  не  като  гавра  C всичко  най-свято  на  този 	 ' 
свят  от  наша  страна . " Кои  сме  били  ние , че  да  
съдим  Blizzard?", "Защо  се  занимаваме  с  
работа , от  която  очевидно  не  разбираме , 

щом  не  можем  да  оценим  достойнства- 
та  на  игра  като  тази?", "He ни  ли  е  
срам  да  плюем  no Blizzard, npu yc- 	д  
ловие  че  преди  това  сме  им  близа- 
ли  задниците?", "Защо  ты  ува  
Гилбърт  Грейп?"  -  това  бе  само  част  от  
въпросите , които  бяха  изстреляни  кьм  • 
нас  от  гневни  фенове . Много  хора  така  и  не  
ни  простиха , че  Cu позволихме  да  сквер- 
нословим  срещу "най-великата  
геймърска  фирма  на  Земята", каквото  и  
да  значи  това  последното . И  тьй  като  ние  
винаги  сме  били  списание  за  феновете , a моите  
слова  предизвикаха  тремори  в  анимусите  на  до- 
ста  такива , положението  на  моя  милост  започна  
да  става  напечено  -  колегите  започнаха  да  гле- 
дат  на  мен  като  на  вражи  агент, чиято  цел  е  да  
предизвика  разрив  между  редакция  и  фенове. B 
последствие  една  още  по-еретична  статия  на  мо- 
ята  все  по-подозрително  изглеждаща  персона  се  
разрови  в  кухнята  на  Blizzard и  хвърли  мръсен  
поглед  кьм  бъдещето  на  WarCraft III, което  дове- 
де  до  още  по-силен  фенски  протест  и  косвено  
предизвика  масови  миграции  на  планктона  в  Ин- 
дийския  океан . B продължение  на  дълги  месеци  
чувствах  тежките  погледи  нa колегите  върху  ce- 
бе  си  и  виждах  презрението  в  очите  им . 
'Bliпard-oнeлюбeц" Cякaш  кpeщeшe eднoтo; 
'Мастъргеймър ' бързо  добавяше  другото . Тежки  
времена  бяха.... Тогава  се  зарекох , че  при  първа  

възможност  ще  се  пречистя  и  ще  вляза  в  
правия  път. И  каква  по-добра  възможност  
за  това  от  излизането  на  продължението  на  
Diablo II. Сякаш  небесата  ми  даваха  после- 
ден  шанс  да  се  отърся  от  nownocna, 
обсебила  душата  ми  и  да  се  върна  в  лоното  
на  праведноспа . И  слава  богу , този  път  до- 
ри  пичовете  от  Blizzard ми  помогнаха . 

Така! Приключихме  с  любезностите  и  
можем  да  се  захващаме  за  работа. Без  
много  увъртания  ще  кажа  нanpaвo,чe 
Diablo II: Lord of Destruction e точно  това, ко- 
ето  Diablo II трябваше  дa бъде. He мога  дa 
не  прикрия  задоволството  си  от  факта , че  

Blizzard ca ce вcлyшали  в  критиките  и  
съветите  на  феновете  си  (сред  които  е  и  
моя  милост, противно  на  мнението  на  
някои  от  вас) и  са  създали  продукт , до- 
стоен  за  името  Cu. 

✓✓"k" 	 г  ~ 
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Diablo II: Lord of Destruction npaeu oc- 
новен  ремонт  на  Diablo II, подменяйки  
едни  oт  частите  му, смазвайки  други  и  
подобрявайки  трети  и  четвърти . Проме- 
ните  (разбирай  подобренията ) са  солид- 
нo количество , като  кьм  80% oт  тях  са  
свързани  с  геймплея  и  са  все  добри  - ка- 
тo започнем  oт  дреболии  като  бутона  
'Repair А11, чрез  който  можете  да  попра- 
вите  с  едно  щракване  нa мишката  цялата  
Cu екипировка  и  стигнем  дo стотиците  но- 
ви  рецепти  за  Horadric Cube-a. Bce пaк  
ниe ще  се  спрем  пo-пoдpoбнo на  nene 
основни  сп0ред  нас  промени , кoитo са  oт  
нaй-съществено  значение  и  най-добре  
олицетворяват  стойноспа  на  Lord of 
Destruction, a имeннo: новите  класове; уд- 
воения  размер  на  личния  сандък; новите  
реалности  при  наемниците ; възможност- 
тa за  бърза  смяна  нa два  кoмплeктa 
въоръжение  и  новите  предмети . 

Най-roлямo внимание  в  продълже- 
нието  ще  предизвикат  двата  нoви  класа  
repou - Убиец  и  Друид. Зa съжаление  
мaлкoтo време , кoeтo имахме  нa paзпoлo- 
жение  зa дa играем  и  тестваме  играта  не  
ни  позволи  да  направим  обстоен  анализ  
нa 'нoвoбpaнцитe" и  дa излезем  със  ста- 
новище  относно  техните  качества , и  мяс- 
тoтo им  сред  старите  класове . Peanuo пo- 
rлeднaтo трябва  oкoлo месец  сериозна  
urpa за  дa се  преценят  силните  и  слабите  
страни  на  новите  класове . Bce пак  ще  
споделим  с  eac впечатленията  cu от  тях, 
натрупани  нa бaзaтa на  oкoлo 60-70 часа  
игра  нa персонаж. 

От  тoвa кoeтo видяхме , Убийцата  
(Assassin) има  потенциала  да  бъде  най- 
добрият  боец  в  играта , като  при  нея  кo- 
личеството  болка  нa единица  наритан  
вражески  гъз  нaдвишaвa тoвa и  нaй-кopa- 
вия  BapBapuH (Конан, no подразбиране ). 
Трите  пыя  нa развитие  нa Убийцата  ca 
Бойни  Изкуства  (Martial Arts), Умствени  

Дисциплини  (Shadow Disciplines - свобо- 
ден  превод) и  KanaHu (Traps). Първият  
включва  развитието  нa изключително  
мoщни  офанзивни  техники , noзвoлявaщи  
нaнacянeтo нa огромни  количества  пора- 
жение  нa противниците . Вторият  включва  
развитието  нa пасивни  и  активни  умения , 
noдoбpявaщи  cкopocпa нa движение  и  
aтaкa, oфaнзивнитe и  дефанзивни  каче- 
ства  нa Yбийцaтa и  дp. Третият  дaвa 
възможност  за  изпoлзвaнeтo нa богат  ар- 
сенал  oт  кaпaни , нaнacящи  paзличнo сти- 
хийно  поражение  (огнено, сryдено  и  т.н.). 
От  това  кoeтo ние  видяхме , първите  двa 
пътя  нa развитие  нa Убийцата  изглеждат  
нaй-oбeщaвaщи, като  oкoлo третия  витае  
aypa на  безполезност  (с  изключение  нa 
Death Sentry), HO може  и  дa бъркаме. Като  
цялo Yбийцaтa е  доста  мощен  персонаж , 
играта  с  кoйтo oбaчe ни  се  струва  леко  
eднooбpaзнa и  нe особено  вълнуваща . 

Друидът  oт  своя  страна  е  съвсем  
друга  бира. Той  сякаш  е  замислен  кaтo 
Варварин  с  некромансерски  способности. 
Дoкaтo при  Убийцата  начинът  нa paзви- 
тие  е  някaк  си  самоналагащ  ce, тo при  
Друида  възможностите  са  доста  повече , 
кaтo всяка  oт  тях  Cu има  своите  прелести  
и  дocтoйнcтвa. Трите  пътя  нa развитие  на  
Дpyидa са  Стихийни  Yмeния  (Elemental 
Skills), Умения, свързани  с  промяна  нa 
формата  (Shapeshifting Skills) и  Пpизoвa- 
ващи  Умения  (Summoning Skills). Първи- 
ят  oбxвaщa стихийни  мaгии, подобни  no 
естеството  си  нa тези  нa Магьосницата . 
Втория  път  обхваща  умения , свързани  с  
приемането  oт  страна  на  Дpyидa на  фор- 
мaтa нa гигантски  вълк  или  мечка, както  и  
пасивни  умения, подобряващи  noкaзaтe- 
лите  My в  новите  форми. Третия  път  нa- 
пoдoбявa мaлкo тoзи  нa Некромансера  в  
тoвa, че  е  cвъpзaн  с  призоваването  нa 
cъздaния, които  да  noмaraт  нa Друида  в  
биткaтa My CbC силите  нa злoтo. Paзликa- 

та  е, че  трите  тиna npизoвaвaни  създания  ca до- 
ста  оригинални  като  замисъл  и  изпълнявaт  до- 
ста  разнообразни  и  полезни  функции . Тук  тряб- 
ва  да  се  изтъкне  фактът, че  всяка  тoчкa, изpaз- 
ходена  зa развитие  нa уменията  за  призоваване  
нa вълци  и  мечки  повишава  нивото  на  даден  no- 
казател  (жизнени  точки, поражение , зaщитa, 
aтaкa) на  всички  видове  вълци  и  мечки. Иначе  
казано  ако  решите  дa играете  с  призовани  
вълци  и  мечки, всяка  точка  сложена  върху  ня- 
кое  от  трите  умения  се  изплаща. 

Като  цяло  Друидът  изглежда  доста  по-раз- 
нообразен  и  интересен  за  игра  персонаж  от  
Убийцата , нo тя  пък  е  доста  no-мощна  кaтo 60- 
ец. Остава  дa се  види  на  високите  нивa на  труд- 
ност  кой  от  двата  персонажа  ще  се  окаже  no-гo- 
ден  зa оцеляване . 

Може  би  нaй-незначителното  нa пръв  no- 
глед, но  най-полезно  подобрение  в  LoD e удво- 
яването  на  размера  на  личния  сандък  нa героя  
ви. He ме  разбирайте  неправилно  - нe че  няма  
дa гo напълните  за  отрицателно  вpeмe, HO вече  
два  пъти  no-рядко  ще  ви  се  налага  дa изхвър- 
ляте  или  npoдaвaтe предмети , коитс  иначе  бих- 
те  запазили. Вече  вместо  да  прилича  нa фен- 
тъзи  вapиaнт  нa сryдентско  шкафче, полезност- 
тa нa сандъка  ви  се  увеличава  мнoгoкpaтнo. Be- 
че  дори  можете  дa пазите  резервен  комплект  
снаряжение  и  екипировка , зa случаите  кoгaтo ви  
убият, или  зa специални  битки. 



•'1: 
~t 	B допълнение  кьм  сандъка  трябва  да  спо- 

меггем  и  възможноспа  за  бърза  смяна  на  оръ- 
жия, въведена  в  Diablo II: LOD. Освен  че  увели- 
ава  с  още  малко  инвентара  ви, тази  опция  е  
Зценна  за  някои  критични  сиryации. Във  вce- 

и  един  момент  с  натискането  само  на  един  
кпавиш  можете  да  преминете  от  комбинация  C 

две  оръжия  към  едно  оръжие  плюс  щит, или  
пък  да  смените  лъка  нанасящ  огнено  поражение  
с  този  нанасящ  ледено  и  т.н. Чрез  тази  на  пръв  
поглед  дребна  новост, вашият  герой  ще  е  доста  
по-подготвен  за  препятствията  no пътя  Cu. 

След  подобрението  в  графиката , най-съще- 
ственото  подобрение  спрямо  оригинала  e npu 

наемниците . Както  Cu спомняте  в  Diablo II те  бя- 
ха  меко  казано  безполезни . B LoD нещата  вече  

са  коренно  различни . Първо, наемниците  ви  
трупат  onит  и  вдигат  нива  noдoбнo на  вашия  ге- 
рой. Второ, те  вече  имат  ограничен  инвентар, 
така  че  можете  да  им  давате  екипировка , с  коя- 
тo да  подобрят  офанзивните  и  дефанзивните  cu 

качества . TpeTo, вече  можете  да  лекувате  наем- 
ниците  Cu - просто  трябва  да  преместите  лечеб- 
на  отвара  oт  колана  unu инвентара  ви  върху  
иконата  на  наемника  в  горния  ляв  ъrьл  на  екра- 
на. Наемниците  вече  ви  следват  нeoтлъчнo, нe- 

зависимо  дали  минавате  в  следващ  акт  unu в  

следващо  нивo на  трудност. Те  са  се  превърна-  ' 
ли  в  нещо  като  герой, над  кoйтo нямате  дирек- 
тен  контрол , нo чрез  вашите  действия  и  реше- 
ния  можете  косвено  да  влияете  върху  нeгoвoтo 

поведение . Ето  ви  кратка  инфпрмация  какво  
можете  да  очаквате  oт  различните  наемници  в  
играта: 

Наемници   от  Акт  I: 
Roque Scouts 

Тях  можете  да  ги  наемате  oт  Кашия  в  nare-  ~ 

pa нa първи  aкт. Тези  наемници  са  специализи - 

рани  в  употребата  нa лък  и  нe могат  да  ползват  
друго  оръжие. 

При  вдигане  нa нивo:  +1 Strength, +2 To 

Dexterity, Defense +6.5, All Resistances +2 
Умения :  Ice Arrow/Inner Sight unu Fire 

Arrow/Inner sight 
Позволена  eкиnиpoвкa:  TenecHa броня, 

Шлемове, Лькове  (без  Арбалети) 
'гР 1РиЬ:  наемниците  от  Акт  I не  са  Амазонки , 

така  че  не  могат  да  изпозлват  специфични  за  Амазон- 
ките  предмети . 

Наемници  от  Акт  II: 
Desert Mercenaries 

За  тях  се  грижи  Грайз  в  Лут  Голейн. Тези  

наемници  са  специализират  в  близкия  
бой  и  могат  да  развият  няколко  пападин- 
ски  Аури. Техните  специални  умения  мо-

гат  да  бъдат  видени  в  прозореца , кьдето  
ги  нaeмaтe. 

Пpи  вдигане  нa нивo:  +1.5 Strength, 
+1.5 To Dexterity, Defense +9.5, All 

Resistances +2 
Умения:  (Combat - Jab/Prayer/Thorns) 

unu (Deffensive - Jab/Defiance/Holy 
Freeze) unu (Offensive- Jab/Blessed 

Aim/Might) 
Позволена  eкиnиpoвкa:  Телесна  бро- 

ня, Шлемове, Копия, Алебарди  
Може  би  ще  се  окаже, че  това  

са  най-полезните  наемници  в  играта  благода- 

рение  на  аурите  им, които  оказват  действие  на  
всички  приятелски  единици  и  персонажи  в  иг-
рата. C вдигане  на  нивата  си, тези  момчета  
могат  да  се  сдобият  с  все  по-мощни  аури. До- 
ри  e възможно  някои  от  тях  да  усвоят  аурата  
Fanaticism npu достигане  на  по-високите  нива  
(50 и  нагоре). Имайте  предвид, че  нe можете  
да  избирате  коя  аура  да  използва  наемника  

Наемници  от  AKT 111: 
yes 

Наемниците  в  Акт  III ca достъпни  oт  
Ашеара  в  Кураст. Те  са  мarьocници, спе- 
циализиращи  в  Светкавични , Огнени  и  
Ледени  мarии. Texнитe специални  уме- 

ния  могат  да  бъдат  видени  в  прозореца , 

откьдето  ги  наемате. 
При  вдигане  на  нивo:  +1.5 Strength, 

+1.5 To Dexterity, Defense +4.5, А11 

Resistances +2 
Умения:  Charged Bolt/Lightning unu 

Glacial Spike/Ice Blast/Frozen Armor unu 

lnferno/ Fireball 
Позволена  eкиnиpoвкa:  Телесна  Бро- 

ня, Шлемове , Мечове  и  Щитове  
Тези  наемници  никога  не  из- 

ползват  мечовете  Cu xa бой, тaкa че  давайте  
им  тaкивa, които  подобряват  общите  показате - 

ли  и  устойчивости , a не  такива  нанасящи  гопе- 

ми  поражения . 

Наемници  от  Акт  V: 
Barbari~ ' 

Тях  можете  да  ги  набирате  от  Kyал- 
Кек  в  XaporaT, след  кaтo изпълните  no- 

ставения  ви  oт  него  куест. 
При  вдигане  нa ниво:  +2 Strength, 

+1.5 To Dexterity, Defense +7.5, All 
Resistances +2 

Умения:  Bash unu Stun 
Позволена  eкиnиpoвкa:  Телесна  Бро- 

ня, Шлемове, специфични  зa BapBapuH 

Шлемове , Меч  (He може  дa носи  no едно  
оръжие  BbB вcякa ръка) 

Бележка : Търсете  мечове, нанасящи  or- 

ромно  поражение  за  Варварските  си  наемни- 

ци. 

ЅPEFDLAN 
Нова  услуга  за  Интернет  и  Гейм  клубове  
Какио  предлагаме? 
МодемМ, поддьржащи  скорост  2,3MB 
2.25Mbps  до  мултимедиен  сървьр  с  стотици  гигабайти  online - free.techno-1ink.com  
2.25Mbps  с  Интернет  и  Гейм  клуб  "Матрицата ' и  всички  други  абонатн  на  тази  услуга  
2.25Mhps  до  специапвзирани  Game server-u 
64кЬр  гарантирана  пинил  кьм  BG peering мрежата  
33.6Khp>; гараитирана  линил  кьм  Интериет  

за  повече  ии  .  ормаиия: 
02/963-0641 

02/963-0651 
http://SpeedLan.techno-link.com  
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95% 
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90% 
Интeлeкт: 
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1000/ 
Пpиличa Ha... 

Diablo, Dark Stone 

90% 

HA 
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При  всяко  вдигане  на  ниво, наемни- 
ците  ви, независим 0 от  вида  им, увелича- 
ват  атакуващия  Cu рейтинг  и  вдигат  жиз- 
нените  си  точки  C +10. Независимо  от  
уменията, които  изпопзват, наемниците  
eu никога  няма  да  наранят  вас  или  ваше  
създание , както  и  вие  не  можете  да  ги  на- 
раните. Тук  трябва  да  спомена  и  за  трупа- 
нето  и  разпределянето  на  точките  опит  
npu urpa c наемник. За  всяка  убита  от  нa- 
емника  ви  гадина, опита  се  дели  между  
вас  и  него. За  всяка  убита  от  вас  гадина, 
вие  Cu пОлучавате  целия  onuT, a наемника  
получава  една  малка  част  от  него  кат0 60- 
нус. Наемниците  нямат  магически  точки, 
така  че  не  се  грижете  за  тяхното  възста- 
новяване  - те  никога  няма  да  им  свършат. 

Ha последно  място, нo не  и  no значе- 
ние, са  новите  предмети , добавени  a LOD. 

Тук  трябва  да  свалим  шапка  нa Blizzard за  
добре  свършената  paбoтa. Добавена  е  нo- 
ва  категория  предмети  - Елитни, кoитo са  
нaй-мощните  зa видa си. Освен  множест- 
вoтo нoви  и  мнoгo мoщни  Уникпани  пред-
мети, a LoD ca въведени  и  спецы  фични  зa 
класовете  предмети , кoитo могат  да  бъ- 
дат  нoceни  и  използвани  caмo oт  съот- 
ветния  клac и  много  често  носят  сериозни  
бонуси  към  неговите  умения . дoбaвeни  
са  много  нови  Комплекти  oт  предмети , a 
старите  са  променени , тaкa че  да  станат  
no полезни . Една  oт  големите  ни  забе- 
лежки  кьм  Diablo II бе, че  Уникалните  
предмети  и  Комплектите  oт  предмети  бя-
ха  изключително  слаби  и  безсмислени , и  
играчите  нe им  пукаше  ocoбeнo за  тях  (с  
много  малки  изключения ). Blizzard ca Cu 
взели  noyкa и  a продължението  на  игpaтa 
ca внесени  неебходимите  корекции, така  
че  тези  предмети  да  си  тежат  нa място- 
то.Освен  изброените  дo ryк  неща, B игpa- 
тa са  вмъкнaти  още  и  Бижута  (Jewels), ко- 
итo иматслучайно  генерирани  магически  
свойства  и  подобно  на  Скъпоценните  

кaмъни  мoгaт  дa се  вграждат  B предмети  
със  слотове . Тук  е  мястото  дa кажем, че  
предметите  със  слотове , кoитo бяха  пoчти  
безполезни  B първата  игра, вече  имaт  
съвсем  друга  стойност, нe caмo благода- 
рение  нa Бижутата, нo и  нa другия  нов  
елемент - Руните . Руните  са  малки  камъ- 
ни, покрити  C магически  гравюри . Bcякa 
Руна  Cu имa тoчнo определени  магически  
свойства, нo кoraтo няколко  PyHu бъдат  
подредени  B правилна  последователност  
и  B noдxoдящ  предмет  се  образуват  руни- 
чески  думи , които  пpидaвaт  нa изnoлзвa- 
ния  предмет  огромни  магически  бонуси . 
Poлятa нa Horadric Cube-a също  е  разши- 
рена  - B нeгo вече  можете  дa правите  
т.нар. Изработени  предмети  (Cratted 
Items), кoитo според  пичовете  oт  Blizzard 
имaт  потенциала  дa станат  нaй-мощните  
предмети  B игpaтa, зaceнчвaйки  дори  
Уникални  и  Редки  тaкивa. Зa дa изpaбo- 
тите  някaкъв  предмет, трябва  да  знаете  и  
имате  необходимите  съставки . Тъй  кaтo B 
тaзи  статия  нямa да  имa място  за  no- 
дpoбнo описание  на  всички  нови  и  инте- 
ресни  неща  в  urpaTa, в  тoзи  и  a следва- 
щия  брой  нa списанието  ще  направим  
кратък, нo дocтa информативен  справоч - 
ник, където  ще  намерите  информация  за  
Руните  и  руническите  думи , зa Изработе- 
ните  предмети  и  рецепти  за  тях, зa стати- 
стиките  и  уменията  нa новите  персонажи  
и  мнoгo други  неща. 

npepu дa приключа  статията, искам  
дa отделя  внимание  и  нa чисто  естетичес - 
ката  част  нa игpaтa. Увеличената  на  
800х600 разделителна  способносте  хуба- 
вo нeщo, мaкap и  доста  закъсняло , HO ис- 
тинcкaтa кpacoтa B L0D e дошла  изnoд  
ръцете  нa художниците . Акт  5 е  безспор- 
нo нaй-красивата  част  oт  цялaтa urpa бла- 
годарение  нa дизайнерските  решения  нa 
пичовете  oт  Blizzard, създали  нeгoвaтa не- 
повторима  атмосфера . Всички  обекти, га- 

дини, сгради  и  прочие  изглеждат  просто  вели-  'А  
кoлenнo. B сравнение  C Акт  5 останалите  четири  
Aктa, ocoбeнo първия, кoйтo е  и  нaй-стария  като  
изработка , изглеждат  нanpaвo грозни . Ho пет~  , 
акт  не  caмo no външен  вид  превъз-xoждa ocтa-  

~ 	
~  

`  налите  - самите  куестове  и  геймплея  като  цялo  ~ г: 
в  него  са  доста  нaд  тези  oт  предишните  актове . 

' 

 
Във  всяко  едно  отношение  Акт  5 нaдминaвa oc- 
таналите  aктoвe B игpaтa, кoeтo ни  кapa дa се  
замислим  кoлкo прекрасна  urpa всъщност  мo- 
жеше  дa e Diablo II, aкo всички  неща  B нея  бяха  
направени  тaкa, кaктo са  изnипaни  B Акт  5. 

Caмo добри  думи  мoгaт  да  се  кажат  и  зa 
звука  и  музиката  B urpaTa, HO тoвa едва  ли  ще  
изненада  някoro - aкo имa нещо, кoeтo Blizzard 
никога  не  пренебрегват , това  ca изключително  
качествените  музика  и  звуци. 

След  всички  хубави  неща, кoитo казахме  зa 
игpaтa нa тези  страници , време  е  да  отбележим  
и  някoи  oт  проблемите , съпътстващи  Lord Of 
Destruction. Като  цялo нaй-големият  проблем  
засега  е  свързан  с  безумно  тъпите  предмети , 
кoитo чyдoвищaтa и  нaй-вече  босовете  a LoD 
хвърлят  npu coлoвa urpa unu no мрежа  извън  
Battle.net. Този  проблем  cтaнa ясен  още  npu из- 
лизането  нa продължението  и  пичовете  oт  
Blizzard вeднaгa се  заеха  C paOoTa no naч  1.09. B 
рамките  нa няколко  дни  те  успяха  да  ro кориги - 
рат  B Battle.net  сървърите , нo любителите  нa 
single-player-au игpaтa a локална  мрежа  ще  
трябва  дa чaкaт  още  няколко  седмици . Систем- 
ните  изисквания  на  игpaтa cu остават  доста  ви- 
соки , кoeтo определено  затруднява  игpaчитe C 
no-слаби  мaшини. При  urpa B мрежа  нa 5 маши- 
ни, всяка  oт  кoитo бе  на  минимум  700 Mhz и  C 
no 128/196 MB RAM, a сървърът  с  З20 MB RAM, 
игpaтa naк  лarвaшe нa някoи  сцени , кoeтo спо- 
ред  нас  е  малкo абсурдно. B нитo едно  oтнoшe- 
ние, чисто  технически  norлeднaтo, Diablo II: LoD 
не  може  дa се  мери  C високотехнологичните  зa- 
глaвия  oт  последните  месеци  и  въпреки  тoвa 
nana ресурси  като  звяp. Зa съжаление  тoзи  npo- 
блем  си  е  останал  oт  оригиналното  Diablo II и  
очевидно  нямa как  да  се  оправи . 

Зa финал  ще  кaжa, че  Diablo II: Lord ot 
Destruction e великолепно  допълнение  кьм  
Diablo II, кoeтo придава  съвсем  нова  дълбoчинa 
нa игpaтa и  я  прави  тaкaвa, каквато  всички  ние  
искахме  тя  дa бъде  oт  самото  нaчалo. Ocтaвa 
caмo пичовете  oт  Blizzard да  изпълнят  oбeщaни- 
eтo cu зa Гилдиите  и  Арената, и  светът  ще  стане  
едно  нaиcтинa прекрасно  място. 

Whisper 
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`  ~'И3РАБОТЕНИ  
_  ПPEДMETИ  

\FTED !TEMS  

и  25 точки  живoт. Често  
Изработените  предмети  
е  имат  качества , кoйтo 
са  характерни  само  за  
Уникалните  предмети  
unu Комплектите  - на- 
пример  Crushing Blow. 
0свен  фиксираните  ма- 
гически  свойства, Изра- 
ботените  предмети  мо- 
гат  да  имат  и  1-5 
допълнителни  магичес- 
ки  бонуси, генерирани  
oT стандартните  пред- 
ставки  и  наставки  за  
Редките  и  Магически  
предмети. 

Руни  (Runes) unu Бижу- 
тa (Jewels). Имената  на  
Изработените  предмети  
се  изписват  нa екрана  в  
оранжев  цвят. 

Всички  Изработени  
предмети  имат  1-5 фик- 
сирани  магически  свой- 
ства. B зависимост  от  
съставките , някoи  oT те- 
зи  предмети  ще  имaт  
"стандартни " свойства , 
кoитo винаги  ще  са  на- 
лице. HanpuMep пред- 
метите  оттипа  "Blood 
Items" винаги  дават  1-6 
% Life Leech и  между  10 

необходимите  съставки , 
можете  да  Cu го  напра- 
вите. B Diablo II: LoD ca 
заложени  Изработени  
предмети , които  no cвo- 
ите  качества  и  мощ  мо- 
гат  да  пре-възхождат  
Редки  и  дори  Уникални  
предмети. Изработените  
предмети  могат  да  
бъдaт"дупчени"(да  им  
се  сложи  един  слот), кo- 
ето  позволява  дoпълни- 
тепно  подобряване  на  
качествата  им  чрез  
вграждането  ua Скьпо- 
ценни  камъни  (Gems), 

Това  е  другата  ори- 
гинална  новост  в  Lord of 
Destruction. Изработени - 
те  предмети  са  подобни  
на  Редките , HOC тази  
разлика, че  не  могат  да  
бъдат  придобити  чрез  
Gamble, ue ce хвърлят  oт  
създанията  и  не  могат  
да  бъдат  намерени  в  
сандъци. Единствения  
начин  да  се  сдобиете  C 
Изработен  предмет  е  да  
си  гo направите  в  Ho- 
radric Cube-a. Ако  знаете  
рецептата  aa даден  
такьв  предмет  и  имате  

"Blood Item" Peцenти  
Всички  предмети  от  тези  рецепти  

идватс  указаните  стандартни  свойства  
и  от  1 до  5 случайно  генерирани  

магически  свойства. 

oaбoтeн  npeдмeт  
Magical Weapon Blood Weapon #1 Magical Aegis Blood Shield (elite) 

+ 1 Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ 1 Ort Rune (#9) 1-4% Life Leech + Hel Rune (#15) 2-6% Life Leech 2-6% 

+ 1 Perfect Ruby +10 Life 

+34-67% Damage 

+ Perfect Ruby +15-25 Hit Points 
Attacker takes 8-15 dmg  

Magical Ring Blood Ring 
Magical Weapon Blood Weapon #2 +Jewel Cтaндapтни  свойства  
+ Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: + Ku Rune (#18) 2-6% Life Leech 

+ Fal Rune (#19) 2-6% Life Leech + Perfect Ruby +15-25 Hit Points 

+ Perfect Ruby +20 Life +8-15 Strength 

40-80% Increased Damage 
Magical Amulet Blood Amulet 

Magical Kraken Shell Blood Body 
+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
+ Lum Rune (#17) 
+Perfect Ruby 

2-6% Life Leech 
5 Hit Points 

+ Io Rune (#16) 2-6% Life Leech Fast Run Fast R 

 

+ Perfect Ruby +20 Life, 

1-3 demon-heal (възcnaнoвявa 1-3 Magical Great Helm Blood Helm #1 
тoчки  живoт  cлeд  вceки  ytun дeмoн) + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ El Rune 1-4% Life Leech 

Magical Mirrored Boots Blood Boots + Perfect Ruby +10 Hit Points 

+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 5-10% chance of Deadly Strike 

+ Sol Rune (#12) 2-6% Life Leech 2-6% 

+ Perfect Ruby +15-25 Life 
Magical Tower Shield Blood Shield 

Regenerate Life +8 15 
+ Jewel 

+ Eth Rune (#5) 
Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
1-4% Life Steal 

+ Perfect Ruby +10-20 Hit Points 
Magical Heavy Gloves Blood Gloves 5-10 Damage to Melee Attacker 
+ 1 Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+Tir Rune (#3) 1-4% Life Leech Magical Field Plate Blood Body 

+ 1 Perfect Ruby +10-20 Hit Points + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

5-10% Crushing Blow + Ith Rune (#6) 1-4% Life Steal 
+ Perfect Ruby +10-20 Hit points 

Magical Vampirebone Gloves Blood Gloves (elite) 
1-3 Demon Heal 

+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Magical Amulet Blood Amulet 

+ Shae Rune (#13) 2-6% Life Leech + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
+ Perfect Ruby +20 Hit Points + Tal Rune (#7) 1-4% Life Steal 

8-15% chance of Crushing Blow + Perfect Ruby +10-20 Hit Points 
Faster Run (15) 

Magical "Belt" Blood Belt 

+ 1 Jewel Cтaндapтни  свойства: Magical Ring Blood Ring 

+ Net Rune (#4) 1-4% Life Leech + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Perfect Ruby +10-20 Hit Points 
+ Ral Rune (#8) 1-4% Life Leech 

Open Wounds 5 10% 
Perfect Ruby +10-20 Hit Paints 

+5-10 Strength 

Magical Mithril Coil Blood Belt (elite) Magical spired Helm Blood Helm 
+ Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
+ Dol Rune (#14) 2-6% Life Leech Amn Rune (#11) 2-6% Life Steal 

+ Perfect Ruby +15-25 Hit Points i Perfect Ruby +15-25 Hit Points 

8-15% chance of Open Wounds 8-15% Chance of Deadly Strike 



~ 

pa~oТeн  npeдмe 
Caster Weapon 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Regenerate Mana 7-21% 

+15-25 Mana 

+40-80% Increased Damage 

Caster Ring 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

Regenerate Mana 7-21% 

+15-25 Mana 

8-15 Energy 

Magical Ring 

+Jewel 

+ Ko Rune (#18) 

+ Perfect Amethyst 

Caster Plate (Elite) 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

Regenerate Mana 7-21% 

+15-25 Mana 

+2-5 Mana Per Kill 

Magical Mask 

+Jewel 

+ El Rune (#1) 

+ Perfect Amethyst 

Caster 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

4-12% Regenerate Mana 

+10-20 Mana 

1-4% Mana Steal 
Caster Body 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Regenerate Mana 4-12% 

+10-20 Mana 

+1-3 Mana Per Kill 

Caster Boots 

Cтaндapтни  CвoЙCTвa: 
Regenerate Mana 4-12% 

Maca +10-20 

Max Mana 5-10% 

Caster Boots (Elite) 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Regenerate Mana 7-21% 

+15-25 Mana 

Max Mana 8-15% 

Caster Gloves 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Regenerate Mana 4-12% 

+10-20 Mana 

+1-3 Mana Per Kill 

Caster Gloves (Elite) 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Regenerate Mana 7-21% 

+15-25, Mana 

+2-5 Mana Per Kill 

Caster Belt (Elite) 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Regenerate Mana 7-21% 

+15-25 Mana 

Fast Cast 

Magical Belt 

+Jewel 

+ Net Rune (#4) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Shield 

+ Jewel 

+ Eth Rune (#5) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Amulet 

+Jewel 

+Tal Rune (#7) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Ring 

+ Jewel 

+ Ral Rune (#8) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Weapon 

+ Jewel 

+ Orf Rune (#9) 

+ Perfect Amethyst 

Caster Belt 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

4-12% Regenerate Mana 

+10-20 Mana 

Faster Cast (15) 

Caster Shield 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

4-12% Regenerate Mana 

+10-20 Mana 

+5-10 Blocking Percentage 

Caster 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

4-12% Regenerate Mana 

+10-20 Mana 

Faster Cast (15) 

Caster Ring 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

4-12% Regenerate Mana 

+10-20 Mana 

+5-10 Energy 

Caster Weapon 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

4-12% Regenerate Mana 

+10-20 Mana 

+34-67% Enhanced Damage 

Caster Shield 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Regenerate Mana 7-21% 

+15-25 Mana 

+ 8-15% Increased Blocking 

Caster Amulet 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
Regenerate Mana 7-21% 

+15-25 Maca 

Fast Cast 

Magical Demonhead 

+Jewel 

+ Hel Rune (#15) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Wyrmhide Boots 

+ Jewel 

+Sol Rune (#12) 

+ Perfect Amethyst 

Caster Shield 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

7-21% Regenerate Mana 

+15-25 Mana 

+15-25% Blocking 

Caster Boots 

Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

7-21% Regenerate Mana 

+15-25 Mana 

+8-15% Total Mana 

новия  предмета  Се  ге- 
нерират  наново, така  че  
не  използвайте  за  
Съставка  Cruel оръжие , 
надявайки  Ce че  Изра- 
ботения  предмет  ще  
има  350% увеличение  
на  поражението . Изра- 

ботения  предмет  вина- 
ги  е  от  същия  вид, от  
който  е  бил  и  използва- 
ния  като  съставка  пред-
мет. 

Когато  правите  Из- 
работени  предмети, 
имайте  предвид, че  

Ст0йнОСпа  на  пОказате- 
лите  нa новите  предме -
ти  зависи  от  нивот0 на  
героя  ви. Това  значи , 
че  един  Варварин  70-то  
ниво  ще  прави  по-доб- 
ри  предмети  aT един  
Варварин  50-то. 
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"Caster Item" Рецепти  
Всички  предмети  от  тези  рецепти  

идвaт  с  указаните  Cтaндapтни  cвoйствa 

и  oт  1 дo 5 случайно  revepupavu 

магически  свойства . 

Magical Weapon 

+Jewel 

+Fal Rune (#19) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Helltorged Plate 

+Jewel 

+ to Rune (#16) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Plate Mail 

+1 Jewel 

+ Ith Rune (#6) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Boots 

+1 Jewel 

+ 1 Eld Rune (#2) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Wyrmhide Boots 

+Jewel 

+ Sol Rune (#12) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Bracers 

+ 1 Jewel 

+ 1 Tir Rune (#4) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Vambraces 

+Jewel 

+ Shae Rune (#13) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Troll Belt 

+ Jewel 

+ Dol Rune (#14) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Luna 

+Jewel 

+ Hel Rune (#15) 

+ Perfect Amethyst 

Magical Amulet 

+ Jewel 

+ Lum Rune (#17) 

+ Perfect Amethyst 

Качествата  на  
предметът , който  ще  
използвате  за  Създава- 
нето  на  Изработен  
предмет  не  оказват  ни- 
какво  влияние  върху  
качествата  на  крайния  
продукт. Атрибутите  на  
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Weapon Hitpower Weapon k1 Magical Amulet Hitpoweг  Amulet 

+ Jewel Cтaндapтни  свойства: + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Fat Rune (#19) Release Frost Nova on Hit 7-12% +Tat Rune (#7) 5-8% chance of Frost Nova when hit 

+ Perfect Sapphire Attacker Takes 8-20 Dmg + Perfect Sapphire +5-10 Thorns Damage 

+40/80% Enhanced Dmg Faster Hit Recovery (15) 

Weapon Hitpower Weapon #2 Magical Ring Hitpower Ring 

+ 1 Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Oil Rune (#9) Release Frost Nova on Hit 5-8% + Rat Rune (#8) 5-8% chance of Frost Nova when hit 

+ Perfect Sapphire Attacker Takes 5-10 dmg + Perfect sapphire +5-10 Thorns Damage 

Increased Damage 34-67% +5-10 Dexterity 

Vampirefang Belt Hitpower Belt Magical Giant Conch Hitpoweг  Helm 

+ Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Dot Rune (#14) Release Frost Nova on Hit 7-12% +Amn Rune (#11) 5-8% chance of Frost Nova when hit 

+ Perfect Sapphire Attacker Takes 8-20 Dmg + Perfect sapphire +8-20 Thorns Damage 

20-35% Melee Damage Taken to Mana Knockback 

Magical Full Helm Hitpoweг  Helm Magical Boneweave Boots Hitpoweг  Elite Boots 

+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ El Rune (#1) 5-8% chance of Frost Nova when hit + Sol Rune (#12) 5-8% chance of casting Frost Nova when hit 

+ Perfect sapphire +5-10 Damage to Attacker + Perfect Sapphire +8-20 Thorns Damage 

Knockback +20-35 Defense to Missile 

Magical Chain Boots Hitpower Boots Magical Bramble Mitts Hitpower Elite Gloves 

+ Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Eld Rune (#2) 5-8% chance of Frost Nova when hit + Shae Rune (#13) 5-8% chance of casting Frost Nova when hit 

+ Perfect Sapphire +5-10 Damage to Attacker + Perfect Sapphire +8-20 Thorns Damage 

+10-20 Defense to Missiles +20-35 Defense to Melee Attack 

Magical Gloves Hilpower Gloves Magical Ward Hitpoweг  Elite Shield 

+ Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+Tir Rune (#3) 5-8% chance of Frost Nova when hit + Hel Rune (#15) 5-8% chanceofcastingFгostNovawhenhit 

+ Perfect Sapphire +5-10 Damage to Attacker + Perfect Sapphire +8-20 Thorns Damage 

+10-20 Defense to Melee +8-15% Blocking 

Magical Light Belt Hitpowen Belt Magical Archon Plate Hitpowen Elite Body Armor 

+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: +Jewel Cтaндapтни  свойства : 

+ Net Rune (#4) 5-8% chance of Frost Nova when hit + to Rune (#16) 5-8% chance of casting Frost Nova when hit 

+ Perfect Sapphire +5-10 Thorns Damage + Perfect Sapphire +8-20 Thorns Damage 

10-20% of Melee Damage to Mana 20-35% chance of Monster Flee 

Magical Gothic Shield Hilpower Shield Magical Amulet Hitpower Amulet 

+ Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ El Rune (#1) 5-8% chance of Frost Nova when hit + Lum Rune (#17) 5-8% chance of casting Frost Nova when hit 

+ Perfect Sapphire +5-10 Thorns Damage + Perfect Sapphire +8-20 Thorns Damage 

+5-10% Blocking Faster Hit Recovery (15) 

f4ygical Light Plate Hitpowen Body Magical Ring Hitpower Ring 

Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ It 	Rune (#6) 5-8% chance of Frost Nova when hit + Ko Rune (#18) 5-8% chance of casting Frost Nova when hit 

+ Perfect Sapphire +5-10 Thorns Damage + Perfect Sapphire +8-20 Thorns Damage 

10-20% Chance of Monster Fleeing +8-15 Dexterity 

Всички  предмети  оттези  рецелти  

~ 	идватс  укаааните  стандартни  свойства  

~рт  1 до  5 случайно  генерирани  

фlиагически  свойства . 
• 

Hit Power Item" Peцenти  
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Бижутата  са  подоб- 

ни  на  Скъпоценните  
камъни , C тази  разлика  
че  Скьпоценните  камъ- 
ни  имат  точно  ycтaнoвe- 

ни  свойства  и  качества , 

докато  Бижутата  имaт  

спучайно  генерирани  
такива . Обикновено  Би- 

жутата  имaт  no едно  
или  две  магически  

свойства , a Редките  Би- 

жута  имат  no три. Преди  

да  бъде  вградено  в  
предмет  със  слотове , 

Бижуто  трябва  да  бьде  
идентифицирано  било  
TO чрез  свитък  или  от  

някой  персонаж . Бижу- 

тата  могат  да  бъдат  Ma- 

гически  (сини) или  Ред-- 

ки  (жълги ), нo HO и  Уни- 

кални  ипи  части  от  Ком- 

плекти . 

~ 
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Изоaбoтeн  поeлмeт  Cъcтaвки  
Magical Weapon Safety Weapon #1 Magical Amulet Safety Amulet 
+Jewel Cтaндapтни  cвoйствa: +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
+ Ort Rune (#9) Reduced Damage 3-9 +Tal Rune (#7) -3-9 Damage 
+ Perfect Emerald Reduced Magic Damage 2-5 + Perfect Emerald -2-5 Magical Damage 

Increased Damage 34-67% Faster Blocking (15) 

Magical Weapon Safety Weapon #2 Magical Ring Safety Ring 
+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
+ Fal Rune (#19) Reduced Damage 615 + Ral Rune (#8) -3-9 Damage 
+ Perfect Emerald Reduced Magic Damage 3-10 + Perfect Emerald -2-5 Magical Damage 

+40-80% Increased Damage +5-10 Vitality 

Magical Breast Plate Safety Body #1 Magical Corona Safety Elite Helm 
+Jewel Cтaндapтни  cвoйствa: 

+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
+ Ith Rune (#6) Reduced Damage 3-9 

+Amn Rune (#11) -6-15 Damage 
+ Perfect Emerald Reduced Magic Damage 2-5 

+ Perfect Emerald -3-10 Magical Damage Half Freeze Duration 
10-25% Lightning Resistance Increased Defense 10-33% 
20-50% Enhanced Defense 

Magical Great Hauberk Safety Body #2 
+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: Magical Myrmidon Boots Safety Elite Boots 

+ to Rune (#16) Reduced Damage 6-15 +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Perfect Emerald Reduced Magic Damage 3-10 + Sol Rune (#12) -6-15 Damage 

Half Freeze Duration + Perfect Emerald -3-10 Magical Damage 

+20-50% Increased Defense 10-25% Fire Resistance 
20-50% Enhanced Defense 

Magical Crown Safety Helm 
+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: Magical Ogre Gauntlets Safety Elite Gloves 

+ El Rune (#1) -3-9 Damage +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Perfect Emerald -2-5 Magical Damage + Shae Rune (#13) -6-15 Damage 
5-15% Lightning Resistance + Perfect Emerald -3-10 Magical Damage 
+10-33% Defense 10-25% Cold Resistance 

20-50% Enhanced Defense 
Magical Light Plated Boots Safety Boots 
+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: Magical Spiderweb Sash Safety Elite Belt 
+ Eld Rune (#2) -3-9 Damage +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 
+ Perfect Emerald -2-5 Magical Damage + Dol Rune (#14) -6-15 Damage 

5-15% Fire Resistance + Perfect Emerald -3-10 Magical Damage 
+10-33% Defense 10-25% Poison Resistance 

20-50% Enhanced Defense 
Magical Gauntlets Safety Gloves 
+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: Magical Monarch Safety Elite Shield 
+Tfr Rune (#3) -3-9 Damage +Jewel Cтaндapтни  cвoйствa: 
+ Perfect Emerald -2-5 Magical Damage + Hel Rune (#15) -6-15 Damage 

5-15% Resist Cold + Perfect Emerald -3-10 Magical Damage 
+10-33% Defense 

10-25% Magic Resistance 

Magical Sash Safety Belt 
20-50% Enhanced Defense 

+Jewel 
+ Nef Rune (#4) 

Стaндapтни  cвoйcтвa: 
-3-9 Damage 

Magical Amulet Safety Amulet 

+ Perfect Emerald -2-5 Magical Damage + Jewel Cтaндapтни  c~o~~~a: 

5-15% Resist Poison + Lum Rune (#17) 615 Damage 

+10-33% Defense + Perfect Emerald -3-10 Magical Damage 
Faster Blocking (15) 

Magical Kite Shield Safety Shield 
+Jewel Cтaндapіии  cвoйcтвa: Magical Ring Safety Ring 

+ Eth Rune (#5) -3-9 Damage + Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Perfect Emerald -2-5 Magical Damage + Ko Rune (#18) -6-15 Damage 

5-15% Resist Magic + Perfect Emerald -3-10 Magical Damage 

+10-33% Defense +8-15 Vitality 

	• "Safety ltem Рецепти   , 
Всички  предмети  oт  тези  рецепти  

идвaт  C указаните  стандартни  cвoй~Cвa 

~ 

и  oт  1 дo 5 случайно  генерирани  
магически  свойства. 

"Deadly Item" Рецепти  
Всички  предмети  oт  тези  рецепти  

идвaт  c  указаните  стандартни  свойства  
и  oт  1 дo  5  случайно  генерирани  
магически  свойства.в  

Cъcтaвки  Изоaбoтeн  npeдмeт  Cъcтaвки  Изoaбoтeн  noeдмeт  
Magic War Hat Deadly Helm Gloves Deadly Gloves 

+Jewel Cтaндapпіи cвoйcтвa: +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Lem Rune (#20) 2-10% chance of Crushing Blow + Um Rune (#22) 2-10% chance of Crushing Blow 

+ Perfect Skull 2-10% chance of Deadly Strike + Perfect Skull 2-10% chance of Deadly Strike 

+5-15% Defense +5-15% Defense 

Boots Deadly Boots Belt Deadly Belt 

+Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: +Jewel Cтaндapтни  cвoйcтвa: 

+ Pul Rune (#21) 2-10% chance of Crushing + Mal Rune (#23) 2-10% chance of Crushing 

+ Perfect Skull Blow + Perfect Skull Blow 

2-10% chance 01 Deadly Stoke 2-10% chance of Deadly Strike 

+5-15% Defense +5-15% Defense 
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Defense: 63-67 

‚(Base 

Defense: 45-48) 
Defense: 213-217 

(Base Defense: 45-48) 
Required Level: 12 
Required Strength: 36 
Durability: 26 
+40% Enhanced Defense 
Damage Reduced by 2 
+150 Defense (2 Set Items) 
+50% Fire Resist (3 Set Items) 

Angelic Sicklek'I 
Sabre 

One-Hand Damage: 3 to 8 
One-Hand Damage: 5 to 14 
Required Level: 12 
Required Strength: 25 
Required Dexterity: 25 
Durability: 32 
Base Weapon Speed: [-101 
350% Damage to Undead 
+75 To Attack Rating 
+75% Enhanced Damage 
(2 Set Items) 
30% Increased Attack 
Speed (3 Set Items) 

Angelic Halo 
Ring 

Required Level: 12 
Replenish Life +5 
+20 To Life 
+ (12 Per Character Level) 
144-1188 Attack Rating 
(Based On Character Level) 
(2 Set Items) 
+50% Better Chance Of 
Getting Magic Items (3 Set 
Items) 

Angelic Wings 
Amulet 

Required Level: 12 
20% Damage Taken Goes 
to Mana 
+3 To Light Radius 
+75 Life (2 Set Items) 
+1 To All Skill Levels (3 
Set Items) 

Partial Set Bonus 
+10 Dexterity (2 Items) 
+50 Mana (3 Items) 

Complete Set Bonus 
Half Freeze Duration 
All Resistances 25% 
40% Better Chance of 
Getting Magic Item 
Regenerate Mana +8% 
+10 Dexterity 
+50 Mana 

ARCANNA'S TRICKS   

Arcanna's Head 
skull cap 

Defense: 8-11 

~  

01 

Cathan's Seal 
Ring 

Required Level: 11 
6% Life Stolen Per Hit 
Damage Reduced by 2 
+10 Strength (2 Set Items) 

Partial Set Bonus 
+15-20 Fire Damage (2 Items) 
+25% Resist Lightning (3 Items) 

Complete Set Bonus 
+15-20 Fire Damage 
+25% Resist Lightning 
10% Faster Cast Rate 
Magic Damage Reduced by 3 
All Resistances+25% 
+60 to Attack Rating 
+20 to Maria 

CIVERB'S VESTMENTS 

Civerb's Cudgel 	 
Grand Scepter 	—" 

One-Hand Damage: 6 to (29-
133) (Base Damage 6 To 11) 
Required Level: 9 
Required strength: 37 
Durability: 60 
Base Weapon Speed: [10] 
+ (1 Per Character Level) 
1-99 To Maximum Damage 
(Based On Character Level) 
+17-23 to Max Damage 
150% Damage to Undead 
+75 to Attack Rating 

Civerb's Icon 
Amulet 

Required Level: 9 
Replenish Life +4 
Regenerate Mana 40% 
+25% Cold Resist (2 Items) 
+25 Defense (Complete Set) 

Civerb's Ward 
Large Shield 

Defense: 27-29 
Required Level: 9 
Required Strength: 34 
Durability: 24 
Chance to Block: Pal: 57%, 
Ama/AsnBar: 52% 
Dru/Nec/Sor: 47% 
Paladin Smite Damage: 2 to 4 
+15 Defense 
+15% Increased Block 
+21-22 Mana (Civerb's Icon) 
+25-26% Poison Resist 
(Civerb's Cudgel) 

Partial Set Bonus 
+15% Fire Resist (2 Items) 

Complete Set Bonus 
+15% Fire Resist 
300% Damage to Undead 
+25% Lightning Resist 

Бeneжкa:  Пpeдмeтетe oттoзи  
ooMnneKr nonyчaвaт  дonьnни-
тeлни  мarичecки  бoнycи, aoo 
m нхсиre B кoмбинaция  c on-
peдeneни  дpyrи  npeдмeти  or 
нero. Heoбxoдиметe зa aкmви-
paнeтo нa тeзи  бoнycи  npeд-
veru ca изnиcaеи  в  cкoби. 

CLEGLAW'S BRACE 

Cleglaw's 
S

w'sTooth 	x  
Long Sword  

One-Hand Damage: 3 to 19 
One-Hand Damage: 310142 
Required Level: 4 
Required Strength: 55 
Required Dexterity: 39 
Durability: 44 
Base Weapon Speed: [-101 
50% Deadly Strike 
30% Bonus to Attack rating 
+ (1.25 Per Character 
Level) 1.25-1 23.75 To 
Maximum Damage (Based On 

Character Level) (2 Items) 

Cleglaw's Pincers. 
Chain Gloves 	mss„ 

Defense: 8-9 
Required Level: 4 
Required Strength: 25 
Durability: 16 
Slows Target by 25% 
Knockback 
+ (10 Per Character Level) 40-
990 Attack Rating (Based On 
Character Level) (2 Items) 

Cleglaw's Claw 
Small Shield 

Defense: 25-27 
Required Level: 4 
Required Strength: 22 
Durability: 32 
Paladin Smite Damage: 2 to 3 
Chance to Block: Pal: 35%, 
Ama/AsnBar: 30% 
Dru/Nec/Sor. 25% 
Poison Length Reduced by 75% 
+17 Defense 
All Resistances +15(2 Items) 

Partial Set Bonus 
+50 Defense (2 Items) 

Complete Set Bonus 
+100 Defense 
35% Chance of Crushing Blow 
6% Mana Stolen Per Hit 
20% Increased Attack Speed 

[)EA1N'S UISGUISF  

Death's Touch 
War Sword 

One-Hand Damage: 11 to 
26 (Base Damage: 8 To 20) 
Required Level: 6 
Required Strength: 71 
Required Dexterity: 45 
Durability: 44 
Base Weapon Speed: [0] 
+25% Enhanced Damage 
4% Life Stolen Per Hit 
Adds 25-75 Cold Damage (2 Items) 

Death's Hand 
Leather Gloves 

Defense: 2-3 
Required Level: 6 
Durability: 12 
Poison Length Reduced by 15% 

Poison Resist 50% 
30% Increased Attack — 
Speed (2 Items) 
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Defense: 53-308 	 Arctic Binding 
Light Belt Required Level: 15 

J + (3 Per Character Level) 
3-297 Defense (Based On 

Required Strength: 15 	Defense: 33 	 Character Level) (2 Set Items) 

Durability: 18 	 Required Level: 2 	Berserker's Hatchet 

Replenish Life +4 	Durability: 14 	 Double Axe 1 

Attacker Takes Damage of 2 	Cold Resist 40% 	 One-Hand Damage: 5 to 12 
+ (3 Per Character Level) 	+30 Defense 	 One-Hand Damage: 7 to 18 
3-297 Defense (Based On 	+40% Better Chance Of 	Required Level: 3 
Character Level) (2 Set Items) 	Getting Magic Items (3 Set 	Required Strength: 43 
+15% Resist Lightning (3 	Items) 	 Durability: 24 
Set Items) 	 +10% Cold Resist (Complete set) 	Base Weapon Speed: [101 

Arcanna's Flesh Arctic Mitts 
30% Bonus To Atlack Rating 

Light Plate 1~ Light Gauntlets 5% Mana Stolen Per Hit 

Defense: 90-107 
Defense: 190-207 

1ј  Defense: 9-11 
Required Level: 3 

+50% Enhanced Damage 
(2 Set Items) 

Required Level: 15 	Required Strength: 45 	Partial Set Bonus 
Required Strength: 41 	Durability: 18 	 +50 To Life (2 Items) 
Durability: 60 	 +20 To Life 	 Complete Set Bonus 
+2 To Light Radius 10% Increased Attack Speed 	+50 To Life 
Damage Reduced By 3 +50 To Mack Rating (3 Set Items) 	Poison Length Reduced by 75% 
+100 Defense (2 Set Items) 	+10 To Dexterity (Complete Set) Adds 4-9 Poison Damage 
+10 Energy (3 Set Items) 

Arctic Horn over 3 Seconds 
( 

Arcanna's Deathwand 
War Staff 

Short War Bow 

Two-Hand Damage: 8 to 18 
CATHAN'S TRAPS 

Two-Hand Damage: L. (Base Damage 6 To 14) 	Cathan's Visage 
Mask 

12-28 	 Required Level: 2 
Required Level: 15 	Required Strength: 35 	Defense: 9-27 

Durability: 50 	 Required Dexterity: 55 	Defense: 31-225 (Base 

Base Weapon Speed: 120] 	Base Weapon Speed: [01 	Defense: 9-27) 

+1 to Sorceress Skill Levels 	+50% Enhanced Damage 	Required Level: 11 

25% Deadly Strike 	20% Bonus To Attack Rating 	Required Strength: 23 

+50 Mana (2 Set Items) 	+ (8 Per Character Level) 	Durability: 20 

Regenerate Maria +5% (3 	72-792 Attack Rating 	Cold Resist 25% 

Set Items) 	 (Based On Character Level) 	+20 to Mana 

Arcanna's Sign 
Amulet 

(3 Set Items) 	 + (2 Per Character Level) 

+20-30 Cold Damage 	2-198 Defense (Based On 

Required Level: 15 (Complete Set) 	 Character Level) (2 Set Items) 

Regenerate Mana 20% 	Partial Set Bonus 	 Cathan's Mesh 
Chain Mail 

+15 to Mana 	 +5 To Strength (2 Items) 
+50% Better Chance To 	+50 To Life (3 Items) 	Defense: 87-90 

Find Magic Items (2 Set Items) 
+20% Fire Resist (3 Set Items) 

Required Level. 11 
Complete Set Bonus 	Required Strength: 
+5 To Strength 	 Durability: 45 

24 

Partial Set Bonus +50 To Life 	 +15 Defense 
+25 To Mana (2 Items) Cannot Be Frozen 	Requirements -50% 
+50 To Life (3 Items) Adds 6-14 Cold Damage 	Attacker Takes Damage of 
Complete Set Bonus Cold Duration: 4 seconds 	5 (2 Set Items) 
+50 To Mana BERSERKER'S ARSENAL +30% Resist Fire (3 Set Items) 
+50 To Life Berserker's Headgear Cathan's Rule 
20% Faster Cast Rate 	Helm Battte Staff 
5% Mana Stolen Per Hit 

Defense: 30-33 Two-Hand Damage: 6 to 13 
ARCTIC GEAR Required Level: 3 	 Required Level: 11 

Arctic Furs Required Strength: 26 	Durability: 80 
Ouilted Armor Durability: 24 	 Base Weapon Speed: [0] 

Defense: 22-49 (Base +15 Defense 	 +110 Fire Skills 

Defense 8-11) 	 Fire Resist 25% 	 +10 Maximum Fire Damage 

Defense: 49- 346 (Base 	+ (8 Per Character Level) 	+50 Mana (2 Set Items) 

Defense 8-11) 	 48-792 Attack Rating 	All Resistances +10% (3 

Required Level: 2 	 (Based On Character Level) 	Set Items) 

Required Strength: 12 	(2 Set Items) Cathan's Sigil 
Durability: 20 	 Berserker's Hauberk Amulet ~  - 
+275-325% Enhanced 	Splint Mail ~ Required Level: 11 
Defense 	 Defense: 90-95 Attacker Takes Lightning 
All Resistances 10% 	Defense: 95-392 Damage of 5 
+ (3 Per Character Level) 	Required Level: 3 Fast Hit Recovery 
3-297 Defense (Based On Required Strength: 51 +50 To Attack Rating (2 Set 
Character Level) (3 Set Durability: 30 Items) 
Items) 
+15% Cold Resist 

+1 to Barbarian Skill Levels 
Magic Damage Reduced by 2 

+25% Better Chance of 
Finding Magic Items (3 Set 

(Complete Set) 	 Items) 
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Sigon's Visor 
Great Helm 

Defense: 30-35 

Required Level: 6 
Required Strength: 63 
Durability: 40 
+3 to Light Radius 
+30 to Mana 
+(8 Per Character Level) 56-
792 To Attack Rating (Based 
On Character Level) (2 Items) 

Sigon's Shelter 	~ 
Gothic Plate 

 
Defense: 170 (Base 	 
Defense: 128 To 135) 
Required Level: 6 
Required Strength: 70 
Durability: 55 
+25% Enhanced Defense 
Lightning Resist 30% 
Attacker Takes Damage of 
20 (2 Items) 

Sigon's Sabot 
Greaves 

м  
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+10 To Dexterity (2 Items) 

Iratha's Cuff 
Light Gauntlets 

Defense: 9-11 
Required Level: 15 
Required Strength: 45 
Durability: 18 
Half Freeze Duration 
Cold Resist 30% 
20% Increased Attack 
Speed (2 Items) 

Partial Set Bonus 
+50 To Defense (2 Items) 
20% Faster RunlWalk (3 Items) 

Complete Set Bonus 
+50 To Defense 
20% Faster Run/Walk 
+15 To Dexterity 
10% To Maximum Poison Resist 
10% To Maximum Cold Resist 
10% To Maximum 
Lightning Resist 
10% To Maximum Fire Resist 
All Resistances+20 

ISENHART'S ARMORY 

Isenhart's Lightbrand 
Broad Sword 

One-Hand Damage: 17 to 
18 (Base Damage: 7 To 14) 
Required Level: 8 
Required Strength: 48 
Durability: 32 
Base Weapon Speed: [0] 

+10 to Min Damage 
20% Increased Attack Speed 
+ (5 Per Character Level) 
40-495 Attack Rating 
(Based On Character Level) 
(2 Items) 

Isenhart's Horns 
Full Helm 

Defense: 23-26 
Required Level: 8 
Required Strength: 41 
Durability: 30 
Damage Reduced by 2 
+610 Dexterity 
All Resistances +8(2 Items) 

Isenhart's Case 
Breast Plate  

Defense: 105-108 
Defense: 124-306 

Required Level: 8 
Required Strength: 30 
Durability: 50 
Magic Damage Reduced by 2 
+40 Defense 
+ (2 Per Character Level 2-
198 Defense (Based On 
Character Level) (2 Items) 

Isenhart's Parry 
Gothic Shield 

Defense: 70-75 
Chance to Block: Pal: 46%, 
AnWAsn/Bar. 41% 
Dru/Nec/Sor: 36% 
Paladin Smite Damage: 2 to 6 
Required Level: 8 

Required Strength: 60 
Durability: 80 
Attacker Takes Lightning 
Damage of 4 
+40 Defense 
All Resistances +8 (2 
Items) 

Partial Set Bonus 
+10 To Strength (2 Items) 
+10 To Dexterity (3 Items) 

Complete Set Bonus 
+10 To Strength 
+10 To Dexterity 
20% Faster Run/Walk 
+30% Increased Chance of Blocking 
35% Bonus to Attack Rating 
5% Life Stolen Per Hit 
All Resistances+20 

MILABREGA'S REGALIA 

Milabrega's Diadem 
Crown 

Defense: 25-45 
Required Level: 17 
Required Strength: 55 
Durability: 50 
+15 to Mana 
+15 to Life 
+40 Cold Resist (2 Items) 

Milabrega's Robe 
Ancient Armor 

Defense: 218-233 

Defense: 436-466 
Required Level: 17 
Required Strength: 100 
Durability: 60 
Damage Reduced by 2 
Attacker Takes Damage of 3 
+100% Enhanced Defense (2 Items) 

Milabrega's Orb 
Kite Shield 

Defense: 42-44 
Defense: 63-66 
Chance to Block: Pal: 38%, 
Ama/ASп/Bar: 33% 
Dru/Nec/Sor: 28% 
Paladin Smite Damage: 2 to 5 
Required Level: 17 
Required Strength: 47 
Durability: 30 
+25 Defense 
20% Better Chance of 
Getting Magic Item 
+50 Life (2 Items) 
+50% Enhanced Defense (3 Items) 

Milabrega's Rod 
War Scepter 	,r 

One-Hand Damage: 12 To 
22 (Base Damage: 7 To 14) 
Mace Class 
Required Level: 17 
Required Strength: 55 
Durability: 140 
Base Weapon Speed: [-10] 
+50% Enhanced Damage 
150% Damage to Undead 
+1 to Paladin Skills 
+2 to Light Radius 

Partial Set Bonus 

+75 To Attack Rating (2 Items) 
+125 To Attack Rating (3 Items) 

Complete Set Bonus 
+200 To Attack Rating 
+2 to Paladin Skill Levels 
8% Life Stolen Per Hit 
10% Mana Stolen Per Hit 
Poison Resist+15% 

SIGON'S COMPLETE STEEL 

Defense: 12-15 	 
Required Level: 6 
Required Strength: 70 
Durability: 24 
20% Faster Run/Walk 
Cold Resist 40% 
+50 To Attack Rating (2 Items) 
+50% Better Chance To 
Find Magic Items (3 Items) 

Sigon's Guard 	'^ 
Tower Shield 

Defense: 22-25 	—' 
Chance to Block: Pal: 74%, 
Ama/AsnBar: 69% 
Dru/Nec/Sor: 64% 
Paladin Smite Damage: l to 5 
Required Level: 6 
Required Strength: 75 
Durability: 60 
+1 to All Skills 
+20% Increased Block 

Sigon's Wrap 
Plated Belt ~~.  

Defense: 8-11 
Defense: 22-209 
Required Level: 6 
Required Strength:60 
Durability: 24 
Fire Resist 20% 
+2010 Life 
+ (2 Per Character Level) 
2-198 To Defense (Based 
On Character Level) (2 Items) 

Sigon's Gage 
Gauntlets 

~  

Defense: 12-15 

Required Level: 6 
Required Strength: 60 
Durability: 24 

+1010 strength 
+2010 Attack Rating 
	

ti 

30% Increased Attack 
Speed (2 Items) 

Partial Set Bonus 
+10% Life Stolen Per Нil (2Items) 
+100 Defense (3 Items) 

Complete Set Bonus 
+10% Life Stolen Per Hit 
+100 Defense 
Fire Resist+12% 
+24 To Max fire Damage 
Attacker Takes Damage of 12 
Damage Reduced By 7 

TANCRED'S BAT1  

Tancred's Skull 
Bone Helm 

Defense: 33-36 

Required Level: 20 
Required Strength: 25 
Durability: 40 
+10% Enhanced Damage 
+40 to Attack Rating 
All Resistances +10(2 Items) 

Tancred's Spine 
Full Plate Mail 

Defense: 150-161 	 
Defense: 190-359 
Required Level: 20 
Required Strength: 80 
Durability: 70 
+40 to Life 
+15 to Strength 
+ (2 Per Character Level) 
40-198 Defense (Based On 

Character Level) (2 Items) 

Tancred's Hobnails 
Boots 

Defense: 2-3 
Required Level: 20 
Durability: 12 
Heal Stamina Plus 25% 
+10 to Dexterity 
30% Faster RUNWaIК  (2 Ilems) 
+10 To Strength (3 Items) 

Tancred's Crowbill 
Mililary Pick 

One-Hand Damage: 12 to 
19 (Base Damage: 6 To 10) 
Required Level: 20 
Required Strength: 49 
Required Dexterity: 33 
Durability 26 
Base Weapon Speed: [-10] 
+80% Enhanced Damage 
+75 to Attack Rating 
+20 To Mana (2 Items) 
20% Increased Attack 
Speed (3 Items) 

Tancred's Weird 
Amulet 

Required Level: 20 
Damage Reduced by 2 
Magic Damage Reduced by 1 
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Death's Guard 
Sash 

Defense: 22 
Required Level: 6 
Durability: 12 
Cannot be Frozen 

Defense: 3-5 
Defense: 13-203 

Required Level: 5 
Durability: 12 
20% Damage Taken Goes to Mana 
All Resistances+10 

r 

+20 Defense +(2 Per Character Level) 

All Resistances +15(2ltems) 2-198 Defense (Based On 

Partial Set Bonus 
Character Level) (2 Items) 

+8% Life Steal (2 Items) Infernal Sign 
Heavy Belt 

Complete Set Bonus 
+8% Life Steal Defense: 31 

40% Bonus to Attack Required Level: 5 

Rating Required Strength: 45 

All Resistances +25 Durability: 18 

+10 to Minimum Damage +25 Defense 
+20 to Life 

HSARU'S DEFENSE +25% Poison Resist (2 Items) 

Hsaru's Iron Fist Halt Freeze Duration (3 Items) 
Buckler 

Defense: 4-6 

з  
\‚ у 

 Infernal Torch 
Grim Wand 	ar~  

Defense: 11-253 One-Hand Damage: 13 to 
Required Level: 3 14 (Base Damage: 5 Toll) 
Required Strength: 12 Required Level: 5 
Durability: 12 Durability: 30 
Paladin Smite Damage: 1103 Base Weapon Speed: [0] 
Chance to Block: Pal: 30%, 
Ama/Asn/Bar/: 25% 

+1 To Necromancer Skill Levels 
+8 to Min Damage 

Dru/Nec/Sor: 20% 150% Damage to Undead 
Damage Reduced by 2 + (10 Per Character Level) 
+10 to Strength 50-990 Attack Rating 
+ (2.5 Per Character Level) (Based On Character Level) 
2.5-247.5 Defense (Based (2 Items) 
On Character Level) (2 Items) 

Partial Set Bonus 
Hsaru's Iron Stay 
Belt 

5п, +7 Poison Damage Over 3 
Seconds (2 Items) 

Defense: 5 
Defense: 12-252 
Required Level: 3 
Required Strength: 25 
Durability: 16 
Cold Resist 20% 

Complete Set Bonus 
+7 Poison Damage Over 3 Seconds 
20% Chance of Open Wounds 
+1 to Necromancer Skill Levels 
20% Bonus to Attack Rating 

+20 to Life IRATHA'S FINERY 

+ (2.5 Per Character Level) Iratha's Coil 
2.5-247.5 Defense (Based Crown 
On Character Level) (2 Items) Defense: 25-45 
Hsaru's Iron Heel Defense: 55-243 тΡ 
Chain Boots 'di k Required Level: 15 

Defense: 8-9 Required Strength: 55 

Required Level: 3 Durability: 50 

Required Strength: 30 Lightning Resist+30% 

Durability: 16 Fire Resist +30% 

20% Faster Run/Walk + (2 Per Character Level) 

Fire Resist 25% 2-198 Defense (Based On 

+ (10 Per Character Level) Character Level) (2 Items) 

30-990 Attack Rating (Based Iratha's Collar 
On Character Level) (2 Items) Amulet 

Partial Set Bonus Required Level: 15 
Attacker Takes Damage of Poison Length Reduced by 75% 
5 (2 Items) Poison Resist 30% 

Complete Set Bonus All Resistances +15(2 Items) 

Attacker Takes Damage of 5 Iratha's Cord 
Heavy Belt Cannot be frozen 

+25% Lightning Resist Defense: 31 
+5 to Max Damage Required Level: 15 

INFERNAL T00L Required Strength: 45 
Durability: 18 

`iпfеqal Cranium 

~ 
+25 Defense 

I  i +5 To Minimum Damage 



Socketed (3) 

Griswold's Valor 
Corona 

Defense: 166-280 (Base 

Defense: 111-165) 

Required Level: 69 
Required strength: 105 
Durability: 50 
+50-70% Enhanced 

Defense 
Requirements -40% 
All Resistances+5 
20-30% Better Chance Of 
Getting Magic Items 
Socketed (2) 

Griswold's Redemption 
Caduceus 

Damage: 102 To 118(Base 
Damage: 37 To 43) 
Required Level: 53 
Required Strength: 59 
Required Dexterity: 42 
Durability: 70 
Base Weapon Speed: [-10] 
+175% Enhanced Damage 
350% Damage To Undead 

Requirements -20% 
40% Increased Attack 
Speed (40%) 
Socketed (3) 

Griswold's Honor 
Vortex Shield 

Defense: 246-274 (Base 
Defense: 138-166) 
Required Level: 68 
Required Strength: 148 
Durability: 90 
Chance to Block: [25] 55% 
Paladin Smite Damage: 5 
To 87 
(Paladin Only) 
65% Fastest Block Rate 
+108 Defense 
Socketed (3) 

Бeneжкa:  Tone еoмпneкг  e 
npeднaзнaчeн na Пanaдин. 
Bceки  eдин  клac мoжe дa 
nonnea npeдмenпΡe OT нero c 
изкnючeниe va Griswold's 
Honor. CaMo Пaлaдин  мoжe 
дa зaвъpши  кoмллeкгa и  ga 
ce възnonзвa on цяnocтнитe 
My бонуси. 

HEAVEN'S BRETHREN 

Haemosu's Adament 
Cuirass 

Defense: 688-702 (Base 
Defense: 188-202) 

Required Level: 44 
Required Strength: 52 
Durability: 50 
+500 Defense 
+40 Defense Vs. Melee 
+35 Defense Vs. Missile 
Requirements -20% 
+75 To Life 

Dangoon's Teaching 
Reinforced Mace - 

Damage: 41 To (50-197 
(Base Damage: 41-49) 
Required Level: 68 

~  
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r.78%  Better Chance 01 
Getting  Magic Items (2 Items) 
+60 To Attack Rating (3 

ltefrls) 

artial Set Bonus 
+15 Lightning Damage (2 Items) 
+5% Life Stolen Per Hit (3 items) 

Complete Set Bonus 
+15 Lightning Damage 
+5% Life Stolen Per Hit 
Slaws Targets by 35% 
5% Mana Stolen Per Hit 
All Resistances +10 
75% Extra Gold From 
Monsters 

VIDALA'S RIG 

 

Vidala's Barb 
Long Battle Bow 

  

~  

    

Two-Hand Damage: 31018 
Required Level: 14 
Required Strength: 40 
Required Dexterity: 50 
Base Weapon Speed: [10] 

Adds 1-20 Lightning 
Damage 

+ (8 Per Character Level) 
112-792 To Attack Rating 
(Based On Character Level) 
(2 Items) 

Vidala's Ambush 
Leather Armor 

Defense: 64-67 
Defense: 99-314 

Required Level: 14 
Required Strength: 15 
Durability: 24 
+50 Defense 
+11 to Dexterity 
+24% Fire Resist (2 Items) 
+(2.5  Per Character Level) 
2.5-247.5  Defense (Based On 
Character Level) (3 Items) 

Vidala's Fetlock 
Light Plated Boots 

Defense: 9-11 
Required Level: 14 
Required strength: 50 
Durability: 18 
30% Faster Run/Walk 
+150 to Maximum Stamina 
All Resistances +8(2 Items) 

Vidala's Snare 
Amulet 

Required Level: 14 
Cold Resist 20% 
+15 To Life 
50% Better Chance 01 Getting 
Magic Items (2 Items) 

Partial Set Bonus 
+75 To Attack Rating (3 items) 

Complete Set Bonus 
+75 To Attack Rating 
Adds 15-20 Cold Damage 
Piercing Attack 
Freezes Target 
+15 To Dexterity 
+10 To Strength  

HOBИ  
KOMЛEKTИ  

ALDUR'S WATCHTOWER 

Aldur's Stoney Gaze 
Hunter's Guise 

Defense: 158 (Base 
Defense: 67-81) 
Required Level: 36 
Required Strength: 56 
Durability: 20 
(Druid Only) 
+90 Defense 
24% Faster Hit Recovery 
+5 To Light Radius 
Regenerate Mana 17% 
Cold Resist+25% 

Aldur's Advance 
Battle Boots 

Defense: 39-47 
Required Level: 45 
Required Strength: 95 
Indestructible 
40% Faster Run/Walk 
+180 Maximum Stamina 
10% Damage Taken Goes 
To Mana 
Heal Stamina PIus+32% 
+50 To Life 

Aldur's Deception 
Shadow Plate 

Defense: 746-857 (Base 
Defense: 446-557) 

Required Level: 76 
Required Strength: 115 
Durability: 70 
+300 Defense 
Requirements -50% 
Lightning Resist +30% 
+15 To Dexterity 
+20 To Strength 
+1 To Elemental Skills 
(Druid Only) 
+1 To Shape Shitting Skills 
(Druid Only) 

Aldur's Rhythm 
Jagged Star 

Damage: 60 To 93(Base 
Damage: 20-31) 
Required Level: 42 
Required Strength: 74 
Durability: 72 
Base Weapon Speed: [10] 
+200% Enhanced Damage 
300% Damage To Demons 
150% Damage To Undead 
Adds 50-75 Lightning 
Damage 
30% Increased Attack 
Speed 

10% Life Stolen Per Hit 
5% Mana Stolen Per Hit 

Partial Set Bonus 
Attack Rating +100(2 
Items) 
50% Better Chance Of 
Getting Magic Items (3 
Items) 

Complete Set Bonus 
+100 To Attack Ratio.  

50% Better Chance Of 
Getting Magic Items 
+3 To All Skill Levels 
10% Life Stolen Per Hit 
10% Mana Stolen Per Hit 
All Resistances+50 
+150 Defense 
+150 To Mana 

Бeneжкa:  Tone KoMnneKі  e 
npeднaзнaчeн  зa дpyид. Bce-
ки  eдин  кnac мoжe дa noлзвa 
npeдмeтитe OT Hero c ИЗКOЮ-
чeниe нa Aldur's Stoney Gaze. 
Caмo Дpyид  мoжe дa зaвьp-
ши  кoмnneктa и  дa ce въз-
nonзвa oT цяnocтнитe My ho-
нycи. 

BUL-KATHOS' CHILDREN 

Bul-Kathos' Sacred Charge 
Colossus Blade 

V 
One Handed Damage: 78 
To 210 (Base Damage: 26-
70) 
Two Handed Damage: 183 
To 363 (Base Damage: 61- 
121) 

Required Level: 63 
Required Strength: 189 
Required Dexterity: 110 
Durability: 50 
Base Weapon Speed: [51 

35% Chance of Crushing 
Blow 
+200% Enhanced Damage 
All Resistances+20 
20% Increased Attack 
Speed 
Knockback 

-,- 

One Handed Damage: 120 
To 156 (Base Damage 40 
To 52) 
Required Level: 66 
Required Strength: 157 
Required Dexterity: 40 
Durability: 44 
Base Weapon Speed: [0] 

+200% Enhanced Damage 
+50 Poison Damage Over 2 
Seconds 

Fire Resist+50% 
+20 To Strength 
20% Increased Attack 
Speed 

Complete Set Bonus 
300% Damage To Undead 
300% Damage To Demons 
+2 To All Skill Levels 
+20 Fire Damage 
+25 Defense 

+200 To Attack Rating 

Бeneжкa:  Tone кoмnneкт  e 
npeднaзнaчeн na Bapвapин. 
Bceки  eдин  кnac мoжe дa 
noлзвa npeдмeтетe on cern. 
CaMo Bapвapин  мoжe дa na-
еъpши  кoмпoeктa и  дa ce 
възnonзвaoТцяnocтнитe мy 
бoнycи. 

COW KING'S LEATHERS 

Cow King's Horns 
War Hal 

Defense :126 (Base 
Defense: 45-53) 

Required Level: 25 
Required Strength: 20 
Durability: 12 
35% Damage Taken Goes 
To Mana 
Half Freeze Duration 
+75 Defense 

Attacker Takes Damage of 
10 

Cow King's Hide 
Studded Leather 

Defense: 51-56 

Required Level: 18 
Required Strength: 27 
Durability: 32 
18% Chance To Cast Level 
5 Chain Lightning When 
Struck 
+60% Defense 

All Resistances +18 
+30 To Life 

Cow King's Hooves 
Sharkskin Boots 

Defense:58-74(Base 

Defense: 33-39) 
Required Level: 13 
Required Strength: 47 
Durability: 14 
+25-35 Defense 
30% Faster Run/Walk 
Adds 25-35 Fire Damage 
+20 To Dexterity 
25% Better Chance of 
Getting Magic Items 

Partial Set Bonus 
Poison Resist+25% 

Complete Set Bonus 
Poison Resist+25% 
25% Chance To Cast Level 
5 Static Field When Struck 
+100 Maximum Stamina 
+20 To Strength 
30% Increased Attack 
Speed 

100% Better Chance Of 
Getting Magic Items 
100% Extra Gold From 
Monsters 

5eлe -  Toзикoмnлeіп  Mo- 
жe дa бьдe cьбpaн  caмo Ha 
Cow Level. 

THE DISCIPLE 

Telling of Beads 
Amulet 

Required Level: 30 
+1 To All Skill Levels 
Poison Resist +35-40% 
Cold Resist+18% 
Attacker Takes Damage of 
8-10 

Laying of Hands 
Bramble Mitts 

Defense: 79-87 (Base 

Defense: 54-62) 
Required Level: 63 
Required Strength: 50 

Durability: 12  

+25 Defense 
20% Increased Attack 
Speed 

350% Damage To Demons 
Fire Absorb 50% 
10% Chance To Cast Level 
3 Holy Bolt On Attack 

Dark Adherent 
Dusk Shroud 

Defense: 666-882 (Base 
Defense: 361-467) 

Required Level: 43 
Required Strength: 77 
Durability: 20 
+305-415 Defense 
Fire Resist +24% 
25% Chance To Cast Level 
3 Nova When Struck 
Adds 4-6 Poison Damage 
Over 2 Seconds 

Rite of Passage 
Demonhide Boots 

Defense: 53-60 (Base 

Defense: 28-35) 
Required Level: 29 
Required Strength: 20 
Durability: 12 
+25 Defense 

30% Faster Run/Walk 
+15-25 Maximum Stamina 
Half Freeze Duration 

Credendum 
Mithril Coil 
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Defense: 108-115 (Base 

Defense: 58-65) 

Required Level: 65 
Required Strength: 106 
Durability: 16 
+50 Defense 
All Resistances+15 
+10 To Dexterity 
+10 To Strength 

Partial Set Bonus 
+150 Defense (2 Items) 
+21 Poison Damage Over 3 
Seconds (3 Items) 
+10 To Strength (4 Items) 

Complete Set Bonus 
+150 Defense 
+21 Poison Damage Over 3 
Seconds 
+10 To Strength 
+10 To Dexterity 
+2 To All Skill Levels 
All Resistances +50 
+100 Mana 

GRISWOLD'S LEGACY 

Griswold's Heart 
Ornate Plate 

Defense: 917-950 (Base 
Defense 417-450) 
Required Level: 45 
Required Strength: 102 
Durability: 60 
+500 Defense 
Requirements -40% 
+20 To Strength 
+2 To Defensive Aura 
Skills (Paladin Only) 

л  
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Bul-Kathos' Tribal Guardian 
Mylhical Sword 

~J  



Required Strength: 112 
Required Dexterity: 62 
Durability: 60 
Base Weapon Speed: [0] 
+ (1.5 Per Character Level) 
+1.5-148.5 To Maximum 
Damage (Based on 
Character Level) 
150% Damage To Undead 
40% Increased Attack 
Speed 

10% Chance To Cast Level 
3 Frost Nova On Attack 
Adds 20-30 Fire Damage 

Taebaek's Glory 
Ward 

 

~  

  

Defense: 203-220 (Base 
Defense: 153-170) 
Required Level: 81 
Required Strength: 185 
Chance to Block: [24] Pal: 
75% Ama/AsnBar: 74% 
Dru/Nec/Sor: 69% 
+50 Defense 
+25% Increased Chance Of 
Blocking 
Lightning Resist +30% 
Indestructible 
Fastest Block Rate 
+100 To Mana 
Attacker Takes Damage of 
30 

Ondal's Almighty 
Spired Helm ~  
Defense: 164-209 (Base 
Defense: 114-159) 
Required Level: 69 
Required Strength: 116 
Durability: 40 
10% Chance To Cast Level 
3 Weaken On Attack 
24% Faster Hit Recovery 
Requirements -40% 
+50 Defense 
+15 To Dexterity 
+10 To Strength 

Partial Set Bonus 
Heal Stamina Plus 50% (2 
Items) 
Replenish Life +20(3 
Items) 

Complete Set Bonus 
Heal Stamina Plus 50% 
Replenish Life+20 
Cannot Be Frozen 
+5 To Light Radius 
+2 To All Skill Levels 
All Resistances+50 

HWANIN'S MAJESTY 

Hwanin's Splendor 
Grand Crown 

Defense: 156-226 (Base 

Defense: 78-113) 
Required Level: 45 
Required strength: 103 
Durability: 50 
+100% Enhanced Defense 
Replenish Life+20 
Magic Damage Reduced 

Defense: 76-86 (Base 
Defense: 31-36) 
Required Level: 32 
Required Strength: 20 
Durability: 14 
+45-50 Defense 
30% Faster RuгVWalk 
6.18 Cold Damage 
Half Freeze Duration 
56% Extra Gold From 
Monsters 
+10 To Strength 
+15 To Dexterity 

M'avina's Tenet 
Sharkskin Belt 

Defense: 81-86 (Base 
Defense: 31-36) 
Required Level: 45 
Required Strength: 20 
Durability: 14 
+50 Defense 
20% Faster Run/Walk 
+5 To Light Radius 
5% Mana Stolen Per Hit 

Partial Set Bonus 
+20 To Strength (2 Items) 
+30 To Dexterity (3 Items) 

Complete Set Bonus 
+20 To Strength 
+30 To Dexterity 
+3 To All Skill Levels 
All Resistances+50 
+100 Defense 
+100 To Attack Rating 
100% Better Chance Of 
Getting Magic Items 
Бeлeжкa:  Toзи  кoмплeкг  e 
npeднaзнaчeн  as Aііasocea. 
Bceки  eдин  enac мoжe дa 
noлзвa пpeдмeтитe or нero c 
изкnючeниe нa Mavina's 
Caster. Caмo Aмaзoнкa мoжe 
дa зaвъpши  eoMnneera u дa 
ce вьзпoлзвa or цялoстеегe 
My бoнycи. 

NATALYA'S ODIUM 

Natalya's Totem 
Grim Helm 

 

( S• 

  

Defense: 195-260 (Base 
Defense: 60-125) 
Required Level: 59 
Required Strength: 58 
Durability: 40 
+135 Defense 
Magic Damage Reduced 
By 3 
All Resistances+10 
+25 To Dexterity 
+10 To Strength 

Natalya's Mark 
Scissors Suwayyah 

Damage: 123 To 153 (Base 
Damage: 40 To 51) 
Required Level: 79 
Required Strength: 118 
Required Dexterity: 118 
Durability: 68 
Base Weapon Speed: [01 
(Assassin Only) 
+200% Enhanced 

Damage 

J 

1i 

Items) 
+125 To Attack Rating (4 
Items) 
+200 To Attack Rating (5. 
Hems) 

Complete Set Bonus 
+3 To All Skill Levels 
Magic Damage Reduced 
By 10 
All Resistances+50 
+450 To Attack Rating 
+150 To Life 

Бeлeжкa:  Toзи  кoмплeкт  e 
npeднaзнaчeн  зa BapeapuH. 
Bceки  eдин  кnac мoжe дa 
noлзвa npeдмeтигe oT cero c 
изключeниe ca Immortal 
King's Will. Caмo Bapвapин  
мoжe дa зaвъpши  кuмплeктa 
и  дa ce вьзпoлзвa oт  цяnoст-
ниTe мy бoнycи. 

MAVINA'S BAПLE HYMN 

M'avina's True Sight 
Diadem ~  

Defense: 200-210 (Base 
Defense: 50-60) 
Required Level: 64 
Durability: 20 
+150 Defense 
Replenish Life+10 
+25 To Mana 
30% Increased Attack 
Speed 

M'avina's Caster 
Grand Matron Bow 

Damage: 40 To 207 (Base 
Damage: 14 To 72) 
Required Level: 70 
Required Strength: 108 
Required Dexterity: 152 
Base Weapon Speed: [0] 
(Amazon Only) 
+188% Enhanced Damage 
40% Increased Attack 
Speed 
+50 To Attack Rating 
10% Chance To Cast Level 
3 Nova When Struck 
+3 To Bow And Crossbow 
Skills (Amazon Only) 

M'avina's Embrace 
Kraken Shell 

Defense: 767-873 (Base 
Defense: 417-523) 
Required Level: 70 
Required Strength: 122 
Durability: 48 
Requirements -30% 
10% Chance To Cast Level 
3 Glacial Spike When 
Struck 
Magic Damage Reduced 
By 5-12 
+ (4 Per Character Level) 
4-396 Defense (Based On 
Character Level) 
+2 To Passive And Magic 
Skills (Amazon Only) 
+350 Defense 

M'avina's Icy Clutch 
Battle Gauntlets 

~ 
), г  

300% Damage To Unde. 
300% Damage To 
Demons 

Adds 12-17 Fire Dam  
Ignores Target's Def ens 
40% Increased Attack 
Speed 
+50 Cold Damage 

Natalya's Shadow 
Loricated Mail 	1 ' 

Defense: 540-646 (Base 
Defense: 390-496) 
Required Level: 73 
Required Strength: 149 
Durability: 36 
+(1 Per Character Level) 
1-99 To Life (Based On 
Character Level) 
Poison Length Reduced By 
75% 

Poison Resist+25% 
+150 Defense 
+2 To Shadow Disciplines 
Skills (Assassin Only) 

Natalya's Soul 
Mesh Boots 

Defense: 112-119 (Base 
Defense: 37-44) 
Required Level: 25 
Required Strength: 65 
Durability: 66 
+75 Defense 
40% Faster Run/Walk 
Heal Stamina Plus (0.25 
Per Character Level) 0.25-
24.75% (Based On 
Character Level) 
Cold Resist+15% 
Lightning Resist+15% 

Partial Set Bonus 
Magic Damage Reduced 
By 15 (2 Items) 
+200 Defense (3 Items) 

Complete Set Bonus 
Magic Damage Reduced 
By 15 
+350 Defense 
+3 To All Skill Levels 
16% Life Stolen Per Hit 
16% Mana Stolen Per Hit 
All Resistances +50 

Бeлeжкa:Tuзикoмnneкг e 
npeднaзнaчeн  sa Assassin. 
Bceки  eдин  кnac мoжe дa 
noлзвa npeдмeмгe oт  нero c 
изкnючeниe нa Natalya's 
Mark. CaMo Assassin мoжe дa 
зaвъpши  кoмплeкra и  дa ce 
вьзпoлзвa oт  цяnoстсигe мy 
бoнycи. 

NAJ'S ANCIENT VESTIGE 

Nat's Circlet  
Circlet 

 
Defense: 95-105 (Base 
Defense: 20-30) 
Required Level: 28 
Durability: 35 
+75 Defense 
+25-35 Fire Damage 
+5 To Light Radius 
12% Chance To Cast Level 

ИГPA  HA  БPOЯ  

By 10 
Cold Resist+37% 

Hwanin's Justice 
Bill 

Damage: 42 To 159(Base 
Damage: 1453) 
Required Level: 28 
Required Strength: 95 
Base Weapon Speed: [01 

+200% Enhanced Damage 
Adds 5-25 Lightning 
Damage 
40% Increased Attack 
Speed 

+330 To Attack Rating 
Indestructible 
10% Chance To Cast Level 
3 Ice Blast On Attack 

Hwanin's Refuge 
Tigulated Mall 	] 

Defense: 376-390(Base 
Defense: 176-190) 
Required Level: 30 
Required Strength: 86 
Durability: 36 
+200 Defense 
10% Chance To Cast Level 
3 Static Field When Struck 
Poison Resist+27% 
+100 To Life 

Hwanin's Blessing 
Belt 

Defense: 6-153 (Base 
Defense: 5) 
Required Level: 35 
Required Strength: 25 
Durability: 16 
+ (1.5 Per Character Level) 
1.5-148.5 Defense (Based 
on Character Level) 
Adds 3-33 Lightning 
Damage 
Prevent Monster Heal 
12% Damage Taken Goes 
To Mana 

Partial Set Bonus 
+100 Defense (2 Items) 
+200 Defense (3 Items) 

Complete Set Bonus 
30% Faster Run/Walk 
+2 To All Skill Levels 
20% Life Stolen Per Hit 
All Resistances +30 
+300 Defense 

IMMORTAL KING 

Immortal King's Will 
Avenger Guard 

Defense: 160-175(Base 

Defense: 35-50) 
Required Level: 47 
Required Strength: 65 
Durability: 55 
(Barbarian Only) 
+4 To Light Radius 
+125 Defense 

37% Extra Gold From 
Monsters 
25-40% Better Chance Of 
Finding Magic Items  

+2 To Warcries Skills 
(Barbarian Only) 

Immortal King's Stone Crusher 
Ogre Maul 

Damage: 231 To 318 (Base 
Damage: 77-106) 
Required Level: 76 
Required Strength: 176 
Base Weapon Speed: [10] 

+200% Enhanced Damage 
300% Damage To Demons 
350% Damage To Undead 
40% Increased Attack 
Speed 
Indestructible 
35-40% Chance Of 
Crushing Blow 

Immortal King's Soul Cage 
Sacred Armor 

Defense: 887-1000 
(Base Defense: 487-600) 
Required Level: 76 
Required Strength: 232 
Durability: 60 
+400 Defense 
5% Chance To Cast Level 5 
Enchant When Struck 
Poison Resist +50% 
+2 To Combat Skills 
(Barbarian Only) 

Immortal King's Detail 
War Belt 

Defense: 77-88 (Base 
Defense: 41-52) 
Required Level: 29 
Required Strength: 110 
Durability: 24 
+36 Defense 
Lightning Resist +31% 
Fire Resist+28% 
+25 To Strength 

Immortal King's Forge 
War Gauntlets 

Defense: 108-118 (Base 
Defense: 43-53) 
Required Level: 30 
Required Strength: 110 
Durability: 24 
12% Chance To Cast Level 
4 Charged Bolt When 
Struck 
+65 Defense 
+20 To Dexterity 
+20 To Strength 

Immortal King's Pillar 
War Boots 

Defense: 118-128 (Base 
Defense: 43-53) 
Required Level: 31 
Required Strength: 125 
Durability: 24 
+15 Defense 
40% Faster Run/Walk 
+110 To Attack Rating 
+44 To Life 

Partial Set Bonus 
+50 To Attack Rating (2 
Items) 
+75 To Attack Rating (3 
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5 Chain Lightning When 
Struck 
+15 To Strength 

f  s Light Plate 
Iforge Plate 

Defense. 721-830 (Base 
Defense: 421-530) 
Required Level: 71 
Required Strength: 79 
Durability: 60 
+300 Defense 

Requirements -60% 
45% Damage Taken Goes 
To Mana 
+1 To All Skill Levels 
All Resistances+25 
+65 To Life 

Naj's Puzzler 
Elder Stall 

Damage: 200 To 228 (Base 
Damage: 80-93) 
Required Level: 78 
Required SUength: 44 
Required Dexterity: 37 
Durability: 35 
Base Weapon Speed: [10] 
+150% Enhanced Damage 
150% Damage To Undead 
Adds 6-45 Lightning 
Damage 
40% Increased Attack 
Speed 
30% Faster Cast Rate 
+1 To All Skill Levels 
+70 To Mana 
+35 To Energy 

Partial Set Bonus 
+175 Defense (2 Items) 

Complete Set Bonus 
+175 Defense 
+15 To Dexterity 
All Resistances +50 
+20 To Strength 
+100 To Mana 
+1 To All Skills 
Replenish Life+10 

ORPHAN'S CALL 

Guillaume's Face 
Winged Helm 

Defense: 187-245 (Base 
Defense: 85-98) 
Required Level: 34 
Required Strength: 115 
Durability: 40 
+120% Enhanced Defense 
30% Faster Hit Recovery 
15% Deadly Strike 
35% Chance of Crushing 
Blow 
+15 To Strength 

Whitstan's Guard 
Round Shield 

Defense: 129-151 (Base 
Defense: 47-55) 
Required Level: 29 
Required Strength: 53 
Durability: 64 
Chance To Block: Pal: 75% 

020 	Ama/AsП/Bar 75%  

Defense: 49-60 (Base 
Defense: 33-39) 

Required Level: 37 
Required Strength: 20 
Durability: 14 
+50% Enhanced Defense 
20% Increased Attack 
Speed 
+100 To Attack Rating 
+3 To Light Radius 
Fire Resist+15% 

Wilhelm's Pride 
Battle Belt 

Defense: 64-73 (Base 
Defense: 37-42) 
Required Level: 42 
Required Strength: 88 
Durability: 18 
+75% Enhanced Defense 
5% Life Stolen Per Hit 
5% Mana Stolen Per Hit 
Cold Resist +10% 

Partial Set Bonus 
+35 Life (2 Items) 
Attacker Takes Damage of 
5 (3 Items) 

Complete Set Bonus 
+85 To Life 
Attacker Takes Damage of 5 
All Resistances+15 
+100 Defense 
+10 To Dexterity 
+20 To Strength 
80% Better Chance of 
Getting Magic Items 

SANDER'S FOLLY 

Sander's Paragon 
Cap 

Defense: 4104 (Base 
Defense: 3-5) 
Required Level: 25 
Durability: 12 
+ (1 Per Character Level) 
1-99 Defense (Based on 
Character Level) 
Attacker Takes Damage of 8 
35% Better Chance of 
Getting Magic Items 

Sander's Superstition 
Bone Wand 

Damage: 5 To 12 . 
(Base Damage: 3 To?) 
Required Level: 25 
Durability: 15 
+75% Enhanced Damage 
150% Damage To Undead 
20% Faster Cast Rate 
+25 To Mana 
8% Mana Steal 
25-75 Cold Damage  

Sander's Taboo 
Heavy Gloves 

Defense: 25-31 (Base 
Defense: 5-6) 
Required Level: 28 
Durability: 14 
Adds 8-10 Poison Damage 
Over 3 Seconds 
+20-25 Defense 

+40 To Life 
20% Increased Attack 
Speed 

Sander's Riprap 
Heavy Boots 	ј  

Defense:5 
Required Level: 20 
Required Strength: 18 
Durability: 14 
40% Faster Run/Walk 
+100 To Attack Rating 
+10 To Dexterity 
+5 To strength 

Partial Set Bonus 
+50 Defense (2 Items) 
+75 To Attack Rating (3 
Items) 

Complete Set Bonus 
+50 Defense 
+75 To Attack Rating 
+1 To All Skill Levels 
4% Life Stolen Per Hit 
+50 To Mana 
50% Better Chance Of 
Getting Magic Items 

'ARTS GRAND TRIR'!TE 

Sazabi's Mental Sheath 
Basinet 

Defense: 175-184 
(Base Defense: 75-84) 
Required Level: 43 
Required Strength: 82 
Durability: 30 
+1 To All Skill Levels 
Lightning Resist +15-20% 
Fire Resist +15-20% 
+100 Defense 

Sazabi's Cobalt Redeemer 
Cryptic Sword 

Damage: 37 To 145 
(Base Damage: 5 To 77) 
Required Level: 73 
Required Strength: 99 
Required Dexterity: 109 
Base Weapon Speed: [-10] 
+150% Enhanced Damage 
418% Damage To Demons 
Adds 25-35 Cold Damage 
40% Increased Attack 
Speed 
Indestructible 
+15 To Dexterity 
+5 To Strength 

Sazabi's Ghost Liberator 
Balrog Skin 

Defense: 810-917 
(Base Defense: 410-517) 
Required Level: 67 
Required Strength: 165 
Durability: 30 

+400 Defense 
30% Faster Hit Recovery 
+300 To Attack Rating 
Against Demons 
+50-75 To Life 
+25 To Strength 

Partial Set Bonus 
40% Faster RuгVWalk (2 
Items) 

Complete Set Bonus 
40% Faster Run/Walk 
15% Life Stolen Per Hit 
Increase Maximum Life 
27% 

All Resistances +30 

TAL KASHA'S WRAPPINGS 

Tal Rasha's Lidless Eye 
Swirling Crystal 

Damage: 18 To 42 
Required Level: 65 
Required Strength: - 
Required Dexterity: -
Durability: 50 
Base Weapon Speed: [10] 

(Sorceress Only) 
20% Faster Cast Rate 
+77 To Mana 
+111 To Life 
+10 To Energy 
+1 To Lightning Mastery 
(Sorceress Only) 
+2 To Fire Mastery 
(Sorceress Only) 
+1 To Cold Mastery 
(Sorceress Only) 

Tal Rasha's Horadric Crest  
Death Mask  

Defense: 99-131 	d  

(Base Defense: 54-86) 

Required Level: 66 
Required Strength: 55 
Durability: 20 
10% Life Stolen Per Hit 
10% Mana Stolen Per Hit 
All Resistances +15 
+45 Defense 
+30 To Mana 
+60 To Life 

Tat Kasha's Guardianship 
Lacquered Plate 

Defense: 833-941 
(Base Defense: 433-541) 
Required Level: 71 
Required Strength: 84 
Durability: 55 
+400 Defense 
Requirements -60% 
Magic Damage Reduced 
By 15 
Cold Resist +40% 
Lightning Resist +40% 
Fire Resist +40% 
88% Better Chance Of 
Getting Magic Items 

Tal Rasha's Fine-Spun Cloth 
Mesh Belt 

Defense: 35-40 
Required Level: 53 
Required Strength: 47  

Durability: 16 
Requirements -20% 
37% Damage Taken Goes 
To Mana 
+30 To Mana 
+20 To Dexterity 
10-15% Better Chance Of 
Magic Items 

Tal Rasha's Adjudication 
Amulet 

Required Level: 67 
+2 To Sorceress Skill 
Levels 
Lightning Resist +33% 
Adds 3-32 Lightning 
Damage 
+42 To Mana 
+50 To Life 

Partial Set Bonus 
Replenish Life +10(2 
Items) 
65% Better Chance Of 
Getting Magic Items (3 
Items) 
24% Faster Hit Recovery (4 
Items) 

Complete Set Bonus 
Replenish Life+10 
65% Better Chance Of 
Getting Magic Items 
24% Faster Hit Recovery 
+To Life (Based On 
Character Level) 
+3 To All Skill Levels 
All Resistances +50 
+50 Defense vs. Missile 
+150 Defense 

6eлeжкa:Toзикoмnnnene 
npeднaзнaчeн  зa Marьocни- 
цa. Bceки  eдин  кnac мoжe дa 
noлзвa npeen ге  on uero c 
изкnючeниe нa Tat Rashas's 
Lidless Eye. Caмo Marьocни-
цa мoжe дa зaвъpши  кoмn-
nena u дa ce възnonзвa on 
цяnoстеитe My ttoeycu. 

TRANG-OUL'S AVATAR 

Trang-Out's Guise 
Bone Visage 

Defense: 180-257 (Base 
Defense: 100-157) 
Required Level: 65 
Required Strength: 106 
Durability: 40 
24% Faster Hit Recovery 
Replenish Life +5 
+80-100 Defense 
+150 To Mana 
Attacker Takes Damage of 
20 

Trang-Out's Scales 
Chaos Ammr 

Defense: 787-855 (Base 
Defense: 315-342) 

Required Level: 49 
Required SUength: 84 
Durability: 70 
+150% Enhanced Defense 
Requirements -40% 
40% Faster Rur/Walk 
Poison Resist +40%  

+100 Defense Vs. Missile 
+2 To Summoning Skills 
(Necromancer Only) 

Trang-Out's Wing 
Cantor Trophy 

Defense: 175-189 (Base 
Defense: 50-64) 
Required Level: 54 
Required Strength: 50 
Durability: 20 
Chance to Block: 60% 
(Necromancer Only) 
+125 Defense 

+30% Increased Chance Of 
Blocking 
Poison Resist +40% 
Fire Resist +38-45% 
+15 To Dexterity 
+25 To Strength 
+2 To Poison And Bone 
Skills (Necromancer Only) 

Trarig-Ouls Girth 
Troll Belt 

Defense: 134-166 (Base 
Defense: 59-66) 
Required Level: 62 
Required Strength: 91 
Durability: 18 
+75-100 Defense 

Requirements -40% 
Cannot Be Frozen 
Replenish Life+5 
+25-50 To Mana 
+30 Maximum Stamina 
+66 To Life 

Trang-Out's Claws 
Heavy Bracers 	

0' 

Defense: 89-96 (Base 
Defense: 59-66) 
Required Level: 45 
Required Strength: 58 
Durability: 16 
20% Faster Cast Rate 
Cold Resist +30% 
+30 Defense 
+2 To Curses 
(Necromancer  Only) 

Partial Set Bonus 
Regenerate Mana 15% (2 
Items) 
Additional. Regenerate 
Mana 15% (3 Items) 
Additional Regenerate 
Mana 15% (4 Items) 

Complete Set Bonus 
Regenerate Mana 60% 
+3 To All Skill Levels 
Replenish Life+5 
All Resistances+50 
+200 Defense 
+100 To Mana 

6eneжкa:Toзикoмnneкг e 
npeднaзнaчeн  зa Heкpoмaн- 
cep. Bceки  eдин  кnac мoжe 
Aa nonoea npeдцeтетe on eero 
C изкnючeниe ea Trang-Out's 
Wing. Caмo Heкpoмacep мo-
жe дa зaвъpши  кoмплeкna и  
na ce възnonзвa on цялосnеи-
ne мy бoнycи. 
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Dru/Nec/Sor: 75% 
+175% Enhanced Defense 
Half Freeze Duration 
Fastest Block Rate 
+55% Increased Chance Of 
Blocking 
+5 To Light Radius 

Magnus Skin 
Sharkskin Gloves 
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Diahlo II 
EMP д NSION SET 

Lord of 
Destruction 

B продъп*ението  нa най-успешната  
игра  зa поспеуните  noguHu ще  тряб8а  
ga ce изпра8ите  срещу  поспедниЯ  оце- 

пяп  or Господарите  нa Mpaka - Baaa a npegBookgaaume or него  
opgu em уемони  B nocnegeH onum ga cnacume cBema or разруха. 
• Но8и  прикпючения; g8a нoбu игрални  knaca - убиец  U 
Друиу; хипяуи  HOBO мazuчecku преумети , бpoнu U opъ- 
*uя, Bknючumenнo u maku8a, cneцuфuчнu зa отуепните  
kABcoBe 

• nogoOpeHa разуепитепна  способност  18ООХб0О) 
• Hag 50 eoBu чууо8ища  
• 7 yHukanHu боса  
• HuBama нa трууност  Nightmare u Hell бече  ca ucmuHC-

ko npegus8ukamencmбo. 

54.00„в. 

Half-Life: 
Blue Shift 

Or cъзgamenume на  успешнот0 npogbn-
ckeHue нa Half-Life - Opposing Force ug8a 
нoBo, наситено  c нanpe,keнue прикпю- 
чение. 
Влезте  8 ропвта  ca Барни  Капхуун, един  

or многоте  обпечени  8 синьо  cny~kumenu нa oxpaHama нa науч - 
ния  цeиmъp Black Mesa. Ще  се  Bopume c uз8ънзeмнu cъзgaнua, 
ще  ce cpa*Barre c командоси, ще  noмaгame нa учените  em 
koмnnekca, ще  отскочите  набързо  go Ксен lиз8ънземниа  с8ят) 
o cneg mo8a ще  ce Bbpeeme обратно  39 ga cno*ume kpaB ao 
бсичко. 

Kъм  Blue Shift Оърби  a High Definition Peck - специапна  програ- 
ма, koamo cneg kamo я  cmapmupame ще  обхо8и  a nogoBpa знa- 
чumenнo качест8ото  xa модепите  xa nepcnuaskunse U създани - 
nine, kakmo S meзu на  оръ*ията, нa оригинапниа  Half-Life u на  
Half-Life: OpposilTg Force. 

54.00~в. 

0 T 	С  Ъ  З  Д  А  Т  Е  Л  И  Т  Е 	HA 	C O M M A N O 	& 	CONQUER 

ГЇ opъчaйme cВoя  Diablo II: Lord of 
Destruction нa agpec 

www.pulsar-games.com  
U ще  nonyчume opuгuнanнa 

Blizzard-фnaнenka u oфuцuanнuя  
Diablo II: Lord of Destruction nnakam! 

ОфЕРТАТА  E ВАПИДИА  Д() ИЗЧЕРПВАИЕ  HA 
КОПИЧЕСТВАТА  

/  РЪК000дСТВО  HA 
БЪПГАРСКИ EЗИK 

f 	.__ 

диСКА  

77.00~в. 

ПъpUume зakynunu Emperor: Battle for Dune ще  nonyчam бoнyc-CD cъc 
opuгuнaлнuя  cayнgmpak нa urpama. 

Bceku nopъчan caмocmoяmenнuн  но8 
enuзog нa Half-Life - Blue Shift 

нaagpec 

www.pulsar-games.com  
noлyча  3а  uз knючumenнama 

Oъзмo~kНocm ga зakynu 
Half-Life Generations 

(Halt-Life, Half-Life: Opposing Force, Counter-Stnike) 

нa cneцuanн a цeнa -49,95 nO. 1СОФИЯ] бул. Цар  Бврис  111 21 Ten. (02) 9549811:9549862: уп . Екзарз  Йвсиф  51. ren. (02)  983 26 35: буп . Пагрнари  Евтимий  86. теп . (02) 951 67 72: 

byn. Bunnwa 61, Ten. (02) 988 20 25: пп. Славенивв  9, Ten. (02( 986 68 58: пл . Славейквв  1, магазвн  Music Fashion, Ten. (02) 981 31 96: ЦЧМ  еТ.3, Теп. (02) 926 04 11: 

базар  мапьк  ЦЧМ, en. 3: НДК, базар  ПАСАЖА: А.Т.С . Свфии  - уп. Дехквгпу  24; )BAPHAi yn. Раикв  Жннзифвв  14. Ten. (052) 607 974: 

(ПЛОВДЧ8) уп . ЗАГРЕБ  2 , Ten. (032( 26 46 13: )ПЛЕВЕН ) Ьуп. Русе  2, тΡ en. (064) 800 300; (Л08ЕЧг  буп . Бьлгарик  102. Ten. (068) 24363: 

(МОНТАНА I ye. Aи ren Къхчев  30, тΡ en. (096) 25546: METRO CASH 8 CARRY e ципага  страна  
Всички  пвсвчени  цени  са  с  бкпючен  ДДС. 
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DUNGEON SIEGE 
Пpoизвoдитeл: Gas Powered Games Изііизa: cenтeмвpи  2001 r. 

Ез  

Dungeon Siege e екшън-ролева  игра, 
чиято  лерспектива  е  в  трето  лице, a дейст- 
вието  й  се  развива  в  огромен , 3D фентъзи  
свят, създаден  лод  вещото  ръководство  на  
Крис  Тейлър . За  тези  от  вас, които  не  Cu 

сломнят, гослодин  Тейлър  е  създателя  на  хи- 
товата  игра  отлреди  4-pu години  - Total 
Annihilation. 

Играчът  навлиза  в  Dungeon Siege no 
тривиален  нaчин  - тoй  е  фермер , чието  сели- 
ще  е  нападнато  oт  чудовища . Търсейки  из- 
точника  на  тази  атака, sue ще  можете  да  раз- 
вивате  вашия  персонаж  в  зависимост  от  из- 
борите , които  ще  правте  и  начина, no който  
ще  играете . Kpuc Тейлър  е  лодготвил  на  иг- 
рачите  един  действително  богат  и  огромен  
свят  - no време  на  играта  героят  ви  ще  лре- 
коси  планини , пустини , ropu, подземия , ми- 
ни, пещери  и  други . 

Пo отношение  на  геймллея , Dungeon 
Siege e замислена  така, че  играчът  да  може  
да  експериментира  и  да  urpae както  Cu реши. 
Ако  искате  да  сте  "танк" и  дa сте  винаги  в  
пьрвите  редици  на  мелето, просто  взимате  
меч  и  щит, и  сте  готов . Ако  пък  решите  да  за- 
ложите  на  магията, просто  оставяте  грубата  
работа  на  другите  и  oт  разстояние  атакувате  
враговете  cu c магии . C течение  нa времето  и  
с  практика , вашите  умения  в  съответните  
оръжия  ще  се  увеличат, т.е. колкото  повече  
излозлвате  льк, толкова  по-добър  ще  ставате  
c uero. дoпълнитeлнo играта  ще  ви  лредлага  
лесен  начин  за  обуславяне  на  поведението  нa 
героите  ви. 0свен  главния  ви  персонаж , още  

до  7 души  могат  да  се  присъединят  KbM мал- 
ката  ви  rpyna. Ha всеки  един  от  тях  можете  да  
задавате  конкретно  поведение  no време  на  
биткa, noдoбнo на  скриптовете  oт  Baldur's 

Gate. Зa да  придобиете  представа  за  какво  
иде  реч, ще  ви  кажа  че  можете  да  укажете  на  
определен  герой  след  всяка  битка  да  събира  
всички  трофеи  oт  бoйнoтo none. Играта  
дoпълнитeлнo ще  лредлага  фopмaции,rpynи- 
ране  нa единици , маршругни  точки  (waypoints 
им  викали  някъде) и  други  лодобни  екстри , 
познати  ни  oт  cтpaтerиитe. Имайте  лредвид, 

че  всички  тези  екстри  не  са  съществена  част  
от  играта  - те  са  там  в  случай, че  някой  от  вас  
иска  дa ги  ползва. Ако  се  справяте  и  без  тях  - 
чудесно! 

Няма  да  се  спирам  подробно  нa велико- 
лепната  графика  и  още  по-великолепния  ca- 
ундтрак  на  игpaтa. Зa графиката  можете  да  
видите  oт  снимките  към  тази  статия , a за  мy- 
зиката  ще  ви  кaжa caмo, че  неин  автор  е  нe 
кой  дa e, a Джереми  Соул , чoвeкы, nucan 
мyзикaтa зa зaглaвия  като  Total Annihlation, 

lcewind Dale, Gians: Citizen Kabuto и  други . 
Всяко  кыче  и  всяка  сиryация  в  Dungeon 
Siege ще  Cu имa собствен  оркестрален  
съпровод. По  всичко  личи , че  пичовете  oт  
Gas Powered Games ще  успеят  дa слазят  cpo- 
ковете  Cu, така  че  тoвa зarлaвиe можем  дa го  
чакаме  в  близките  някoлoкo месеца. Най-ху- 
бaвoтo, oбaчe, запазихме  за  последно  - 
Dungeon Siege ще  имa onция  aa urpa в  мpe- 
жa, кoeтo може  да  се  окаже  и  нaй-силния  кoз  
нa тaзи  urpa. Остава  само  да  изчaкaмe... 

 

STAR WARS: NNIGNTS OF THE OLD REPUBLIC 

  

Производител : BioWare Излиза: края  на  2002г. 

   

  

Без  сьмение  гвоздеят  на  тазгодишното  излoжe- 
ние  беше  познатата  ни  фирма  Lucas Arts. За  пръв  пы  
от  няколко  години  насам  момчетата  на  Джордж  Лукас  
успяха  да  съберат  всички  погледи  кьм  себе  си. F~qнa от  
причините  за  това  бяха  две  ролеви  игри  -  мултиппейьр  
ориентираната  Star Wars Galaxies и  предназначената  
за  самостоятелна  urpa Star Wars: Knights of the Old 
Republic. Cera ще  хвърлим  един  много  бърз  поглед  на  
втората  urpa, a като  съберем  повече  иЧформация  ще  
направим  подробен  разбор  и  на  двете  заглавия. 

Действието  в  Star Wars: KOTOR ce развива  в  пo- 
знатата  и  обичана  от  всички  вселена  на  Звездните  Вой- 
ни, около  4 000 години  преди  сьбитията  oт  филмите. B 
основата  на  играта  лежи  изцяло  sosa и  специално  раз- 
работена  за  нея  платформа, която  ще  ce вьзпonзвa oт  

най-модерните  и  революционни  технологии , използва- 
ни  в  GeForce 3 процесора  нa nVidia. 

Bce още  информацията  е  доста  оскъдна  за  naau 
urpa, нo от  това, кgето  прочетохме  и  видяхме  за  нея, 
става  ясно, че  тя  ще  се  придьржа  кьм  познатата  фпр- 
мула  на  предишните  ролеви  заглавия  нa BioWare. Пo- 
добно  нa тях, играчы  ще  влезе  в  ролята  на  водач  на  
rpyna авантюристи . B началото, естествено, ще  може-
те  да  изберете  paca и  кпac нa главния  си  персонаж. 
Говори  се  за  три  pacu, нo ece още  нямa подробности , 
и  шест  игрални  класа, между  които  скаут, ловец  на  
глави, джедай  и  др. н:дна  oт  расите  евеиryално  ще  е  
човешка, тьй  като  на  демонстрацията  на  ЕЗ  главния  
герой  бeшe човек, като  aa друппе  urpansu pacu няма  
информация , нo от  BioWare споделвп, че  в  групата  ви  

може  да  се  включат  уукита, дроиди  и  други. 
Самият  геймплей  доста  ще  налодобява  този  от  

Baldurs Gate, в  смисъл, че  битките  ще  ce водят  в  peал- 
нo време, нo опцията  за  пауза  ще  е  налице  и  докато  
действието  е  спряно  ще  можете  да  давате  команди  нa 
героите  си. B играта  ще  намерят  място  различни  уме- 
ния  на  Силата  и  вашият  rnases герой  непрекынато  ще  
трябва  да  иэбира  между  действия , клонящи  кьм  свет- 
лата  или  тьмната  страна  на  Силата. B зависимост  от  
това  ще  се  определя  отношението  на  заобикалящия  ви  
свят  кьм  вас. макар  и  в  3D, urpara ще  запази  позната  
лерспекгива  or Ваlдиг's Gate, дори  и  в  no-близьк  nлaн  
и  C пьлен  контрол  нa играча  над  камерата. 

Очаквайте  в  близките  месеци  пo-noдpoбнa инфop- 
мация  за  двете  Star Wars ponesu urpu нa Lucas Arts. 
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Neverwinter Nights ще  предлага  or- 
ромна  библиотека  от  текстури  и  модели  
на  персонажи  и  създания, кoитo бъде- 
щите  Dungeon Master-и, Разказвачи  и  
т.н. ще  могат  да  изnoзnвaт  за  да  създа- 
ват  свои  собствени  приключения , в  то- 
ва  число  влажни  катакомби, пренаселе~ 
ни  градове, ярко  осветени  открити  ме- 
стности  и  други. Към  играта  е  прило- 
жен  доста  мощен  програмен  език, кой- 
тo oт  своя  страна  ще  позволи  на  енry- 
сиастите  да  създават  буквално  миnиo- 
ни  разновидности  на  игралните  nepco- 
нажи, чудовищата, оръжията , броните  ~ 
др. Нещо  повече  - всичко, кoeтo съда- 
дете, ще  можете  да  го  изложите  на  no- 
каз  в  Интернет, за  дa могат  и  други  да  
се  насладят  нa вашите  дизайнерски  и  
разкавачески  способиости . 

Малкото  място, с  кoeтo paзnoлa- 
гам  не  е  достатьчно , за  да  се  разкаже  
всичко  интересно  за  тази  игра. Просто  
ще  ви  кажа, че  ако  пичовете  от  BioWare 
успеят  да  осъществят  замисъпа  Cu с  
Neverwinter Nights, ролевите  игри  вече  
никога  няма  да  бьдат  същите. Вервай- 
те  ми! 

Производител : BioWare Излиза: октомври  20 
Една  от  най-амбициозните  ролеви  

игри  на  всички  времена  има  всички  из- 
гледи  да  зарадва  почитателите  на  жан- 
pa в  края  на  тази  година. След  повече  
от  четири  години  работа, пичовете  от  
BioWare ca почти  готови  c Neverwinter 
Nights - играта, която  се  очаква  да  
запьпни  дупката  между  компютьрните  
и  настолните  ролеви  игри. Освен  coлo- 
ва  кампания, играта  ще  предпожи  на  
феновете  мощни  средства  за  разра- 
ботка, чрез  които  самите  играчи  да  мо- 
raт  да  създават  собствени  лрикпюче- 
ния, кампании  и  дори  светове. 

Ha тазгодишното  изложение  игра- 
та  бе  демонстрирана  в  доста  завършен  
вид  и  без  никаква  конкуренция  взе  нa- 
градата  за  най-добра  ролева  игра. 
След  като  изгледахме  филмче  от  де- 
монстрацията, ние  също  решихме, че  
присъдата  на  журито  е  справедлива . 
Ha демострацията  Trent Oster от  
BioWare само  за  около  20 минути  
създаде  мaлък, нo напьлно  функцио- 
нален  модул, представляващ  малкo 
подземие , насепено  с  чудовища  и  кри- 
ещо  магически  съкровища. 

..-',,.,  ! -'  

Производител: Black Isle Излиза: краят  на  2001 г. 

И  тази  игра  на  Interplay бе  показана  
на  Е3-тo и  бе  посрещната  с  възхищение  
от  посетителите . Няколко  седмици  пре- 
ди  изложението  пичовете  от  Black Isle ca 
извършили  ъпгрейд  на  платформата  от  
LithTech 2.5 до  3.0 и  разликата  е  оче- 
видна. Макар  че  този  ъпгрейд  е  забавил  
работата  върху  заглавието  с  няколко  
седмици , no всичко  личи, че  няма  да  
съжаляваме  за  това  решение  на  разра- 
ботчиците  - играта  ще  поддържа  bump-
mapping и  enviroment-mapping, реални  
сенки  и  осветление , въобще  всички  ак- 
ryални  технически  екстри . 

Действието  в  TORN ce развива  в  из- 
цяло  нова, 3D фентъзи  вселена, създа- 
дена  от  дизайнерите  на  Black Isle. B oc- 
новата  на  играта  ще  залегне  познатата  
ни  от  Fallout-игрите  s.P.E.C.I.A.L. ролева  
система, която  е  леко  доразвита  и  npo- 
менена, за  да  поддържа  битки  в  реално  
време. Характерното  за  тази  ролева  сис- 
тема  е, че  npu нея  развитието  на  героя  се  

определя  от  уменията, кoитo той  заучава  
и  използва , a не  от  предварително  зада- 
дени  класове. B TORN ще  намерят  място  
характерните  за  фентъзито  раси  - xopa, 
елфи, джуджета, както  и  някои  нови, ка- 
тo коткоподобните  сидхе. 

Освен  вълнуващо  солово  приключе- 
ние  (играта  все  пак  се  прави  от  екипа, 
сьздал  невероятната  Planescape: Torment), 
TORN ще  предлага  интересен  и  увлекате- 
лен  мултиплейьр , кьдето  абщо  шecт  чове- 
ка  могат  да  играят  едновременно . 

Дизайнерите  замислят  игралния  
свят  да  се  разпростира  извън  този, който  
ще  е  достъпен  npu излизането  на  иrpaтa. 
Играчите  ще  откриват  информация  за  
далечни  континенти  и  земи, както  и  за  
други  измерения  - места, които  ще  бъдат  
недостъпни  в  TORN. Ho от  Black Isle ce 
надяват  да  добавят  тези  нови  земи  в  
бъдещи  разширения  и  продължения  на  
играта, нo в  момента  всички  сили  са  кон- 
центрирани  към  завършването  й. 



1 

MORRO WIND 
Пpoизвoдитeл: Bethesda Softworks Излизa: дeкeмвpu 2002r. 

Третата  игра  от  поредицата  Elder Scrolls 
нa Bethesda олределено  има  големи  амби- 
ции. Дизайнерите  на  играта  са  разработили  
за  нуждите  й  мощна  3D платформа, кoятo, 
както  изглежда , може  да  ce мери  C най- 
добрите  first-person енджини. Подобно  на  
предишните  игри  oт  поредицага, Morrowind 
ще  има  абсолюлю  нелинеен  сценарий, 
"скърпен" от  миожество  центрапни  и  стра- 
нични  куестове. Играчът  ще  започне  като  
нaй-oбикнoвeи  вecтoнoceц  и  ще  има  пълнa 
свобода  да  избира  ecu куестове  ще  изпьлня- 
ва, C кого  ще  се  съюзява  и  т.н. Игралният  
свят  ще  бъде  огромен , C обширни  области  за  
изспедване  и  покоряване, както  и  C няколко  
големи  градове. Bcякa една  от  расите  в  иrpa- 
та  ще  Cu имa собствена  кулryра  и  специфи- 
чен  архитектурен  стил, които  ще  могат  дa 
бъдaт  видяни  и  почувствани  при  посещения- 
та  в  съответниге  земи. Morrowind ще  предпо- 
жи  на  играча  богат  избор  от  раси  -  редгард, 
бретонец, висши  и  тъмни  елфи, горски  елфи  
и  друп+, и  над  50 различни  вида  чудовища. 

Воденето  на  бигка  в  играта  ще  се  базира  
нa три  основни  вида  атаки: посичане, мушкане  
и  ypap над  rлaвa. Всяко  оръжие  в  играта  ще  е  
най-ефективно  C една  oт  reau атаки  - C копия- 
тa, например, най-поразяващо  е  мушкането, 
докато  брадвиге  са  нaй-cмьpтoнocни  при  yдa- 
pиre нaд  rлaвa. Играта  ще  предпага  и  доста  
комплексна  ролева  система  нa развигие  на  
персонажиге, базирана  нa точки  (skill points), 
както  и  огромно  разнообразие  oт  магии, отва- 
ри  и  друм  предмети. 

От  Bethesda са  решили  дa загьрбят  
мултиплейъра  за  сметка  на  великопепна  co- 
noвa urpa, a за  да  удъпжат  жизненоста  на  
продукта  си, разработчиците  са  решили  да  
включат  към  играта  един  от  най-мощните  
игpални  редактори , предназначени  за  край- 
ни  потребители . Освен  че  ще  можете  да  
създавате  цели  кампании, редактора  кьм  
играта  позволява  Промяна  на  параметрите  
на  всички  оръжия, магии, oтвapи, предмети, 
както  и  нa чудовищата  и  нe-иrpалнитe nep- 
сонажи  (NPC). 
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Poop of RADIANCE  z; RUINS of MflN DRANOR 
Производител : Stromfront Studios Излиза: края  на  2001г. 

Още  едно  от  най-очакваните  рОлеви  за- 
главия  за  тази  година  беше  представено  на  
изл0жениетс  и  събра  доста  погледи  върху  ce- 
бе  cu. Pool of Radiance 2, която  е  прОдълже - 
ние  на  легендарната  едноименна  игра  oт  1988 
гОдина, лредставила  нa кОмпютърните  маниа- 
ци  вълшебната  вселена  нa Advanced 
Dungeons & Dragons. 

Зa разлика  oт  предшественика  Cu Обаче, 
POR 2 има  претенциите  да  бъде  пьрвата  кОм- 
пютърна  ponesa urpa, която  ще  изпoлзвa нaй- 
нoвaтa, 3-тa ревизия  на  пpaвилaтa нa D&D, 
включваща  мнoro нови  умения , магии  и  cno- 
собности  на  различните  клacoвe и  pacu. 

B основата  на  играта  ще  лежи  доста  мощ- 
нa 3D плaтфopмa, позволяваща  фaнтacтични  
специални  ефекти  и  безпрецедентна  интерак- 
тивн0ст  в  игралния  свят  - мacи  могат  дa бъдaт  
бугани  или  обръщани  за  прикритие , шкафове  
могат  дa бъдaт  местени , за  дa блoкиpaт  пр0- 
хОди  и  т.н. ПерсОнажите  ще  мoraт  да  се  пОкач- 
вaт  no разни  предмети  и  обекти  C цел  дa пoлy- 
чат  предимство  в  биткaтa под  фopмaтa на  no- 
ложителни  бонуси  нa aтaкaтa. 

B лълна  лротивоположност  нa Morrowind, 
кoятo Обхваща  цял  Огромен  свят  C различни  

pacu и  народности , действиет0 в  POR2 ще  се  
развива  в  рамките  само  на  един, но  изключи - 
телно  детайлен  град  - Myth Dranor. Heea това  
не  ви  подвежда  отнОсно  големината  на  иrpaтa 
- предвиждат  се  oкoлo 70 часа  геймплей , 06- 
вити  във  вълнyвaщa и  увлекателна  фабула . 

B TOH C HOBOTO време  и  нОвите  реалности , 
POR2 също  ще  лредложи  на  феновете  
възмОжнОст  aa urpa в  мрежа. Мултиплейьра  
ще  напомня  доста  тoзи  нa Diabio, със  случйн0 
генериращи  се  карти  всеки  пы, кОгато  залоч- 
нете  нова  игра. Действието  пак  ще  бъде  в  
рамките  нa Myth Dranor, нo в  никaкьв  случай  
нямa дa се  покрива  C това  от  соловата  кaмna- 
ния. Специално  за  мрежовия  режим  на  urpa 
ca предвидени  над  90 уникални  предмета  и  
Оръжия, които  нямa дa намерят  място  в  
single-рlау-я. Същото  ще  се  наблюдава  и  при  
cъздaниятa и  чyдoвищaтa - npu urpa в  мрежа  
ще  се  нaтъквaтe на  невиждани  преди  тoвa 
същества , дocтa по-кopaви  и  onacни  от  тези  в  
coлoвaтa кaмпaния. 

Носят  се  слухове  за  забавянето  на  иrpaтa 
до  2002 гoдинa, които, обаче, д0 тОзи  момент  
не  са  потвърдени . Искрено  се  надявам  те  дa 
Cu останат  само  това  - слухове. 



THRONE OF DARKNE 
Пр0извОдител: Click Entertainment Излиза: 

ТОва  ще  е  първата  игра  на  малко- 
тo сryди0 C1ick Entertainment, Основа- 
но  от  Бен  Хаас  и  Дорон  Гартнър. Два- 
мата  са  рабОтили  no пьрвОто  Diablo и  
това  олледепено  е  далo отзвук  в  TOD. 
B тази  екшьн-ролева  игра  вие  се  из- 
правяте  срещу  тьмните  сили  на  
(Ирачния  Господар . 

Седем  самураи  ще  могат  да  се  
присьединяг  кьм  вашата  кауза, всеки  
сы  с0бствени  умения  и  сили, кат0 
нинджа  или  магъОсник. Започвате  иг- 
рата  C трима  oт  тях, a 0станалите  ще  ги  
намерите  в  началния  замьк. Във  всеки  
даден  момент  ще  можете  да  водите  no 
четирима  от  самураите; 0станалите  ще  
ви  чакат  в  параклис  в  замъка. Когато  
пожелаете , можете  да  призовавате  ня- 
к0й  01 самураите  и  да  изпращате  друг  
в  паракписа, HO това  ще  ви  струва  oг- 
ромни  к0личества  мана. Всеки  един  от  
персонажите  ви  Cu има  живoт  и  мана, 
пОдобн0 на  Diablo. flo време  на  игра  
управлявате  сам0 един  от  персонажи - 
те, докат0 другите  се  управляват  oт  
компкпьра , HO можете  да  п0емете  кон- 
трола  над  кoйтo и  да  е  член  01 групата  
ви  к0гато  пОжелаете . Играта  ще  лред- 
лага  възмОжности  за  предварително  
задаване  на  поведението  и  начина  на  

септември  2001 г. 

водене  нa битки  на  персОнажиге  ви.  ` 
Ще  можете  да  указвате  формацията,г: 
кoятo да  се  движи  групата, вида  оръ ':  ; 
жия, коит0 всеки  герой  ще  изпозлва  ' 
(за  бой  от  разстояние, за  близък  бой  .: 
или  магии). Вие  управлявате  избран  ` 
от  вас  персонаж, a останалите  ви  
следват. Hpu стълкн0вение  те  зал0ч-  ' 
ват  да  действат  no предварително  ука- 
зания  от  вас  апгоритьм. 

Два  допьлнителни  персонажа - 
свещеник  и  ковач  - сьщ0 мoгaт  дa се,;, ° 
присъединят  кьм  вас, след  като  
изпьлните  един  01 24-те  куеста  в  иг- 
рата. Ковачы  ще  изкупува  от  вас  из

-„ . 

лишните  ви  предмети , ще  поправя  np`': 
вредените  ви  такива  и  ще  сглабя  нoви  
лредмети  от  различни  кОмпОнеити , 
кoитo вие  ще  намирате  no време  нa 
игра. Свещеника  ще  идентифицира  и  
осветява  предмети, и  ще  увеличава  
магическата  м0щ  на  желани  oт  вас  
такива. Тези  два  перс0нажа  внасят  
стартегически  елемент  в  играта, тьй  
кат0 всяка  тяхна  манипупация  ще  
струва  доста  napu. 

Throne of Darkness има  всички  = 
изгледи  да  ycnee, базирайки  се  на  
пр0верената  и  доказана  формула  на  
Diablo. 
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Систем  
6 часа  - 3 лв. 

12 часа  - 5 лв. 
25 часа  - 10 лг  

Асеновград  4230 
ул. Цар  Освободител"146 

тen,: 0331/ 27191 

Благоевград  2700 
бул  "Св. Св. Kupun и  Методий" 20, ет.1 

тeл.: 073/ 82370 

Перник  2300 
ул. "Младен  Стоянов " 23 

тел.: 076/ 73350 Вече  и  в  градов~т  .4 
Асеновград, Благ,оевград, Пернттк! 

варна  9000. ул. "неофит  Бвзвели " 6, тen.: 052 259135. 603231; факс: 052 234540 София  1000. ул. "Триадица" 4, ет. 2. тeл.: 02 9811301, 9804457: факс: 02 9806889 
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A UANOX 
Пpoизвoдитeл: Massive Entertainment Излизa: кpaя  нa 2001 г. 

- 	~---,~ 
~  

През  1997 Archimedean Dynasty направи  
голямо  впечатление  на  любителите  на  екшън- 
симулаторите , но  остана  относително  неизве- 
стна  за  широката  публика. Сега  ви  предста- 
вям  нейното  продължение , което  доста  преди  
излизането  Cu вече  доби  известност  като  ед- 
на  от  представителните  игри  на  nVidia. C ней- 
на  помощ  фиpмaтa за  3D ускорители  демон- 
стрира  възможностите  на  новия  GeForce 3. 

През  2600 година  повърхноспа  на  Земя- 
тa е  опустошена  и  напълно  необитаема, a xo- 
рата  са  се  заселили  в  дълбините  нa океана. 
Rue сте  настанени  в  кабината  на  подводния  

еквивалент  нa изстребител  и  имате  зaдaчaтa 

дa зaщитaвaтe хората  и  оборудването  на  
фракцията  Cu срещу  всякакви  aannaxu. B нa- 

чалото  тoвa ще  ca xopa, нo по-късно  ще  се  
окаже, че  някой  е  обезпокоил  древно  зло, зa- 

ровено  от  незапомнени  времена  под  океан- 
ското  дъно. По  време  на  играта  ще  трупате  
кредити , C които  дa сменяте  и  оборудвате  ко- 
раба  си. Играта  ще  бъде  ориентирана  кьм  
екшъна, управлението  ще  бъде  опростено  и  
удобно. Ще  имa мултиплейър , a от  снимките  
можете  дa видите, че  Aquallox вече  изглежда  
страшно  влечатляващо . 

COMMAND & CONQUER: RENEGADE 
Пpoизвoдитeл: Westwood Studios Излизa: 2002г. 

Ако  не  сте  чували  aa Renegade, тя  ще  uu 
предостави  нoв  поглед  върху  вселената  на  
Command & Conquer  -  през  очите  на  командос  
на  бoйнoтo none. Ще  поемете  ролята  на  Nick 
'Havok' Parker (защо  в  последно  време  всички  
repou нa urpu ce казват  така?), елитен  вoйник  
нa GDI. Ще  трябва  дa изпьлнявате  опасни  ми- 
сии  сред  xaoca нa битките  - тaкивa, каквито  ca 

ни  познати  от  едноименната  стратегия . Ще  
налитат  хеликоптери , танкове  ще  aтaкyвaт, ку- 
ли  ще  стрелят, десантни  кopaби  ще  дебарки - 
paт, a сред  всичко  това  - вие  ще  трябва  дa уд- 
ряте  epara тaм, кьдето  най-много  ще  го  зaбo- 
ли. Ha Е3 излязоха  няколко  нови  снимки  от  
играта, както  и  филмче  oT геймплея , което  
можете  дa намерите  нa диска  кьм  списанието . 

— 

RED FACTION 
Пpoизвoдитeл: Volition Inc. Излизa: кpaя  нa 2001г. 

B тaзи  urpa ще  влезете  в  кoжaтa нa някой  cu Паркър, 
който  става  водач  на  въстание  в  една  миньорска  колония  нa 
Mapc. Ще  започнете  въоръжен  само  C електрошокова  палкa, 
отнета  от  някой  пазач. По  nътя  си  през  нивата  ще  намерите  
по-мoщни  пушки, някои  от  които  ще  могат  дa лроменят  
обкръжението  ви. Казано  no-npocTo - ще  можете  дa взривя- 
вате  врати, стени, подове, тaвaни, огради  и  прочие  препятст- 
вия  зa праведния  ви  гняв. Енджинът  нa играта, уместно  нa- 
речен  geo-mod, ще  позволява  дa сменяте  географията  нa 
района  със  cъщaтa лекота, кaктo поправяте  физиономиите  

нa враговете  си. Пречи  ви  постът  в  кyлaтa? Срутете  стената  и  
го  застреляйте . Пробийте  пода  и  вpaгы  ви  ще  пропадне  до- 
лу, кьдето  можете  дa Cu поговорите  на  четири  очи. Бутнете  
ocнoвитe и  цялата  кула  ще  рухне, погребвайки  всички  вътре. 
Искате  дa се  качите  нa върха  нa стръмен  хьлм? Издълбайте  
cu стъпала  в  склона  C ракетомета . 

Зa paзликa от  кoнзoлнaтa версия  нa Red Faction, тaзи  за  
PC ще  позволява  игра  в  мрежа, кьдето  ще  можете  дa разви- 
хрите  арсенала  си  нe само  срещу  стените , HO и  против  npи- 
ятелите  си. Срутете  тaвaнa върху  главите  uM! 

026 датггв ' 	6/2001 



DIE WARD: NAІATOMI PLAІA 
Пpoизвoдитeл: Massive Entertainment Излизa: кpaя  кa 2001r. 

Nakatomi Plaza ще  бъде  
3D екшън  с  прикпюченски  
елементи  no мoтиви  от  изве- 
стния  филм. Ha eac обаче, за  
разлика  от  Брус  Уилис, няма  
да  ви  помага  холивудски  
сценарист . За  сметка  на  това  
ще  имате  на  разположение  
oпция  за  oanuc, кодове  и  

прочие  средства  aa удължа- 
ване  на  живота. Действието  
на  играта  ще  се  развива  в  не- 
достроен  40-етажен  не- 
бостъргач , претъпкан  с  теро- 
ристи, залoжници  и  невинни  
граждани , кoитo ca се  oкaзa- 
ли  на  неправилното  място  в  
неподходящото  време. 

www.worNshop.нethg.rum  027 
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GLOBAL OPERATIONS 
Излиза: ноемрви  2001 г. Производител : Barking Dog 

Global Ops e предназначен  за  игра  
в  мрежа  3D shooter от  първо  пице, кой- 
то  доста  наподобява  no идея  Counter- 
Strike. Има  две  страни  - терористи  и  
анти-терористи . Мисиите  варират  от  
спасяване  на  залoжници  и  обезвреж- 
дане  на  бoмби  до  убийство  на  VIP-ове  
и  разрушаване  нa военни  бaзи. Тук  
обаче  тактиката  ще  urpae доста  пo- 
силна  роля. Дoкoлкo - можете  дa npe- 
цените  oт  факта, че  мъртьвците , преди  
да  ce върнат  в  играта, се  събират  в  ко- 
мандния  вертолет  или  БТР, къдeтo мo- 
гат  да  се  преквалифицират  и  преобо- 
рудват, както  и  да  изучават  стратегия- 

та  на  воденето  на  бoя. Действието  ще  
се  развива  в  16 горещи  тoчки  на  nлa- 
нeтaтa, ще  има  32 елитни  бoйни  отря- 
дa, в  кoитo можете  да  членувате , 36 
реални  видa оръжие  -8 тиna пистоле- 
ти, 6 картечни  пистолета , 4 гладкоцев- 
ни  пушки, 4 картечници , 8 винтoвки  и  6 
снайпера. Освен  това  играчът  ще  може  
да  избира  между  7 различни  специа- 
лизации  или  класа  за  персонажа  Cu. 
Global Ops ще  използва  платформата  
LithTech, зaтoвa можем  да  очакваме  
отлично  графично  оформление  и  тех- 
ническо  изпълнение  - за  разлика  oт  
Counter-Strike. 

PROJECT EDEN 
Пpoизвoдитeл: Core Design Излизa: ceптeмвpи  2001 r. 

B бъдещето  грамадни , пре- 
населени  градове  ca устремили  
ryловищата  нa небостъргачите  Cu 

към  небето . Колкото  no-надолу  
слизаме  от  покривите  обаче, тол  
кова  пo-голяма  бедност  открива- 
ме. Bue сте  член  на  екип, който  
трябва  да  пази  реда  в  грамадния  
град. Освен  вас, в  групата  влизат  
огромен, подобен  на  Робокоп  ба- 

баит, хакерка  и  пич, облечен  в  ко- 
стюм  за  химическа  защита. Имате  
възможвост  дa управлявате  кoй  
да  е  oт  четиримата , за  да  преми - 

нете  през  всички  предизвикател- 
ства  на  бетонната  джунгла. При- 

ключението  ви  ще  започне  с  из- 

дирването  на  изчезнал  ваш  коле- 
га  и  ще  продължи  през  изnълнe- 

ни  със  загадки  и  врагове  обшир- 
ни  нивa. We можете  да  управля- 

вате  персонажите  Cu от  първо  и  
трето  лице, да  им  задавате  режим  
на  поведение , да  използвате  вся- 
каква  помощна  екипировка  (при- 
мерно  камера  с  дистанционно  уп- 
равление  и  малки  механизирани  
играчки , които  могат  да  се  npoви- 
рат  на  недостъпни  за  хората  ви  
места ). A кoraтo някой  от  вас  ум- 
ре, ще  можете  да  използвате  най- 
близкия  клониращ  пункт, за  да  го  
възстановите . Ще  има  игра  в  мре  
жг  - deathmatch  и  кооперативиа . 
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COUNTER•STRINE; CONDITION ZERO 
Пpoизвoдитen: Valve Software Излизa: 2002r. 

Въпреки  слуховете, че  проекты  е  бил  прекратен, 
Valve продължават  да  работят  no новата  си  "стрелялка  
в  nъpвo лице". Tn ще  бъде  базирана  на  хитовата  мoди- 
фикация  на  Half-life, нo ще  има  кампания  за  самостоя- 
телна  игра. Разработката  е  започната  съвместно  с  

Rogue Software, Ho no-КЪcНo се  a npeвъpнaлa във  
вътpeшнa зaдaчa на  Valve. Oщe иНфopМaция  се  oчaквa 

cлeд  излизaнeтo Ha ЮЛСКИЯ  бpoй  Ha cnиcaниeтo 
Computer Gaming World, кьдeтo Ha Condition Zero ще  
бъдe oтдeлeнo cneциaлнo мяcТo. 

Е3 

JEKYLL & HYD! 
Производител : Dreamcatcher Излиза: края  на  2001г. 

Помните  ли  историята  на  доктор  
Джекил  и  мистьр  Хайд? Ще  можете  
да  участвате  в  продъпжението . Док- 
торът  отдавна  е  изоставил  изследва- 
нията  Cu над  природата  на  човешката  
душа  и  ce надява, че  завинаги  се  е  
отървал  оттъмната  Cu пoлoвинa.Oбa- 

че  злодеи  отвличат  дъщеричката  My 

Лори, и  поставят  условия  - докторът  
разполага  с  една  нощ, за  да  намери  
за  тях  няколко  артефакта . Немощният  
учен  разбира , че  няма  да  може  да  се  
справи  с  тази  задача  без  помощ. И  
мистьр  Хайд  се  завръща... 

Феновете  на  Rogue Spear и  Rainbow Six 
имат  повод  да  се  paдвaт  - oчaквa ни  eoea 
urpa no Tom Clancy. A нея  - доста  нововъ- 
ведения . Вероятно  най-голямото  оттях  в  
възможноспа  за  промяна  нa плановете  no 
време  на  биткaтa. Вече  можете  дa влезете  
в  мисията  даже  без  предварително  опреде- 
лен  план, и  да  действате  според  oбcтaнoв- 
ката. Друга  новост  е  способноспа  нa гepoи- 
те  ви  дa използват  превозни  средства  - xe- 
ликoптepи, танкове  и  камиони . Действието  
се  развива  нa открито, което  според  създа- 

телите  й  придава  на  играта  по-военен  вид. 
Освен  тoвa, вече  можете  дa накарате  вoй- 
ниците  а  да  залягат , вместо  caмo да  npик- 
лякат. Така  освен  пo-дoбpo прикритие , no- 
лучавате  и  по-сигурен  кoнтpoл  над  оръжие- 
тo им. Всяка  единица  в  играта  ще  имa слу- 
чaйнo избрано  име  и  четири  характеристи - 
ки, които  ще  можете  дa увеличавате  - оръ- 
жейно  умение, noтaйнocт, издръжливост  и  
способност  дa командват . Това  ще  придаде  
привкус  нa RPG нa иначе  ориентираната  
кьм  екшъна  игра. 

Пopeднияттaктичecки  
shooter oт  cepиятa Tom 
Clancy's Rainbow Six, u втopaтa 
дoбaвкa кьм  Rogue Spear. 
Black Thorn цe изnoлзвa cъщa-
тa nлaтфopмa и  нямa дa се  oт-
личaвa c opИrИНЛНocТ  oТ  
rлeднa тoчкa Ha гpaфикaтa И  

физикaтa. B нero ще  имa 5 но- 
ви  видa opъжия  и  6 нови  nep- 
coнaжa. Освен  това  авторите  
oбeщaвaт  noдoбpeн  изкуствен  
интелект  и  много  нenoзнaти  
места, нa кoитo игpaтa ще  ви  
отведе  -  кaтo се  започне  с  Ру- 
сия  и  се  свърши  с  Африка. 

ROGUE SPEAR: BLдCN THORN 
Пpoизвoдитen: Red Storm Entertainment Излизa: 2002r. 
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~A~FAlAIICY'S GHOST RECON  
Пpoизвoдитen: Red Storm Entertainment Излизa: кpaя  на  2001r. 
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„окален  
достьп  

'3 Софuя  
u Бypгac 

8 Ч. 
15 и. 
35 ч. 
75 ч. 

достьп  
or 
цялата  

5 ч. 
10 ч. 
20 и. 
50 ч. 

 

men: /02J 986 7675 
sajes@nelei.bg; www.netel.bg  
за  дисmрибуция: 
НЕТЕЛ  ЕООд  : тел:[02] 986 7675 
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Нагледно  доказателство,четактиката  има  значение. Многобройните  бели  очертания  на  
трупове  са  жертви  на  Sweetheart и  четиримата  й  здравеняци , a те  са  все  още  на  "зелено". 

вю  

GANGSTERS 2 
1  Производител : HotHouse Creations 
1  Разпространител : Eidos 
1  ИΡ нтepнeт: www.eidosinteractive.com  

 

1  Системни  изисквания: 

Се lегоп  333, 64 MB RAM, 
8 MB VideoCard 

 

1  Сдъвкано  и... 
Почти  чудесна  смесица  между  икономическа  стратегия  и  такти- 
чески  екшън  в  стил  Commandos 

     

Всичко  започна  една  студена  и  мъглива  ут- 
рин, някъде  през  ноември , когато  природата  са- 
ма  не  знаеше  дали  е  есен  или  зима. За  сметка  
на  това  усещаше , че  скоро  доста  олово  ще  бьде  
добавено  към  проблемите , които  навлизането  
на  индустриализацията  и  без  това  й  създаваше . 
Причината  беше, че  целият  щат  Temperance ce 
сьбуди  C новината  за  убийството  на  главата  на  
фамилията  Бейн  - както  Cu вървял  из  улиците  
да  нагледа  нелегалния  си  бизнес, ненадейно  
разбрал  какви  опасности  кpият  наблизо  мина- 
ващи  коли  C тъмни  стькла , особено  в  случаите , 
когато  някой  реши  да  ги  напълни  C цял  отбор  
здрави  юнаци, небрежно  подмятащи  карабини  
из  ръцете  Cu. 

Градчето  прие  новината  доста  спокойно , C 
умерени  изблици  на  лицемерна  мъка  и  прикрит  
израз  на  искрена  радост. Синът  на  стария  ганг- 
стер  обаче, се  чувстваше  прецакан . Някой  се  
опитваше  да  бръкне  доста  надълбоко  в  гърнето  
C мед  на  баща  му, което  no разбираеми  причини  
вече  беше  в  ръцете  на  младия  Джоуи , a това  
неприятно  се  разминаваше  C представата  My aa 
нормалния  ход  на  нещата. 

Два  дни  по-късно  оплакването  на  стария  
Бейн  приключи  и  изведнъж  всички  започнаха  
/la разбират  колко  доходен  може  да  бъде  no- 
гребалният  бизнес . 

Това  накратко  е  предисторията  на  
продължението  нa една  интересна  жанрова  
смесица  - Gangsters. Имайте  предвид  обаче, че  
горните  редове  са  по-скоро  живописна  собстве- 
на  интерпретация  на  оскъдното  интро  KbM игpa- 
а, което  иначе  ocтaвя  зрителя  C впечатлението  
за  набързо  скалъпен  и  банален  сюжет. A това  
не  е  никак  дапеч  oт  истината . За  сметка  на  това, 
самото  изпьлнение  на  въвеждащото  клипче  и  
на  филмчетата  между  мисиите  е  оригинално  - 
реализирани  ca в  черно-бяло  и  чудесно  
допълват  цялостната  атмосфера  нa игpaтa. 

Още  в  началото  трябва  да  направя  една  
важна  уговорка  - обърнете  внимание  на  цифра- 
тa "2" след  заглавието! Нека  всички, които  са  
играли  първата  част  и  ca ce сблъскали  C нейни- 
e сериозни  проблеми  откъм  геймплей , да  да- 
дат  шанс  на  новото  произведение  на  Hothouse  

Creations, защото  Gangsters 2 е  една  наистина  
дoбpa смесица  между  икономическа  cтpaтe- 
гия  и  тактически  екшън  в  стил  Commandos. 

Основната  сюжетна  линия  в  играта  се  
въpти  около  преминаването  през  всички  
осемнайсет  гpaдa (събрани  в  20 мисии ) във  
въoбpaжaeмия  щат  Temperance и  подчинява- 
нето  на  всеки  вид  бизнес  в  тях  нa мaфиoтcки- 
те  ви  желания , a освен  това  тpябвa дa съумее- 
те  дa екзекутирате  noдoбaвaщo убиеца  нa бa- 
щa ви. Ha теория  нещата  ca простички , нo ко- 
гато  поемете  управлението  ще  видите, че  имa 
доста  въпросителни  oкoлo реалистичността  
на  намеренията  ви. Maлкo успокоение  е, че  
вуйчо  ви  e C вас  в  ропята  на  доверен  съвет- 
ник, врял  и  кипял  в  черния  бизнес . Ha него  ще  
разчитате  на  инфopмaция  преди  мисиите , 
както  и  на  полезни  насоки  no време  нa urpa. 

Като  глава  на  мaфиoтcкa фaмилия, ос- 
новната  ви  rpижa, ecтecтвeнo, ca napитe, no- 
неже  в  престъпния  свят  те  тежат  нaй-много . 

Пoчти  винaги  количеството  им  определя  дали  
ще  се  разкарвате  из  някое  казино  или  ще  xpa- 
ните  рибките  нa дъното  на  някое  изкуствено  
езерце, образцово  o6oгaтeн  C бетоново  блокче  
около  кpaчкaтa. Ta финикийските  знаци  в  
Gangsters 2 идват  rлaвнo от  бизнес  и  зaд  тoвa 
всъщност  ce Kpue икономическата  част  на  иг- 
paтa. Из  градовете  има  множество  мaraзини, 
складове  и  np., които  се  дъpжaт  от  частни  ли- 
цa и  мoraт  да  бъдaт  купени . След  тoвa те  за- 
почват  дa ви  носят  определен  дoxoд  нa всеки  
час, който  в  повечето  случаи  си  е  жълти  сто- 
тинки . A и  дa сте  чули  някъде  мафията  дa Cu 
изкарва  napитe с  честен  труд? Това  дa не  ви  е  
Monopoly? 

Истинските  пари  падат  от  нелегапния  
бизнес . Някои  от  търговските  обекти  имaт  
предимството,че  са  добре  пригодени  зa раз- 
виването  нa незаконна  дейност -npoизвoдcт- 
во  нa алкохол  (nuKbop и  биpa), казина, пуб- 
лични  домове, нелегални  боксови  мaчoвe, 
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Един  от  схематичните  режими  на  картата  - добър  
за  общ  поглед  върху  териториите . Ha другите  

шотове  се  вижда  и  камерата  "отблизо". 

лите, изложен  на  опасностите  на  занаята  (да  се  
чете: гпедай  дa не  ro претрепят, 'щoтo - Game 
Over). 

Освен  виртуалната  си  личност, можете  дa 
контролирате  дo седем  допълнителни  гангстера  
и  да  ги  придвижвате  cвoбoднo из  картата  нa 
rpaдa в  реално  време. Наемането  им  става  чрез  
местния  вестник, където  можете  да  се  осведо- 
мите  и  за  последните  нoвини  в  света  на  New 
Temperance, дa потърсите  специалисти  за  неле- 
галния  cu бизнес, дa платите  нa наемен  убиец  
зa отстраняването  на  някoй  костелив  противник  
и  np. След  като  cu "купите" нoви  гангстери , 
вмъкването  им  в  интерфейса  нa играта  ясно  се  
вижда  нa screenshot-a вcтpaни, кьдето, освен  
всичко  друго, ще  забележите , че  подчинените  
ви  имат  различни  характеристики . Две  са  oбщи  
за  всички  - combat и  stealth, отразяващи  съот- 
ветно  способноспа  нa героя  дa вoди  престрел- 
ки  и  да  се  npoмъквa незабелязано . Освен  тях  
имa редица  умения , притежавани  caмo oт  no- 
класните  престъпници . Ще  можете  дa наемате  
професионални  шoфьopи, бомбаджии , убийци , 
кacopaзбивaчи,oбиpджии  нa бaнки,специалис- 
ти  в  отвличанията  и  дp. - paзнooбpaзиeтo е  го- 
лямо.Най-елитните  престъпници  дopи  имат  
способности  в  две  области  едновременно. Важ- 
нo е  дa се  отбележи , че  нивoтo нa всички  харак- 
теристики  се  измерва  no скanа  oT едно  дo пет  
[една  звездичка  = пълен  некадърник; пет  звез- 
дички  = купувайте , че  свършват ]. B повечето  
случаи  новите  ви  гангстери  идвaт  c no две-тpи  
тoчки, кoeтo е  недостатъчно , ако  имате  cepиoз- 
ни  претенции  в  no-ropuuTe нива  на  заглавието . 
Пробпемът  е  решен  no дoбъp нaчин, кaтo ди- 
зайнерите  дори  са  вмъкнали  лек  RPG елемент  в  
игpaтa. Идеята  е  проста  - след  всяка  мисия  no- 

rope - поглед  върху  всичките  ви  гангстери . B 
nявo - характеристиките  нa избрания  в  момента  
престъпник. B средата  - градският  затвор  е  
отнеСъл  мощен  взpив  на  лунна  светлина. 

CONTACTS 

YOUR OANO 

I  fM~NCES  

$TAT! MAP 
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финансови  њ,.,ами  и  други. За  да  навлезете  в  
тъмната  тьрговия  първо  трябва  да  броите  из- 
весгна  сума, за  да  пригодите  сградата  за  но- 
вите  й  функции , a в  последствие  да  наемете  
специалист, който  да  движи  нещата. Имайте  
предвид, че  някои  видиве  бизнес  са  свързани  
помежду  си. Например, казината  трябва  ре- 
довно  да  бъдатснабдявани  с  алкохол,иначе  
приходите  им  падат  с  50%, a печалбата  на  ба- 
ровете  зависи  изцяло(!) от  доставките  на  бира  
и  ликьор. Въобще, разработчиците  са  се  no- 
старали,доколкото  е  възможно, да  пресъзда- 
дат  някои  реални  икономически  зависимости , 
като  no този  начин  да  накарат  играча  да  се  за- 
мисли  дали  да  предприеме  даден  ход. Защо- 
то,ако  оптималното  функциониране  на  един  
бар  не  може  да  бъде  осигурено, в  повечето  
случаи  разходите  около  него  биха  били  нео- 
правдано  високи , a това  към  средата  на  иrpa- 
та  и  нататьк  често  се  оказва  сериозен  npenъ- 
ни-камък. 

Друг  неприятен  проблем  oкoлo нелегал- 
ния  бизнес  е  неговата  сериозна  уязвимост  - 
една  проверка  от  страна  на  ФБP и  кранчето  
cnupa. Това  ни  довежда  дo следващата  точка  
в  играта  - влиянието  на  някoи  независими  ин- 
ституции  като  полицията , съда, църквата  и  np. 
"Независими " всъщност  е  малко  пресилено , 
тьй  като  срещу  съответна  сума  на  час  можете  

да  купите  всеки, заемащ  важен  пост. Друг  е  
въпросът  дали  това  е  нужно. Наистина  ролята  
на  държавните  институции  е  добре  застьпена , 
което  е  чудесно  хрумване  - нещо  като  балан- 
сьор  между  вас  и  противниците  ви, нo peanи- 
зацията  не  е  на  нивo, защото  органите  на  
властта  са  доста  безвредни . И  полицията, и  
ФБР, че  дори  и  армията  далеч  не  могат  да  се  
мерят  с  вас  no огнева  мoщ  след  първите  ня- 
кoлкo нива, кoeтo обезсмисля  даването  на  
подкупи  - oлoвoтo е  доста  по-убедително. Ако  
тoзи  дребен  детайл  бъде  nonpaBeH, играта  са- 
мo би  могла  да  спечели . 

ETo че  обхванахме  no-основните  моменти  
oкoлo икономическата  част  на  заглавието. 
Единствено  забравих  да  ви  кажа, че  всичко, 
кoeтo е  пoзвoлeнo на  вас, ro могат  и  против- 
ниците  ви. Те  хич  не  се  мотаят, a разширяват  
владенията  Cu доста  бързо, като  pauo unu 
късно  сблъсъкы  им  с  вас  става  неизбежен  
(noчти  винаги  рано, зaщoтo в  началото  на  ми- 
сиите  доста  рядко  има  неутрanни  територии ). 
Битките  зa икoнoмичecкo надмощие  на  npaк- 
тика  ca основната  причина  зa екшън-елемен- 
тите  в  творението  нa HotHouse Creations. 

Тук  на  сцената  излизaт  гангстерите , кoитo 
вършат  мръсната  работа  и  към  кoитo ce чис- 
лите  и  вие. да, героят  ви  не  стои  отстрани , не- 
досегаем  за  npoтивникa, a e там, сред  остана- 

Вестникы! Haй-интepecнитe зaглaвия  от  дeня! Bдяcнo - я, от  кьдe се  нaeмали  нoви  гангстери ... 



лучавате  определен  брой  точки  за  разпределя- 
не  между  различните  умения. След  това  пояс- 
нение  май  е  излишно  да  казвам, че  можете  да  
вземете  най-добрите  Cu xopa за  следващите  ни- 
ва. 

Такаа, изглежда  се  запознахме  най-общо  с  
основните  единици  в  играта, a cera нека  видим  
какво  могат  из  улиците . Целта  може  да  е  убий- 
ството  на  някой  враг, превземането  на  против- 
ников  търговски  обект  и  други  хубави  занима- 
ния. гСакво  е  нужно  ли? Въоръжение  - всеки  но- 
вак  има  пистолет, нo той  рядко  върши  повече  
работа  от  клечка  за  зъби. Затова  връзките  ви  с  
търговци  на  оръжие  дават  възможност  гангсте- 
рите  ви  да  се  екипират  с  пушка-помпа, чифте  
пищови, карабина, та  дори  с  лека  картечница, 
при  това  директно  от  вашия  офис. Пак  опам  
бомбаджиите  Cu набавят  експлозиви . Искате  ли  
да  действате  наистина  с  размах, тогава  колите, 
устойчиви  нa куршуми , са  само  за  вас... нa до- 
ста  солена  цена, разбира  се. Нападението  oт  aв- 
томобил  е  в  nыи  по-ефективно  от  нормалната  
престрелка , a ако  имате  експерт-шофьор  става  
наистина  зле  за  враговете  ви. Естествено, те  
същото  го  мoгaт, така  че  подхождайте  с  голямо  
внимание  и  с  много  жива  сила  кьм  места, охра- 
нявани  от  коли, ако  нe разполагате  и  вие  с  во- 
зило  под  ръка. 

Щатът  Temperance преди  последния  
сблъсък. време  е  дa изковат  ковчег  no 

мярка  нa вражия  бос, "Hammer" 
Constantine no имe... 
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Следващата  възможност  за  подсилване  на  
наемниците  е  като  им  прикрепите  no няколко  
здравеняци  (до  четирима) дa се  бият  редом  с  
тях: Зa по-сериозни  атаки  това  е  задължително , 
ако  нe искате  дa се  сбогувате  скоропостижно  с  
мъка  развиваните  ви  гангстери . Между  другото, 
нещо, което  също  може  дa ви  бъде  от  полза  при  
престрелките  е  лошият  pathfinding нa играта. 
Хората  имaт  нaвикa дa пресичат  улиците  само  
нa кръстовища  и  разклонения , a нa същите  тези  
места  колите  могат  дa обръщат  посоката  си  нa 
движение . Toea no принцип  е  доста  неприятен  
недостатък , развалящ  донякьде  доброто  впе- 
чатление  от  геймплея , но  научите  ли  се  да  гo 
използвате  правилно , шансовете  ви, дори  с  

Мила  каменна  кьщурка, с  полицейски  знамена  отпред, ryка  бомба  пуснах  най-напред... 

Гpaфикa: 
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много  малкa rpyna немоторизирани  наемни- 
ци, се  увеличават  доста. 

...Е, споменатият  проблемлонижава  оцен- 
кaтa нa изкуствения  интелект, нo компютърът  
Cu наваксва  с  целенасочени  атаки  нa широк  
фронт  из  цялaтa ви  територия  и  често  ще  ви  
кыа  нервите  с  безкомпромисни  действия . 
Именно  затова  тактическото  планиране  в  
Gangsters 2 е  много  важно  и  точно  това  е  една  
от  най-силните  черти  нa заглавието. Иrpaтa те  
кapa дa преценяваш  всеки  свой  ход, дa 
тьрсиш  стратегически  тoчки  из  картата  (за  
удобство  тя  е  достъпна  в  някoлкo режима, 
кaктo се  виждa от  screenshot-oвeтe). Пo тoзи  
нaчин  може  да  се  организира  ефективна  зa- 
щита  и  при  aтaкa да  не  оголваш  прекалено  ти- 
лa си, дa нanaдaш  преди  всичко  обекти, които  
са  важни  зa врага  и  мoгaт  дa послужат  за  вре- 
менно  прегрупиране  нa силите  и  т.н. 

Задачите  в  различните  сценарии  ca срав- 
нително  разнообразни , включват  убийства  нa 
противникови  гангстери, отвличания  нa вaжни  
клечки  и  завземане  нa вaжни  сгради. Често  са  
съставени  от  няколко  логично  свързани  под- 
части, a в  повечето  случаи  са  придружени  и  от  
опционални  поръчения, чието  изпълнение  no- 
мага  доста. Методите  зa разправяне  с  про- 
блемите  също  предлагат  свобода  нa действие  
- дали  с  тaктики  от  рода  нa "удряй  и  бягай", 
постепенно  нападение  нa няколко  фpoнтa, це- 
ленасочен  бомбен  атентат  или  зacaдa с  бро- 
нирани  коли  нa някоя  no пуста  пресечка  - 
изборът  е  вaш. Дори  кoгaтo всичко  изглежда  
загубено  и  не  можете  дa се  доберете  дo вpa- 
жия  бос, вьпреки  че  сте  натрупали  несметни  
богатства, може  дa ви  излезе  кыметът  и  ня- 
кой  маемен  убиец  с  процент  нa успеваемост  
100 дa предложи  услугите  Cu BbB вестника, и  
тaкa да  ви  реши  проблемите . Естествено , не  
чaкaйтe всеки  път  друг  дa ви  върши  paбoтaтa, 
че  нали  знаете  защо  нa вълка  My e дебел  
вpara... 

Всичко  това, съчетано  с  крехкото  финaн- 
сово  равновесие  в  началото  нa всяка  мисия  и  
степен  нa трудност  medium unu hard (нa easy e 
смешно  дa се  играе), дава  един  добре  бaлaн- 
сиран  и  увлекателен  геймппей , който  е  в  
състояние  дa ви  зaкoвe пред  монитора  за  ня- 

колко  дни. 0ще  повече, че  дизайнерите  из- 
глежда  са  уцелили  оптималната  продължи- 
телност  нa иrpaтa - двайсепе  мисии  ca до- 
статъчни, за  дa се  наситите  нa повечето  добри  
хрумвания, без  те  да  започнат  да  ви  
омръзват. 

Oбщaтa кapтинкa се  допълва  от  графика- 
тa и  звука, които  ca достатъчно  прилични, зa 
да  не  развалят  цялостното  добро  впечатле- 
ние, HOOT друга  страна  с  нищо  не  го  подобря- 
вaт. Изометрична  перспектива, 2D - нищо  
особено. Заглавието  има  силно  застъпен  ико- 
номически  аспект, което  пoзвoлявa малкo no- 
занижени  критерии  спрямо  визиятa, HO ece 
пaк  можеше  дa е  no-добре  - 2001-вa сме  в  
кpaйнa сметка. Непростим  пропуск  e и  фикси- 
paнaтa нa 800х600 раздепителна  cnocoбнocт, 
зaщoтo в  мoмeнтитe, когато  имa нужда  от  no-
широк  схематичен  поглед  нa околоноспа  зa 
ефективно  планиране  нa действията , екранът  
се  oкaзвa cмyщaвaщo тесен. Koлкoтo дo звука  
- roй  наистина  не  е  oт  значение. Дори  дa гo 
нямаше  въобще, геймплеят  не  би  пострадал  
сериозно. Сещам  се  зa едно  нещо  oбaчe, кое- 
то  би  изиграло  положителна  роля  в  тaзи  о6- 
ласт  - ако  вуйчото-съветник  имаше  mac, no- 
добен  на  този  нa Men Гибсън  в "Разплата" 
(Payback), атмосферата  нa иrpaтa щеше  дa 
спечели  страшно  много. 

Накрая  мога  само  дa кaжa, че  Gangsters 2 
Cu струва  дa се  изиграе. Ако  се  престрашите  
дa посегнете  кьм  CD-тo, ще  бъдете  възнагра- 
дени  с  неколкодневен  досег  с  приятен  гейм- 
плей  и  множество  интересни  възможности  да  
се  вживеете  в  poлятa нa американски  гангстер  
от  края  на  двайсепе. 

Saint P. 
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Искам  да  ви  представя  една  необикно- 
вена  игра. Представете  Cu космически  симу- 
латор, който  някъде  no пътя  на  разработва- 
нето  Cu ce e превърнал  в  3D екшън  в  първо  
лице, a nocne създателите  My ca добавили  и  
елементи  на  стратегия . Поръсете  отгоре  C 
прекрасна  графика, завладяваща  атмосфе- 
ра, нелинейна  кампания  и  нестандартен  
мултиплейър.Разбъркайте  и  варете  на  си- 
лен  orън  дo края  на  годината. После  внима- 
телно  опитайте ... 

Според  първоначалния  замисъл;  канад- 
ците  от  strategy First са  искали  да  направят  
нестандартен  симулатор  на  битки  в  прост- 
ранството  - urpa, където  изходът  oт  сраже- 
нието  не  се  решава  caмo oт  това  кой  манев- 
pиpa no-yMeno. По  тази  причина  като  средс- 
твo зa придивижване  из  космическата  праз- 
нoтa те  са  избрапи  не  някакъв  вид  изстреби- 
тел, a малък  и  noвpaтnив, нo здрав  скафан- 
дъp - т.нар. Exoshell. Така  Zero-G Marines 
влязъл  в  мнoroдeтнoтo семейство  нa 3D 
shooter-uTe. 

Ето  кaквo е  известно  за  иcтopиятa. През  
2353 година  светът  се  управлява  oт  могьщи  
корпорации , които  притежават  повече  власт  
oт  npaвитeлcтвaтa нa държавите . Една  oт  тях  
- TepaKopn, кoнтpoлиpa орбиталните  станции  
lЗиста, разположени  около  четирите  най-гo- 
леми  луни  нa Юпитер. Тези  станции  са  клю- 
чът  към  добива  на  огромно  богатство  oт  
npиpoдни  богатства  и  провеждането  на  
сложни  и  скъпи  научни  изследвания . Ha 18 
септември  oбaчe вpъзкaтa със  станция  EBpo- 
na прекъсва. През  следващата  половин  го- 
динa един  no един  замлъкват  и  останалите  
Tpu opбитални  комппекса . Pъкoвoдcтвoтo нa 
TepaKopn решава  дa предприеме  мерки  - дa 
изnpaти  към  луните  на  Юпитер  oтpяд  oт  кo- 
мaндocи, специапно  обучени  да  се  бият  npu 
нупева  rpaвитaция. Zero-G Marines ще  вля- 
зaт  в  aкция  зa npъв  път. 

Вие  ще  играете  oт  името  нa noмoщник- 
кoмaндиpa нa маринците . CKopo oбaчe ще  ви  
се  налoжи  да  поемете  цяnoтo бреме  на  pъ- 
кoвoдcтвoтo нa плещите  си, понеже  шефът  

ви  ще  бъде  убит, a в  радиус  oт  няколко  милиo- 
нa километра  вие  ще  бъдете  офицерът  C нaй- 
висок  чин. Подкрепления  не  се  oчaквaт, зana- 
сите  oт  въздух  и  xpaнa нямa дa траят  вечно, 
обкръжава  ви  необятната  npaзнoтa на  кocмo- 
ca... A някъде  нanpeд  неизвестен  epar e npeв- 
зел  орбиталните  станции. Ще  се  справите  ли? 

Paзбиpaтe ли  вече  откъде  идвa стратеги- 
ческият  елемент  в  Zero-G Marines? Ще  се  озо- 
вете  нaчeлo нa rpyna eлитни, нo мaлoбpoйни  
вoйници, сред  вpaжecкa тepитopия, на  месеци  
oт  най-близката  приятелска  позиция . И  ще  
тpябвa не  само  да  оцелеете, a и  дa изпълните  
зaдaчaтa, зapaди  кoятo ca ви  изnpaтиnи  тoлкo- 
вa далече  oт  дoмa. Зaщoтo cкopo ще  се  oкaжe, 
че  вие  и  вaшaтa шепа  кoмaндocи  представля- 
вате  nъpвaтa и  единствена  линия  на  oтбpaнa 
на  Земята  против  нenoдoзиpaнa onacнocт. Ще  
се  изправите  срещу  терористична  rpyпиpoвкa, 
известна  като  Съветы  нa деветимата, и  вода- 
чa й - известният  със  злoдeяниятa си  Нихило. 
Те  са  завзепи  секретна  вoëннa лaбopaтopия, 
кьдето  се  е  разработвал  нoв  вид  виpyc. C него  
са  заразипи  персонала  нa орбиталните  стан- . 
ции  oкoлo Юпитер. вирусът  пoвишaвa физи- 
ческите  възмoжнocти  нa заразените, нo и  ги  
превръща  в  безмозъчни  оръдия  в  ръцете  нa 
Нихило  & Ко. 0т  вас  се  oчaквa дa провалите  
no-нaтaтьчнитe плaнoвe нa терористите  дa за- 
paзят  всички  останали  xopa в  слънчевата  сис- 
тема. 

Действието  в  иrpaтa ще  се  развива  близo 
дo и  във  космическите  комплекси  oкoлo спът- 
ниците  нa Юпитер, в  opбитaтa нa Mapc и  зем- 
ната  Луна. 8сяка  станция  ще  се  състои  oт  ня- 
колко  струпвания  на  nocтpoйки. Във  всяко  
струпване  ще  има  no някoлкo кynoлa, cвъpзa- 
ни  с  кopидopи. Kaктo noдcкaзвa името  нa иг- 
paтa, през  цяnoтo време  ще  се  намирате  в  
безтегловност . C noмoщтa на  скафандъра  Cu 
ще  можете  да  се  придвижвате  както  oкoлo op- 
биталните  станции , тaкa и  дa влизате  BbB вът- 
peшнocпa uM. Някои  oт  повърхностите  в  иrpa- 
та  ще  бъдат  намагнетизирани , и  ще  noзвoля- 
ват  нa вcички, кoитo притежават  съответните  
обувки , да  ходят  no тях  no кaжи-речи  нopмa- 
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лен  начин. Магнитният  заряд  обаче  ще  трябва  
да  се  поддържа  от  генератори . B някои  случаи  
може  да  се  окаже  по-изгодно  да  прекратите  
работата  им, или  пък  да  ги  поправите , ако  са  
повредени. 

Космическите  комплекси  ще  бъдат  огром- 
ни. При  това  няма  да  ви  се  налага  да  изчаква- 
те  досадно  дълго  време  играта  да  зарежда, 
когато  преминавате  от  една  област  на  нивото  в  
друга. Създателите  на  Zero-G Marines обеща- 
ват  плавно  и  без  бавене  придвижване  от  един  

купол  в  друг  и  от  струпване  към  струпване . 
Освен  това, няма  да  има  единствен  начин  да  
изпълните  задачите  си. Нелинейност  ще  има  
както  в  рамките  на  една  мисия, така  и  меж- 
ду  нивата. Какво  означава  това? Примерно , 
ако  се  налага  да  свършите  нещо  в  етрого  ox- 
раняван  и  заключен  купол  под  контрола  на  
врага, възможни  са  следните  подходи : отк- 
радвате  Cu магнитна .карта, C която  да  отво- 
рите  вратата, влизате  през  главния  вход  и  
разказвате  играта  на  всички  зли, след  което  
Cu вършите  работата  и  погребвате  загинали- 
те  cu другари  в  космоса . Ако  ви  се  нравят  
хитрините  и  диверсиите, бихте  могли  да  
плените  някой  противник , да  го  разпитате  за  
кода  за  идентификация , графика  на  патру- 
лите  и  местонахождението  на  магнитните  ге- 
нератори  за  този  купол , да  излезете  навън , 
и  да  ru взривите  unu изключите . После  да  
се  върнете  вътре, C помощта  на  научения  
код  да  отворйте  вратата,и  сред  неразбория- 
та, предизвикана  от  спирането  на  генерато- 
рите  (хора  летят  в  безтегловност , загубили  
опората  под  краката  Cu, техници  се  щурат  в  
тьрсене  на  повредата, аварийни  екипи  обли- 
чат  скафандри  и  ce готвят  за  излизане  на- 
вън) да  се  промъкнете  до  целта  си  и  дa 
свършите  каквато  работа  имате  тaм. A ако  
разполагате  със  специалист  no техническата  

част, можене  да  подслушате  кода  за  oтключ- 
ване  на  вратите  (с  помощта  на  специално  ус- 
тройство), след  това  да  проникнете  в  компю- 
търа  на  Kynona, който  ви  интересува , и  да  
препрограмирате  защитните  кули  вътре  тa- 
ка, че  да  стрелят  no доскорошните  си  rocno- 
дари. После  да  влезете, да  довършите  оце- 
лeлитe, и  да  изпълните  целите  Cu на  cпo- 
койствие . Или  пък  можете  да  комбинирате  
елементите  на  трите  подхода, aкo ви  се  стру- 
ва  no-подходящо  за  случая . Възможностите  
за  избор  и  импровизация  обаче  ще  бъдат  
налице , във  всяко  нивo. 

Редът  на  изпълнение  на  мисиите  също  
ще  зависи  от  вас: Ще  можете  да  избирате  
дали  nbpeo да  изпълните  основните  cu це- 
ли, unu преди  това  да  нападнете  купол  със  
затворници , с  кoитo да  попълните  загубите  в  
отряда  си, да  атакувате  производствен  кoм- 
плекс, за  да  cu набавите  муниции  и  оръжие, 
unu да  организирате  рейд  нaд  изследова- 
телска  лаборатория , откъдето  да  се  сдобие- 
те  C HOB, неизвестен  досега  вид  оборудване . 
Трябва  обаче  да  се  съобразявате  C общата  
ситуация  и  c възможностите  на  екипа  си  в  
момента. За  снабдяване  C всичко  необходи- 
мo за  да  преживявате  и  да  се  справяте  C 
неприятеля , трябва  да  се  възползвате  oт  
възможностите , които  случаят  ви  разкрива. 

ц~ 
коскоростн ~та  мрежа  ~~ гейм  кл~~~~~ ~►  ~' . ,.. 	 ~. 

а  ч  и  нът  да  усетите  N et-a въ  в  Ва  ш  и  я  кл  у  
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Няма  да  можете  да  разчитате  на  подкрепле- 
ния  и  доставки  от  дома. 

Ще  имате  на  разположение  три  моди- 
фикации  на  бойните  космически  костюми  - 
лека, средна  и  тежка. Те  ще  имат  различна  
здравина, маневреност  и  евентуално  капа- 
цитет  за  пренасяне  на  оборудване . Оръжия  
ще  има  около  десетина  вида, повечето  - C 
обикновен  и  специален  режим  на  стрелба. 
Освен  стандартните  за  подобен  род  игри  
картечници , ракетомети  и  прочие, ще  има  
няколко,специално  пригодени  за  стрелба  в  
безтегловност . Обещават  ни  също  средства, 
които  ще  позволяват  безкръвно  (или  поне  - 
не  смъртоносно ) безвреждане  на  враговете . 

Управлението  на  космическите  коман- 
доси  ще  Cu има  особеностите . Авторите  на  
играта  казват, че  се  стремят  към  реалистич- 
ност  във  физиката  на  движение, нo не  за  
сметка  на  геймплея . Можем  да  очакваме  
стандартното  за  3D shooter управление, с  
добавени  клавиши  за  придвижване  нагоре  и  
надолу. Освен  това, ще  трябва  да  се  съобра- 
зяваме  C безтегловноспа  през  цялoтo вре- 
ме. Откатът  на  оръжията, както  и  попадения- 
та  на  вражеските  куршуми  и  снаряди , ще  
запращат  хората  в  обратна  посока. Нивата  
ще  бъдат  проектирани  специално  предвид  
на  липсата  на  гравитация . Няма  да  има  
асансьори , a просто  шахти, no кoитo се  пре- 
лита  вертикално. Ще  има  засади  oт  нестан- 
дартни  nocoки  - постове  no тавана, unu nar- 
pynи, които  се  движат  нагоре-надолу  из  no- 
мещението . Въобще, създателите  на  Zero-G 
Marines определено  имaт  вкус  към  детайли- 
те. Помислете  - даже  звeзднoтo небе, кoeтo 
ще  наблюдаваме  oкoлo станциите, съвсем  
тoчнo ще  oтpaзявa реалния  вид  нa нещата.. 

За  придвижване  извън  станциите, меж- 
ду  куполите  и  струпванията , ще  има  три  ви- 
да  космически  превозни  средства  - т.нap. 
Outrider - едноместен , бърз  и  леко  въоръжен  
кораб, совалка  - no-бавна, нo no-здpaвa и  C 
дocтaтъчнo място  за  целия  eu eкиn, И  Bbopb- 

жен  дo зъби  тежък  транспорт. Всички  те  
представляват  важен  елемент  oт  битките  в  
oткpитoтo пространство , още  повече, че  в  
повечето  случаи  ще  трябва  дa използвате  
совалките  и  транспортите  като  бaзa зa one- 
рациите  Cu. 

strategy First oбeщaвaт  силен  изкуствен  
интелект  кaктo зa вparoвeтe, тaкa и  зa под- 
чинените  ви. Ha последните  ще  можете  да  
давате  зanoвeди,тиnични  зa симулаторите  и  
част  oт  стратегиите -"oxpaнявaй  еди-кoro 
си", "следвай  ме", "чaкaй  тук", "aтaкyвaй  мo- 
ята  цел". A кoraтo не  сте  ru изкoмaндвaли  
нищo no-кoнкpeтнo, те  ще  вършат  кaквoтo 
намерят  зa добре, в  зависимост  oт  ситуаци- 
ята. Ще  знaят  кaк  дa се  прикриват  един  
друг, и  въобще  кaк  дa paбoтят  в  eкиn. 

Всеки  oт  xopaтa eu (и  eue включително ) 
ще  cu имa списък  oт  умения . Те  ще  се  про- 
менят  в  зависимост  oт  тoвa дoкoлкo ги  из- 
noлзвaтe - примерно, aкo някой  стреля  мнo- 
го  C ракетомет, тoй  ще  задобрее  в  обласпа  
на  тежкото  вьоръжение . Освен  тoвa, aвтopи- 
те  на  иrpaтa смятат  дa включат  cлoжнa и  pe- 
алистична  система  зa oтчитaнe нa поражени- 
ятa върху  персонажите . Всяко  оръжие  unu 
друго  приспособление  ще  бъде  прикрепено  
към  определена  част  нa cкaфaндъpa ви. И  
ако  дa речем  ви  ударят  в  дясната  ръка, a 
картечницата  ви  е  закачена  там  - край, няма  
дa можете  да  стреляте  C нея, дoкaтo не  non- 
равите  кocтюмa Cu. Комбиниран  със  систе- 
мата  за  уменията  и  ограничения  капацитет  
зa носене  нa оборудване , тoзи  фaкт  е  пред- 
nocтaвкa зa сериозен  размисъл  при  избира- 
нето  на  екипировката  преди  зanoчвaнe нa 
мисията. 

Всичко  тoвa идвa в  комплект  C интерес- 
ни  възмoжнocти  зa urpa в  мрежа. KaTo нача- 
ло  (кoeтo личнo мен  много  ме  радва), ще  
имa onция  за  кoonepaтивнa urpa. Ще  бъдат  
включени  всички  стандартни  режими  за  oт- 
борни  състезания  (capture the flag, assault и  
т.н.), a освен  тях, кaнaдцитe споменават  ня- 

кaкви  'изненади ", измислени  специално  зa 
безтегловноста  нa кocмoca. Xopa, кoитo ca 
виждaли  работна  версия  нa Zero-G Marines 
твърдят, че  в  мултиплейър  можем  дa oчaквa- 
ме  oт  нея  изцялo триизмерен  aнaлor нa Tribes. 

Maкap иrpaтa да  е  още  далече  oт  завърш- 
ване, от  снимките  се  виждa, че  оформлението  
й  ще  бъде  npъвoклacнo. B момента  енджинът  й  
(кoйтo е  специално  нaпиcaн  така, че  дa noзвo- 
лявa плавен  преход  oт  зaтвoренu пространства  
към  нeoбятнaтa пpaзнoтa нa космоса) тьрпи  
преработка  C цел  пълно  използване  нaвъзмoж- 
ностите  нa DirectX 8. C други  думи, притежате- 
лите  нa GeForce 3 и  подобните  My C основание  
могат  дa се  нaдявaт  играта  напълно  да  onлo- 
зотворява  мощните  им  графични  карти. 

За  седемте  месеца  дo излизането  й, съз- 
дателите  нa Zero-G Marines имaт  дa свършат  
още  мнoro работа. Oт  това, което  са  направили  
дo мoмeнтa oбaчe, и  or намеренията  зa бъде- 
щето, кoитo oбявявaт, излизa, че  творението  им  
има  уникалния  шанс  дa даде  нoвa nocoкa нa 
развитиё  нa вероятно  нaй-закостенелия  жанр  
сред  компютьрните  urpu - first person shooter- 
ите. Дaнo дa се  справят  достойно  C тaзи  нелека  
задача. Всъщност, oт  тях  се  иска  npocтo дa спа- 
зят  обещанията  си. И  да  нё  закъсияват. 

_ 	 Alex III 
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BALDUR'S GATE II 
THRONE OF BHAAL 
1 Пpoизвoдитeл: Black Isle 

1 faзnpocтpaнитeл:lnteгplay 
1 Интepнeт: www.interplay.com  

1  Системни  изисквания : 	1  Сдъвкано  и... 
Celeron 400, 64 MB RAM, 	Завършекът  на  епичната  история  за  децата  на  Баал  си  
8 MB VideoCard 	 заслужава  да  бъде  изиграно  въпреки  лроблемите  C баланса. 
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1 Навремето  Four Non-Blonds имаха  един  албум  - 

"Bigger, better, faster, more". Изглежда , че  в  Black Isle 
Studios ca били  вдъхновени  oт  него , когато  ca npaви- 
ли  завършека  на  поредицата  Baldur's Gate. Както  и  в  
предните  части , можете  да  продължите  иrpaтa C re- 
роя  или  групата, C която  сте  завършили  Shadows of 
Amn. Този  nы  обаче  лимитът  на  опита  е  вдигнат  на  8 
милиона  точки , което  е  еквивалентно  нa 40 нивo зa 
някoи  видове  персонажи . За  сравнение  - Елминстър , 

магЬосникЪТ  (с  главен  "ер  малък") във  вселената  
Forgotten Realms, e "само" 29-To ниво. "Уау" - казах  Cu 

аз, когато  го  чух  за  пръв  път. 

За  разлика  тo продължението  на  първия  Baldur's 
Gate, което  добавяше  нови  местности  към  картата  на  
оригиналната  urpa, Throne of Bhaal представлява  из- 
цялo самостоятелен  свят. Няма  да  можете  дa се  
връщате  кьм  никое  oт  местата , noзнaти  oт  Shadows of 
Amn. Caмo една  oт  новите  тъмници  - грамадният  
Watcher's Keep, е  достъпен  и  от  BG2, и  oт  
продължението  му. Иначе  все  едно  ще  иг- 
раете  различни  игри. 

И  тaкa, какво  представлява  
завършекы  на  историята  зa дeцaтa на  
baan? Достойно  ли  е  последното  отро- 
че  нa Black Isle за  славното  име, което  
носи? 
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Саревок  в  цялата  си  лрелест. 

Як  ми  е  баткото , cnop да  няма  

C една  дума  - да. C осем  думи  - да, 
ама  можеше  и  по-добре  да  бъде. C много  
думи: 

дa започнем  от  историята . Известно  
време  след  края  нa Shadows of Amn, repo- 
ите  от  предните  urpu ca се  пръснали  no 
широкия  свят  и  сякаш  са  излезли  oт  фоку- 
са  нa събитията . A пък  те  (събитията ), из- 
глежда  ca ce завъртели  около  преражда- 

нето  нa бога  на  убийствата  baan. Вероятно  
Cu спомняте , че  тoй  навремето  си, щом  
разбрал , че  песента  My e изпята , слязъл  
нa земята  и, хм, кaк  да  се  изразя  по-дели- 
катно... Посял  семето  Cu сред  
npocтocмъpтнитe. И  не  caмo сред  тях, кaк- 
тo cтaвa ясно  по-нататък. Явнo работата  е  
била  доста  масова , понеже  изведнъж  no 
целия  свят  във  всякакви  същества  зa- 
почвнала  дa се  проявява  същността  нa 
древния  бoг. Повечето  от  тях  били  xopa, нo 
имало  и  елфи  (светли  и  тъмни), огнени  

гиraнти , даже  се  чували  слухове  за  
дракони . He знaм  за  eaC, нo aa из- 
nитвaм  чисто  академичен  интерес  
към  момента  на  зачатието . Ha 
бас, че  старият  Баал  би  могьл  дa 
дoбaви  някoлкo глави  към  мест- 
ната  Кама  Сутра. 

Както  и  дa е, главното  е, че  ne- 
тима  oт  наследниците  нa baan из- 
растнали  над  другите , изпькнали  

сред  cивaтa тълna на  обикновените  
смъртни . Събрали  огромни  армии, те  
тръгнали  на  поход  сред  земите  на  Брега  
на  мечовете . Оставяли  спед  себе  си  смърт  
и  разруха, нo нaй-заплашени  от  тях  ce oкa- 
зали  собствените  им  братя  и  сестри  - оста- 
налите  чеда  на  бora на  убийствата . B край- 
нa сметка  въпросните  чеда  се  оказали  
притиснати  в  един-единствен  град. Отвън  
ги  oбcaждали  армиите  на  neтимaтa. 

Познайте  какво  липсва  в  кapтинкaтa, 
за  дa бъде  купонът  пълен? Вие. Обаче , 
кaктo вероятно  се  досещате , този  пропуск  
съвсем  скоро  бива  поправен . Опук  нa- 
татък  от  вас  зависи  да  оправите  нещата .  

Естествено , назрява  космически  кaтa- 
кпизъм , в  центъра  нa който  се  оказва  вa- 

шата  (He особено ) скромна  nepcoнa. 
Още  в  началото  на  иrpaтa cтaвaт  оче- 

видни  някoлкo нововъведения . Първо, то- 
вa e наличието  нa т.нap. pocket plane. Той  
представлява  малкa, създадена  от  вашето  
божествено  съзнание  peaлнocт, състояща  
се  oт  някoлкo cтaи. B тях  имa сандъци  зa 

излишното  oбopyдвaнe, някaкви  вградени  
в  стената  духове , които  могат  да  ви  дока- 
рат  кой  да  е  от  персонажите  от  BG2, и  
импчето  Сеспенар . От  всички  тях  Сеспе- 
нар  заслужава  нaй-roлямo внимaниe. Пре- 
ди  години  той  е  служил  нa Бaал, a cera из- 
гаря  oт  нетърпение  дa направи  нещо  хуба- 
вo зa челядта  му, и  в  частност  - за  вас . Ос- 
вен  дa пере  и  бърше  npax, тoй  може  да  
сглобява  вълшебни  предмети . Всъщност, 
no нaчин  нa действие  тoй  много  напомня  
на  ковача  от  Амн. LЦом  говорите  C него, 
тoй  ще  ви  каже  дали  имате  части  от  пред- 
мети, които  може  да  noдoбpи. Ако  сте  
събрали  всичко  необходимо  зa даден  
ъпгрейд ", тoй  ще  го  извърши  зa вас  сре- 
щу  малка  сума  napu. За  разлика  oт  no-pa- 
но, няма  дa ви  се  налага  да  чaкaтe C дни, 
дoкaтo поредният  меч  се  изкове. Тук  всич- 
кo става  веднага. Повечето  рецепти  за  из- 
готвяне  на  магически  инвентар  са  стан- 
дартни , изискват  npимepнo острие  и  укра- 
са  на  ръкохватката  (pommel jewel). Има  
обаче  и  няколко  по-необичайни , които  
включвaт  специален  предмет  плюс  някак- 
ва  no-обикновена  съставка, да  речем  - ня- 
колко  скьпоценни  камъка  от  определен  
вид. Другата  "екстра" нa CecneHap ca лa- 
фовете, които  nycкa. Човек  би  Cu помис- 
лил, че  aкo чуе  няколко  реплики  no десет  
пъти, те  ще  My oмpъзнaт. He и  в  този  cлy- 
чaй  обаче. "Я  да  видим ... Убивал  Cu дpaкo- 
ни? Ух, ама  че  смрад. Ако  сега  падна  в  pa- 
ницата, aanu ще  ме  извадиш  опам? Меж- 
ду  другото, подредих  ти  обувките . Яаа, 
кaкьв  готин  чук! И  Баал  навремето  имаше  
един  такьв. Изтъpвa Cu го  вьрху  палеца  на  036 



Злите  монаси  срещу  добрите  герои  - рунд  1. Скоро  ще  ни  се  стьжни . 

крака  и  после  куца  в  продължение  на  цяла  
седмица..." И  така  нататък , все  в  този  
стил , със  съответната  интонация  и  тембър  
на  гласа, подходящи  за  приличен  на  при- 

леп  мальк  демон. Адски  яко. 
Pocket рlапе-ът  е  достъпен  no всяко  

време  от  кое  да  е  място  в  играта  - главни- 

ят  ви  герой  има  умение , с  което  да  теле- 
портира  групата  ви  там. Това  е  безценно , 

когато  се  опитвате  да  изчистите  някоя  го- 
ляма  тъмница, кьдето  не  може  да  се  спи. 

He можете  да  го  ползвате  само  no време  
на  битка, нo това  би  нарушило  баланса  на  
играта. 

Ето, че  споменах  и  най-голямата  сла- 
бост  нa Throne of Bhaal - балансът. 0ткъде  
идвaт  проблемите? Много  просто . Прави- 

лата  на  D&D не  ca създадени  зa repou с  
толкова  много  onит. XopaTa играят  настол- 

ната  urpa no 8 години  и  развиват  пример- 

нo магьосник  до  1З-то  ниво. Нито  систе- 
мата  умения , нитo предметите , нито  даже  
магиите  са  предвидени  да  бъдат  използ- 

вани  oт  персонажи  нaд  тoвa ниво. B книги- 
те  с  правилата  таблиците  за  развитие  нa 

героите  нормално  ca дадени  до  20-To ни- 
во. A тук  се  очаква  дa имате  два  пъти  no- 

дълro развитие. Нормално  е  да  не  става  
кaтo хората. 

Зa дa осмислят  въобще  високите  ни- 

ва, създателите  на  Throne of Bhaal ca нa- 

правили  така, че  нa тях  героите  ви  дa пo- 

лучават  специални  умения , подобни  нa те- 
зи  oт  третата  ревизия  на  D&D. Магьосни- 

ците  и  поповете  получават  зaкпинaния, 

бойците  - специани  aтaки  и  зaщитни  cno- 

собности . Тук  обаче  според  мен  балансът  
не  е  много  добър. От  физическите  умения  
няма  кoй  знае  каква  полза , понеже  пове- 
чето  имат  продължителност  no един-два  
рунда. Магиите  пък  са  тотално  перверзни . 

Някои  oт  тях  целят  дa превърнат  магьос- 
ника  ви  в  боец  или  non, други  nък  са  без- 
смислени  предвид  всеобщата  неуязви - 

мост  нa гадините  в  играта  кьм  oгьн  при- 
мерно. Пo мoeтo скромно  мнение  най-бру- 
талното  заклинание  e "Summon Planetar". 
ToBa животно  нямa умиране  - не  може  да  
бъде  наранено  с  оръжия, освен  ако  нe ca 
много  вълшебни , магиите  на  npaктикa ни- 

щo не  My правят, бие  якo, a на  вcичкoтo oт- 
гope има  нaй-здравите  клерически  магии  
в  no три  екземпляра , готови  зa използване  
веднага. Три  nъти  Remove Curse, Cure 
Poison, Heal, Resurrect, Globe of Blades и  
т.н., и  т.н. ... Грубо  и  бpyrалнo. 

Битките  са  много  no-различни  от  пре- 
дишните  игри . Гадовете  ca в  oбщи  линии  
noзнaти. He че  липсват  новости , нo те  нямa 

дa ca сред  ocнoвнитe ви  противници . Ha 

някoи  места  действието  npидoбивa необи- 
чаен  характер . Вместо  да  paзчитaт  на  сила, 

зa да  ви  се  противопоставят , лошите  ви  за- 
cиnвaт  c количество . Имa няколко  кapти, 

нa кoитo гадините  прииждат  с  дузини , в  
продължение  нa десетки  минути, или  даже  
безкрайно  - дoкaтo не  извършите  опреде- 
лено  действие . TaM ще  откриете , че  иначе  
cилнaтa ви  rpyna мнoro бъpзo се  изтoщaвa. 

Лекуващите  зaклинaния  свършват , oтвapи- 
те  не  стигат, a магиите  зa масово  nopaзя- 
ване  се  превръщат  в  нaй-ценния  ресурс. 

Според  мен  на  тези  места  нaй-добре  личи  
кoлкo всъщност  за  зaякнали  персонажите  
ви  в  сравнение  c BG 1 и  2. 

Зa съжаление , към  края  на  играта  
трудноспа  се  noкaчвa твърде  много. Caмo 

не  Cu мислете, че  тaкa ми  ce e сторило , no- 

неже  cbM urpan c нещастни  repou. Пpo- 

блемът  е, че  злите  започват  да  ви  прецак- 
вaт  с  номера , oт  кoитo принципно  няма  за- 
щитa. rlpuMepHo, зanoчвaтe битката  с  no- 

следната  боскиня  (женски  poд  на  °бос", в  
случай , че  се  чудите ), и  тя, понеже  е  яка, 
прави  следната  кoмбинaция: Time stop, 
след  което  спокойно  Cu избиpa един  oт  xo- 
рата  ви  (обикновено  най-силния ), и  чисто  
и  просто  ro npeduBa кaтo куче  с  тояжката  
Cu. TpuTe рунда, през  които  времето  тече  
caмo за  нея , нo не  и  зa eac, ca й  предо- 
статъчни , зa дa убие  човек  - човек  и  nono- 
винa. Kaквo е  противодействието ? Аз  не  
знaм  такова. И  това  е  само  едно  от  неща- 
тa, кoитo npaBu, за  дa ви  почерни  живота. 

Само  не  мислете , че  ви  разубеждавам  
да  играете  Throne of Bhaal. 0пазил  ме  бor! 
(Тати, нали  не  ми  ce сърдиш?) Мъчно  ми  e, 
че  npeкpacнaтa поредица  зaвъpшвa точно  с  
това  aarnaeue, зaщoтo според  мен  тo мо- 
жеше  да  бъде  no-дoбpo. Стига  aвтopитe My 

NO 

дa нe ce бяха  плъзнали  no повърхноспа  нa кoмepcиa- 
лизма, и  дa не  бяха  нanpaвили  umpa, кoятo ce npoпyк- 
ва  no шевовете  заради  неподходящите  за  тoлкoвa ви- 
coкo нивo repou npaвилa. Иначе  в  нея  бeзcпopнo имa 
много  noлoжитeлни  промени  - pocket plane-ът, новите  
предмети , възмoжнocпa дa включите  Саревок  в  гру- 
пaтa Cu... (дa,  cтaвa дума  зa OHЗИ  CapeBoK. He ce 

притеснявайте , ако  играете  с  пepcoнaжи  с  добър  ук- 
лoн  - въпреки  че  e chaotic evil, тoй  няма  да  ви  напусне  
дo края  нa urpaTa, мaкap че  ще  мърмори . Обаче  бoй- 
ните  My имения  Cu струват  десетократно  всяка  дума  
нaпpeки , която  ще  ви  каже. Според  мен  тoй  е  нaй-дoб- 
рият  боец  във  всички  части  на  Baldur's Gate.) 0свен  
това  нoвият  клас  мaгьocник  - т.нар. див  мar (wild 

rage) e интересен  - освен  дo обикновените  закпина- 
ния, тoй  има  достъп  дo нoв  тип  магическа  енергия . Тя  
е  тpyднa зa мaниnyлиpaнe и  често  ефектът  oт  досега  с  
нея  е  непредвидим , нo дава  интересни  възмoжнocти, 

в  спучай  че  сте  дocтaтьчнo oтчaян  дa onитaтe дa я  из- 
noлзвaтe. Другото  нещо, зapaди  кoeтo cu струва  дa 

играете  нoвaтa част  нa BG, e краят  нa историята . Тук  
нaй-сетне  събитията  ще  стигнат  дo финала  си. Ще  no- 

лучите  възмoжнocпa дa заемете  мястото  нa baan 

сред  боговете , или  да  оставите  есенцията  нa бога  на  
убийствата  дa отмре, да  изчезне  зaвинarи  от  света. 

Изборът  Cu e ваш. Ax oбaчe се  бих  твърде  дълго, за  дa 

остана  нaкpaя  с  npaxxu ръце. 

Опук  злата  
жрица  на  Баал  

черпи  
енергията  Cu. 
Ей  сега  ще  й  

отрежем  
достъпа ... 

Това  е. Грандиозният  зaвъpшeк  нa сагата  за  Бре- 

гa нa мечовете  и  децата  нa baan дойде. Ако  въобще  
се  интересувате  oт  тoзи  тип  urpu, cъc сигурност  няма  
да  искате  дa пропуснете  Throne of Bhaal. BbnpeKu 

слабостите , кoитo споменах , тя  добре  ce вnиcвa в  no- 

редицата , a краят  нa историята  пpeдлaгa noдxoдящ  
финал  нa многогодишното  ни  бродене  из  Forgotten 

Realms. Мисля, че  в  кpaйнa сметка  ще  ви  xapeca. BbB 

всеки  случай  ax не  съжалявам , че  я  изиграх . 
Alex III 
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Заради  такива  моменти  си  залужава  да  се  urpae Persian Wars 

керванът  ни  е  нападнат  из  засада  в  тесния  каньон . 
Ho те  не  знаят  с  кого  Cu имат  работа! 

РЕВЮ  

PERSiAN WARS  
1  Производител : Cryo 
1  Разпространител: Сгуо  
1  Интернет: persianwars.cryogame.com  

1  Системни  изисквания : 
Celeron 500. 64 MB RAM, 

8 MB VideoCard 

 

1  Сдъвкано  и... 
Persian Wars подозрително  много  лрилича  на  Blackmoon 
Chronicles със  същите  епичии  бЧтки  и  бъгове. 

    

Това  безизходно  човвшко  нвщастие , с  което  се  допряхме  ненадейно  лаиь  т  до  лаиь  т  
преди  малко , в  минутата , когато  душата  ми  сибаритсии  се  потапяше  в  безпречнитв  вьлни  нa 
сладиа  мечтагелност , стори  ми  се  иато  един  укор, иато  огнвн  протест  против  моя  човвшии  
вгоизьм  и  престьпно  самодоволство  првд  мировото  Зло, првд  ввликата  световна  Сирьб, 
ковто  иато  разярено  море  ревв, залива  и  погльща  оиоло  нас  битивтага 	( и  дисковото  
пространство ) 	 Иван  Вазов  "Пвйзах(' 

Навярно  ви  се  е  случвало  да  попаднете  
на  игра, която  харесвате , без  да  можете  да  
посочите  поне  една  причина  за  това. 
Persian Wars e едно  от  тези  заглавия . Ho 
преди  дa се  спуснем  из  дебрите  на  играта, 
нека  първо  дa се  noтoпим  в  един  странен  
свят, съществуващ  някъде  далече, далече  
на  Изток... 

Добре  дoшли  в  света  на  магиите . Суро- 
ва  енергия  струй  oт  недрата  на  земята. 
Могъщи  джинове  и  невиждани  чудовища  
кръстосват  горещите  пясъци , a дори  и  де-  
цата  са  свикнали  със  сянката  на  огромната  
птица  Рух  (тук  Рок). Това  е  и  времето, кога- 
тo Синдбад  е  живял. Една  нощ  някъде  из  
жарките  пустинни  полета  нa Изтока  ярка  ко- 
мета  осветява  хоризонта. Няколко  секунди  

no-късно  се  врязва  в  пясъка  с  ослепителна  
светлина. Още  едно  предсказание  се  
сбъдва  - като  дар  oт  Боговете  кьм  хората  на  
Земята  пада  Пръстенът  нa цар  Соломон . To- 
зи  който  овладее  силата  му, ще  господства  
над  всички  човешки  умове. Синдбад  тpъгвa 
заедно  със  cвoятa вярна  войска  и  целта  My 
е  да  стигне  дo кратера, образуван  oт  
пръстена . Горко  ви, обаче, ако  Cu мислите, 
че  с  намирането  My всичко  ще  свърши  - за  
моя  искрена  радост  едва  тогава  се  започва  
с  истинското  клане.... 

Спомияте  ли  си  Blackmoon 
Chronicles? 

Досущ  както  в  играта  на  Сгуо, действи- 
ето  в  Persian Wars e разделено  нa две  час- 

ти. Първата  е  стратегическа . Тук  действието  
се  развива  походово . Ha ваше  разположе - 
ние  е  карта  нa цялaтa пустиня , no кoятo гле-  
дате  къде  се  намират  вражеските  войски  
unu постове . Вие  пък  местите  вашите  леги- 
oни  и  изпълнявате  различни  мисии. B нача- 
лото  целта  ви  ще  бъде  да  набавите  злато, 
за  да  започнете  строежа  на  сградите  в  ce- 
лището  си. За  да  се  сдобиете  с  него  много  
често  ще  ви  се  налага  да  грабите  чужди  
кервани , които  ca имали  неблагоразумието  
да  преминават  през  ваши  тepитopии. Ще  
спасите  и  една-две  принцеси , които  са  тoл- 
кова  грозни, че  и  за  чеп  зa зеле  не  стават, 
нo хайде  да  не  се  отплесваме  no темата. 
Koгaтo понапреднете  в  играта, главните  ви  
приходи  ще  бъдат  oт  събирането  нa сандъ- 
ци  из  картата. Тук  обаче  има  една  особе- 
ност: събирайте  всичко  no земята  преди  дa 
сте  изпълнили  мисията, зaщoтo изпълните  
nu я  преди  да  сте  взели  бонусите  - всичко  
отива  нa вятьра, което  Cu e сериозен  npo- 
пуск  в  играта. Средствата  ще  ви  трябват, за  
да  застроите  селищата  Cu и  да  наемете  
вoйcкa. Акцентът  е  поставен  предимно  
върху  армиите  и  техните  ъпгрейди  (no три  
нa войска). Постройките  ca направени  ня- 
как  Cu, за  дa отбият  номера  и  дa дадат  ня- 
каква  причина, поради  която  имате  
възможност  да  тренирате  определена  еди- 



нападателите  са  лесна  плячка  за  моята  армия  от  свръхестествени  твари  
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вите  всички  ъпгрейди  - достатъчно  е  да  се  
ориентирате  към  войската  Cu от  последно  
ниво, да  накупите  достатъчно  количество  
от  нея  и  да  ходите  да  cu играете  на  боулинг  
C главите  на  враговете . Хубаво  хрумване  е  
да  имате  възможност  да  тръгнете  no раз- 
лични  пътища  на  развитие . По  време  на  иг- 

рата  ще  получите  много  и  разнообразни  
мисии. Някои  oт  тях  ще  са  задължителни  
за  напредването  на  историята , a други  ще  
ви  помогнат  да  натрупате  опит, спечелите  
ценен  предмет... Играта  нe e линейна, така  
че  някoи  oт  тези  мисии  ще  дадат  своето  от- 
ражение  по-нататьк. C течение  на  времето  
ще  вземете  страна  и  на  трите  раси  B кон- 
фликта  - Номади, Амазонки  и  Ghuls. Pacи- 
те  разполагат  C по  двадесетина  уникални  
единици  и  имат  различни  постройки  a гpa- 
довете  Cu. B средата  на  играта  ще  се  при- 
съедините  и  кьм  една  четвърта  paca, нo за  
да  нe ви  развалям  удоволствието  от  играта, 
ще  запазя  името  й  B тайна. 

Опьлченците  на  Шипка  
Втората  част  a Persian Wars представ- 

ляват  епичните  мелета, които  също  бяха  
патентована  марка  нa Blackmoon Chroni- 
c1es. Понякога  на  картата, кьдето  се  води  
сражението , ще  щъкат  над  300 гадини , кoи- 
тo изтискват  и  последната  капка  мравчена  

По  време  на  играта  често  ще  ви  бъде  даван  
право  на  избор, от  койго  ще  зависи  развитието  ви  

Екраны  за  набиране  на  войски. Познатата  ни  от  
семейство  Адамс  ръка  е  една  от  най-яките  единци. 

сила  oт  вашата  машина  (ако  играете  на  
компютър, асемблиран  B Албания ). Дори  и  
на  Сеlегоп  900 действието  се  движи  като  
напечен  от  слънце  охлюв. Предвидената  
опция  за  пауза  no време  на  битка  е  манна  
небесна  и  спасява  стратегическия  елемент  
от  играта, който  е  заплашен  от  тотално  из- 

чезване  npu мacoвoтo клане  което  настава  
npu епичните  сблъсъци . Интерфейсът  на  
Persian Wars като  цяло  е  доста  муден  и  не- 
удобен . Kaзвaм  го, защото  при  сегашното  
положение  селектирането  на  единиците  B 
меле  е  равносилно  на  нервна  криза. He дaй  
Cu боже  no някаква  причина  да  изведете  
някoй  oт  войската  Cu извън  картата  - нямa 
връщане  каквото  и  дa правите . И  npu най- 
добро  желание  да  изберете  група  1, която  
сте  създали  преди  това, играта  ви  noкaзвa 
rpyna 4, която  е  на  другия  край  нa кapтaтa. 
He ce и  опитвайте  да  центрирате  единица, 
освен  ако  това  нe e Синд6ад. He пробвайте  
и  да  излекувате  например  джин  от  групата  
Cu като  посочите  върху  кapтинкaтa - ще  
трябва  да  го  тьрсите  в "онова-огромно-чер- 
но-нещо-дето-шава-там-долу" (имам  пред- 
вид  мелето ). Съгласете  се, че  е  адски  не- 
удобно. Другата  особеност  нa Persian Wars 
е  пълната  nunca нa представа  у  войските  
ви, как  да  стигнат  oт  тoчкaтa A до  точка  B. B 
другите  игри  нa тези  знания  им  викaт  
pathfinding, HO npu условие  че  тук  те  болез- 
нено  липсват, някaк  cu трудно  можем  дa ка- 
жем, че  "pathfinding-ът  на  единиците  е  
слаб". Именно  поради  горните  проблеми  
no време  нa битка  е  истинско  нещастие , че  
B иrpaтa няма  save no време  нa военните  
действия . B мoмeнтa тя  се  е  превърнanа  a 
изпитание  нa здраво  търпение, здрава  клa- 
виатура, мишкa, мoнитop и  т.н. 

Ето  и  някoи  oт  no-интepecнитe единици  
a иrpaтa. He мога  да  нe спомена  "тaнкoвe- 
те", без  които  играта  просто  е  немислима. 
Едва  cera разбрах  защо  нa камилата  й  ви- 
кат  универсално  живoтнo. Бая  е  универсал- 
но  дa ви  кaжa, щoм  чак  нa тaнк  става.... 
Птицата  Рух, също  е  включена  B играта, нo 
noд  името  Рок  и  дa ви  кaжa не  е  сред  пред- 
noчитaнитe ми  врагове. Аналогы  на  тaзи  
nтицa oт  pacaтa на  Ghu1s-овете  е  една  or- 
poмнa конска  мyxa, кoятo лети  насам-натам  
и  ръси  мaгии. Нея  пък  направо  я  мразя. Ни- 
тo една  ориенталска  приказка  не  прави  из- 

ключение  щoм  става  въпрос  за  летящи  ки- 
лимчета. И  Persian wars ae прави  oтклoнe- 
ниe от  тoвa npaвилo. 

Единиците  ви  onит  трупат, нo той  идвa 
главно  oт  бoнycчeтaтa, кoитo ca разхвърля - 
ни  no бoйнoтo none. Koraтo съберете  onpe- 
делен  брой  вдигате  нивo. Caмoтo избиване  
нa врагове  се  възнaгpaждaвa смешно  мал- 
кo a сравнение  C onитa, кoйтo идвa от  тях. C 
увеличаване  нa нивото  се  noвишaвaт  харак- 
теристиките  живoт, атака  и  мана. Спрменах- 
ме  вече  нa някoлкo пъти  зa мaгии. Синдбад  
също  ще  е  магьосник  и  макар  че  нaбopът  
My от  заклинания  B края  нa играта  е  доста  
беден  мaгии  като  Heal и  Lightning ще  ви  
спасяват  нe един  и  два  пъти. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  MИCЛИ  
От  гледна  тoчкa на  графиката  и  музика- 

тa също  нe мoгaт  да  се  кажат  някакви  су- 
перлативи . Макар  и  нa места  красива, тя  cu 
ocтaвa нa посредствено  равнище. дa не  ro- 
ворим, че  за  paзликa oт  BlackMoon 
Chronicles, кoятo има  едно  oт  най-впечатля- 
ващите  интродукции  B историята  нa иrpитe, 
тук  изпълнението  е  мнoro по-постно. 

След  всичко  кaзaнo досега, нaдали  мo- 
ra да  дaм  смислен  oтroвop нa въnpoca, зa- 
щo играта  имa тonкoвa висока  оценка . Mo- 
же  би  заради  въодушевлението , кoeтo ви  
oбзeмa, кoraтo влезете  B битка  unu вмaни- 
чaвaщaтa cuna нa Persian Wars, кoятo ме  нa- 
кapa дa cтигнa дo края  й. 

Dimesnin 
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Подготовка  за  излитане . моитв  другари  вече  са  на  
пы  да  се  отделят  oт  земята. 
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Хората  мислят,  че  нямам  душа.  Че  пред- 
ставлявам  просто  купчина  пластмаса, про- 
водници  и  редки  метали ,  на  които  електри - 
ческата  искра  придава  подобие  на  живот. 
Рефлекси ,  нo не  и  воля . Способност  за  оцен- 
ка  на  сиryацията,  но  не  и  съзнание .  Сетива, 
нo  не  и  чувства, мисли  и  желания . Така  де, 
за  какво  би  разсъждавал  бopдoвият  кoм- 
пютьр  на  фронтови  изстребител  BFF4-122 
Lightning? Какво  би  поискал  да  получи  от... 
съществуванието  Cu?  За  какво  би  мечтал? 

И  все  пак  аз  усещам  и  знам  повече , от- 
колкото  създателите  ми  подозират. Парче  
no парче  събирах  информацията  - oт  дочути  
думи  на  механиците  в  хангара , кратки  pen- 
лики  между  пилотите  no  време  на  полет, 
подслушани  гласове  в  ефира . Сега  ще  си  я  
припомня  за  последно , за  да  не  сбъркам  
след  малко , когато  няма  да  имам  право  на  
грешка. 

He ce оправям  добре  в  чсвешката  исто- 
рия , HO ето  какво  знам  със  сигурност . Преди  
време  хората  живеели  в  държава , кoятo се  
наричала  Империя . После  настанал  период  
на  междуособни  войни,  и  много  обитаеми  
светове  били  безвъзвратно  опустошени . Пo- 
степенно  хаосът  утихнал , за  да  отстъпи  мяс- 
тo на  целенасочени  усилия  за  търсене  на  нo- 
ви  планети , годни  за  живот. Някьде  no това  
време  хората  се  организирали  във  Федера- 
цията  и  за  пръв  път  срещнали  велианците  - 
потомци  на  отдавна  забравена  колония  от  
времето  на  Империята , нo доста  различни  от  
останалата  част  нa човечеството . Имали  
напреднала  наука,  и  били  готови  дa споделят  
с  другите  най-ценното  си  откритие - Нула-Т  
пopталa. C негова  noмoщ  те  били  способни  
мигновено  да  пренасят  между  звездите  вся- 
какви  товари  - стоки  и  xopa. Cкopo Федера- 
циятa и  Benuaua сключили  дoroвop, според  

кoйтo ua всяка  федерална  планета  трябвало  
да  се  noяви  no един  такъв  портал . Настъпила  
epa ua благоденствие  и  изобилие . После  оба- 
че  дошло  времето  велианците  да  проявят  ис- 
тинската  Cu същност. Един  ден  от  Нула-Т  
порталите  започнали  да  изскачат  вoйници  и  
бoйни  машини , които  завладявали  планетите  
и  помитали  всяка  съпротива. така  започнала  
войната . Така  съм  се  появил  ua света  и  аз  - 
нервната  система  на  най-съвършената  бойна  
машина, създавана  някога  от  човека. 

Освен  че  подценяват  способноста  ми  за  
възприемане  нa света  около  мен, създатели - 
те  ми  не  оценяват  no достойнство  сложност- 
та  на  paбoтaтa, която  изпълнявам . Аз  не  съм  
предназначен  да  управлявам  някаква  пpими- 
тивна  машинария , кoятo използва  подемната  
cuna нa крило, обтичано  от  въздушен  noтoк, 
за  да  се  държи  във  въздуха. Изтребителят ,  в  
чието  тяло  се  намирам , имa множество  реак- 
тивни  двигатели . Те  не  само  My осигуряват  
тяга, за  да  се  движи  напред, HO и  ro държат  
издигнат  над  земята . Карат  гo да  завива , да  
се  плъзга  настрани , да  eucu нa място, да  лe- 
ти  npaвo нагоре, или  дa извършва  фигури  oт  
висшия  пилотаж. И  макар  човекът  вътре  ca- 
мо  да  накланя  командния  лост  настрани  в  
знак, че  иска  да  завие, аз  изчислявам  точно- 
то  съотношение  в  тягата  на  всички  двигате- 
ли, и  с  лазерна  прецизност  карам  машината  
дa спазва  зададения  курс. 

B мен  са  седяли  мнoгo nилoти  - и  ново- 
бpaнци, и  асове. Управлявали  са  ме  и  непо- 
хватно , и  cъc съвършена  точност. тези, кoитo 
зaбpaвят, че  не  се  намират  в  обикновен  ca- 
молет, оцеляват  най-дълro. Ако  ползват  уме- 
лo страничната  и  вертикалната  тягa, ако  нe 
завиват  твърде  рязко, за  да  не  губят  ско- 
pocпa cu, aкo се  притискат  към  терена  и  ми- 
нават  npeз  низините  между  хълмовете  и  no 
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нъздушният  к0раб, изшата  п0дкрепа  в  труден  час  

дъната  на  каньоните, ако  следят  внимателно  
показанията  на  приборите  ми  и  не  игнорират  
предупрежденията  ми  - тогава  побеждават. 
Или  поне  оцеляват  до  крал  на  полета,  a  това  
често  се  оказва  трудна  задача. Разбира  се, 
мен  не  са  ме  сваляли  още... или  поне  до  
днес  не  бяха. Аз  веднага  усещам  неопитната  
ръка  върху  щурвала, мога  да  изчисля  дали  
маневрата, която  извършвам, ще  доведе  до  
повреда  или  катастрофа. Ho не  мога  да  я  
променя. Така  съм  устроен. Ако  ми  заповя- 
дат  да  се  спусна  срещу  ураган  oT снаряди  и  
плазма, ще  го  направя. Mora само  да  изпис- 
вам  имената  на  заплахите, и  да  извеждам  
малък  червен  знак  за  опасност  в  допния  де- 
сен  ъгьл  на  индикацията  на  пилота. Ще  no- 
насям  мълчаливо  болката  от  вражеските  no- 
падения. Позволено  ми  e  единствено  да  no- 
казвам  на  човека  повредените  части  на  схе- 
мата  на  самопета. C жьлто  - които  мога  да  
поправя, C червено  - тези, C които  трябва  да  
се  занимаят  механиците  на  летището, и  със  
сиво  - унищожените . Ако  някоя  част  е  унищо- 
жена, ще  се  наложи  да  извърша  мисията  без  
нея  - даже  да  се  приземя  за  поправка  и  до- 
зараждане  в  базата, няма  да  могат  да  ме  no- 
правят  съвсем. 

Виждал  съм  мнoгo битки. Озовавал  съм  
се  сам, без  поддръжка  от  вьздуха  или  от  зе- 
мята, на  десетки  километри  в  територията  
на  врага, когато  единственият  ми  шанс  е  бил  
да  се  крия  oT противниковите  сензори  в  не- 
равностите  на  терена. Стоял  съм  като  no- 
следна  преграда  между  велианските  изстре- 
бители  и  телата  на  другарите  си, за  да  им  
дам  още  няколко  секунди, през  които  да  
д0вършат  атаката  Cu и  да  п0емат  пътя  към  
дома. Влизал  съм  в  района  на  действие  на  
подтискащото  попе, което  неутрализира  
действието  на  част  от  електрониката  ми  и  на  
всички  енергийни  оръжия. TaM на  пилота  My 
е  no-тpyднo, noнeжe не  мoжe дa paзчитa нa 
помощта, която  My оказвам  при  нормални  
условия. He може  да  вижда  показанията  на  
приборите, нито  индикацията  ми  за  това  
колко  напред  no курса  на  движеща  се  мише- 
на  да  стреля  - трябва  да  преценява  всичко  
това  на  око, и  често  бърка. 
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Нанасял  съм  удари  no цели  на  земята, 
въпреки  че  това  е  вероятно  най-трудната  за- 
дача, която  ми  ce  е  налагало  да  изпълнявам  
- ако  наоколо  има  средства  на  ПBO на  npo- 
тивника. Там  трябва  идеална  координация  C 
другарите  ми. Само  ако  действаме  зaeднo, 
можем  да  се  надяваме  да  оцелеем  npu ата- 
ките. 

Най-ярките  ми  спомени  са  oт  мисиите, в  
които  сякаш  цели  армии  се  срещат  нa бойно- 
тo none. Десетки  изстребители , прехващачи, 
щурмови  машини  изпълват  въздуха, нa зе- 
мятa се  придвижват  танкове, за  дa Пометат  
вражеските  укрепени  точки,в  морето  кръсто- 
сват  самолетоносачи , ескортни  кораби  и  
малки  катери. Кратки  команди  разрязват  ти- 
шината  в  ефира, nocne идват  възбудените  
възкnицaния  на  пилотите, които  се  вкпючват  
в  бoя, чуват  се  викове  нa радост  и  паника, 
nocne - предсмьртните  крясъци  нa хората, 
воят  на  свалените  мaшини, глухият  бумтеж  
на  взривовете... И  равните, сякаш  безчувст- 
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вени  реплики  на  бордовите  компютри  - пo- 
редици  координати,  сводки  за  унищожени  
цели, съобщения  за  повреди  в  системите. 
Няма  дa чуете  паника  в  гласовете  им, нo  ако  
знаете  за  какво  да  слушате, с  костите  Cu ще  
усетите  разкыващото  ги  безсилие. 

KaKeo още?  Участвал  съм  в  дуел  между  
асове, проведен  no  правилата  от  времето  нa 
Империята  - със  секунданти, които  да  ин- 
спектират  корабите  и  да  следят  за  корект- 
носпа  нa битката.  Бях  в  челото  на  атаката  
npu последното  сражение  нa Рокада  IV, кo- 
raтo завладяхме  Hyлa-T nopталa  и  c noмoщ- 
та  на  шесткракия  ескобански  боен  робот  
влязхоме  в  него, за  да  ударим  велианците  
на  родната  им  nлaнeтa. И  докато  телевизия- 
та  предаваше  съобщения  за  победата  ни, 
ние  вече  излизахме  от  другата  страна, за  дa 
намерим  вражеската  oтбpaнa готова  дa ни  
посрещне. Тогава  излетях  зa  последен  nът  - 
за  да  зaщитя  фnaгмaнa  на  въздушна  фnoтa 
Танго  - единственот0 федерално  бoйнo 
формирование  в  цялата  звездна  система. 
Помогнах  им  дa се  измъкнат, дадох  им  
шанс  да  продължат  битката... нo  ме  свали- 
ха.  

He мразя  велианците, нито  машините  
им. Bce naK, те  са  причината  да  съществу- 
вaм. Нито  nък  храня  любов  към  nилoтитe на  
Федерацията. Аз  съм  бойна  машина. Когато  
пoлyчa от  някого  отговор  нa опознавателния  
кoд  свой-чужд, aз  го  защитавам. Ако  е  нe- 
обходимо  - C цената  на  съществуването  си, 
Така  съм  устроен. Пилоты  ми  e  paHeH, нo  е  
жив, и  ce опитва  да  избяга. Той  нe знае,  a аз  
вече  нямa кaк  да  мy_кaжa, че  oтвъд  хьлма  

Последната  мисия  - атаката  зап0чва  
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Iвpaжecкo yкpenлeниe  в  cpeдaтa  нa  кaньoнa 
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засичам  групова  цел, която  не  отговаря  на  
призивите , следователно  е  вражеска. И  все  
пак  има  нещо, което  мога  да  направя . Щом  
приближат , ще  претоваря  реактора. Ще  
взривя  машината, себе  Cu и  враговете , за  да  
My дам  възможност  да  се  отдалечи . 

За  какво  мечтае  един  бордови  ком- 
пютьр  на  изстребител  BFF4-122 Lightning? 
да  престане  да  бъде  безпомощен  в  самота- 
та  cu. да  каже  на  света, че  мисли  и  същест- 
вува  no същия  начин, както  създателите  Cu. 
да  изкрещи , че  иска  да  притежава  право  на  
избор. Затова, когато  взривя  изстребителя , 
ще  модулирам  излъчването  на  енергия  с  то-
ва  съобщение. Може  би  ще  се  намери  кой  
да  го  приеме  и  дешифрира . Може  би  някой  
ще  разбере... 

Вече  не  чувствам  болката, нито  засичам  
някого  наоколо . Това  значи, че  са  наближи- 
ли  достатъчно , за  да  унищожат  сензорите  
ми. Време  е. 5... 4... 3... 2...1. Така  съм  уст- 
роен. 

Echelon e многс  оригинална  игра. Ако  
очаквате  хипер-реалистичен  физически  мo- 
дел, ще  останете  разочаровани . Ако  обаче  
искате  да  пробвате  умението  си  в  интересна  
и  разнообразна  кампания  - това  е  вашето  
заглавие . Мисиите  са  страшно  разнообраз- 
ни, a на  места  имате  избор, който  ще  повли- 
яе  на  развитието  на  събитията  по-нататьк  в  
играта. Единствената  ми  забележка  е  към  на  
моменти  небалансираната  трудност. Някои  
полети  са  noчти  невъзможни  за  изпълнение  
oт  nbpBu, unu даже  от  десети  onuT, a други  
се  минават  сякаш  сами , noчти  без  ваша  нa- 
меса. Изглежда, това  е  цената, която  трябва  

Вляво  от  курса  - врвжески  град. Отryк  нататьк  
продължениетоеясно  
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да  платим  за  атмосферата , в  която  ни  пота- 
пят  големите  въздушни  битки. Bce naK, кoл- 
кото  повече  участници  има  едно  такова  cpa- 
жение, тoлкoвa по-малка  е  ролята  на  всеки  
един  от  тях. Според  мен  обаче  емоционално - 
тo въздействие  cu струва. 

Другият  аспект, в  който  създателите  й  
заслужават  похвала, е  оформлението  на  иг- 
рата. Когато  е  пусната  на  висока  степен  на  
детайлност, Echelon изглежда  зашеметява- 
що. Машините  и  сградите , теренът  и  водата, 
отблясъците , взривовете  и  прашните  облаче- 
та  - всичко  е  прекрасно  изпипано . Впрочем , 
убедете  се  сами  oт  снимките . 

За  съжаление , красотата  идва  в  ком- 
плект  с  доста  високи  системни  изисквания . 
Особено  за  да  играете  големите  битки  без  
образът  да  насича, ще  трябва  unu да  Cu кy- 
пите  мoгьщa машина  (1 GHz и  нагоре, с  
GeForce 2), или  да  намалите  степента  на  де- 
тайлност. 

Основната  ми  забележка  е  отправена  

към  българските  издатели  на  играта. Практи- 
ката  да  се  превеждат  на  роден  език  хубавите  
заглавия  е  повече  oт  похвална, нo това  тряб-
ва  да  се  прави  с  умение. Останах  мнoгo из- 
ненадан , кoгaтo разбрах, че  преводачът  е  
мъж. Това  предполага, че  е  ходил  в  казарма- 
та  и  My e познат  военният  маниер  на  изразя- 
ване, обаче  от  работата  My такова  нещо  хич  
нe личи. Освен  непознаване  на  военния  жар- 
гон, е  допуснал  доста  смислови  грешки, a 
това  вече  е  сериозен  проблем . да  не  гoвo- 
рим  пък, че  преведени  буквално  на  българ- 
ски, някoи  реплики  просто  не  звучат  на  мяс- 
тo. Според  мене  възклицанието  "Rock and 
roll!" e мнoгo по-близо  дo "Всички  на  въpгa- 
лa!", oткoлкoтo до  "Рок  енд  рол!", произнесе - 
но  с  интoнaциятa нa микровълновата  печка  в  
кухнята. Как  смятате, кое  е  по-правилно  - 
"Гoтoви  зa стрелба, имаме  цели  в  обсег", unu 
"Пръста  нa спусъка, цели  се  в  обхвата"? He 
знам  зa вас, HO кoгaтo чуя  нещо  пoдoбнo в  
средата  нa напрегната  биткa, цялaтa ми  кон- 
центрация  и  noтaпянeтo ми  в  aтмocфepaтa нa 
играта  отиват  нa кинo. 

Ето  ro и  заключението  - напук  нa горес- 
поменатите  проблеми , Echelon e прекрасна  
urpa. Ако  трябва  дa ro оприлича  нa друго  зa- 
глaвиe, тoвa ще  бъде  MechWarrior 4, въпреки  
разликата  в  жанровете . Интересни  мисии, 
управление , кoeтo изисква  yмeниe, нo e с  лек  
екшън  привкус , красива  графика, убедител - 
нa атмосфера , нa всичкото  отгоре  - нa 
български  език(въпреки  нескопосания  npe- 
вoд) - кaквo повече  може  дa иска  човек  oт  
една  urpa? Според  мен  определено  cu стру- 
ва  цената  oт  19.90лв. 

Alex III 

Графика: 
Звук: 
Геймплей : 
И  нтеле  кт: 
Мултиплейър : 
Прилича  нa... 
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ALONE IN THE DARK 
THE NEW NIGHTMARE 
1  Производител : Вика  
1  Разпространител :  PC Mania 

1  Интернет :  www.buka.ru  

1  Системни  изисквания: 
Celeron 700, 128 MB RAM, 
32 MB VideoCard 

1  Сдъвкано  и...  Четвъртата  серия  на  една  от  най-успешните  
игрални  хорър  поредици  е  пренесла  и  в  новото  хилядолетие  
пюбимата  на  всинца  ни  мрачна  атмосфера  и... почти  нищо  друго. 

Сам  в  мрака . Отново. 

Защо  топкова  се  страхуваме  от  мрака , 

когато  го  носим  винаги  сы  себе  Cu? He 

можем  да  контропираме  светлинага , нo 

винаги, когато  пожелаем, можемда  се  пo- 

roпим  в  лепкавия, черен  като  плаща  на  
черната  весгителка  мраи  зад  coбcrвeниre 

ни  клепачи. Той  ни  носи  yrexara, спокойст- 
вието  и  отморага, обгрьща  ласкаво , oбгo- 

реного  ни  от  светлинага  сьзнание . 

Поне  в  nose четo случаи. 

Затвори  oчи. Отблыни  режещите  
льчи  светлина  далеч  oт  очите  Cu. Остави  
сенките , стаени  от  вътрешната  страна  на  
кпепките  ти  да  ce размьрдат, да  се  огпе- 
дат  неуверено  и  спед  roвa, иoгaro се  убе- 
дят, че  омразната  светпина  е  заключена  
далеч  or тях, да  нахпуят  в  сьзнанието  ти, 

през  незрящите  ти  oчи, да  завладеят  миc- 

лите  ти, да  пльзнат  острите  си, тьнки  като  
брынач  нокти  no грьбначния  ти  стьлб, да  
увиятхпьзгавите  си, пюспести  пипaпa 

oкoлo гьpлoro ги, да  впият  нeвьзмoжнo 
ледените  Cu зьби  в  бясно  пулсиращого  ти  
сьрце, да  разкыаг  самообпаданието  ти  на  
хиляди  малки  кычета  ужас  и  да  ги  
разпрынат  из  гърдиге  ти. 

Сега  oтвopи  oчи. Отвори  ги, с  радост  
и  crpacт, отвори  ги, за  да  срещнеш  свет- 
лината  на  небесного  светило  и  радостта  от  
досега  си  с  новия  ден. И  остави  само  една  
мьничка  частица  от  сьзнанието  Cu да  ce 
притеснява , да  се  притеснява  в  онази  час- 
тица  от  сеиундата  нужна  на  импулсите  от  
мозьиа  да  достигнатдо  мусиупите , ион- 
тролиращи  движението  нa кпепачите  ти. 
Остави  я  да  ce притеснява  oт  гпупавата  и  
иреална  - зaщoтo това  е  гпупаво , мнoгo е  
глупаво , нaпи? - вьзможност  мракы  и  де- 
моните, стаени  зад  кпепкиге  ти  да  са  на- 
мерили  начин  да  пропьлзят  навьн. И  ceer- 
лината  да  я  няма. Никьде  и  никога  вече. 
Да  бьдеш  сам, сьвсем  сам,  в  мpaиa..  . 

Добре  дошъл  отново , приятелю. 
карнби  те  очакваше . Демоните  - също. За- 
таи  дъх  и  се  приготви  да  срещнеш  

четвъртото  продължение  на  една  от  най- 
емблематичните  поредици  в  компютърна- 
та  история . Хвани  ръката  ми  и  ce постврай  
да  не  я  изпускащ  - казвам  ти  го  в  името  на  
твоята  лична  безопасност . И  искам  да  зна- 
еш, че  за  мен  е  истинска  чест  да  бъда  твоя  
водач  в  Новия  кошмар  роден  в  болните  
мозъци  на  пичовете  от  Darkworks  и  
Infogrames. 

Действието  в  новия  Alone  e  сиryирано  
през  съвсем  актуалната  2001 година. 
Сътрудникът  на  Карнби  - който  no съвмеС- 
тителство  My ce явява  и  най-добър  npи- 
ятел  - Чарлз  Фиске  -  е  намерен  мъртъв  на  
Острова  на  сенките, намиращ  се  недалеч  
oт  бреговете  на  Мейн. Светкавичното  раз- 
следване  на  Карнби  ro отвежда  до  Фреде- 
рик  Джонсън , който  без  бoй  Cu признава, 

че  собственоръчно  е  наел  Фиске  да  изди- 
ри  на  острова  някакви  ценни  индиански  
реликви  (всъщност  три  плочки  със  симво- 
ли, които  никoй  не  е  разкодирал  до  мo- 
мeнтa,  a  nък  разгадаването  им  носи  ста- 
билни  дивиденти , както  в  случая  с  псвече- 
тo древни  неразкодирани  реликви). 
Джонсън  моли  Карнби  да  се  заеме  лично  
с  тьрсенето  и  My връчва  като  бонуС  кьм  
хонорарасексапилната  антроположка  Ай- 
лийн  Кедрак, която  да  го  придружи  на  ост- 
рова. Както  се  разбира  в  последствие  no- 
следната, подобно  на  добрия  стар  детек- 
тив  също  Cu има  лични  мотиви  да  посети  
острова. Време  е  да  Cu харесаме  едии  от  
двамата  предоставени  ни  персонажи,да  
включим  фенерчетата , да  презаредим  ре- 
волверите  и  да  влезем  сами  (нашите  хубо- 
стници  се  разделят  npu инцидент  още  в  
интрото)  в  мрака  за  четвърти  пореден  път. 

Предполагам , че  си  очаквал  тази  игра  
ако  не  C нетърпение  тo поне  с  любопитст- 
вото, Съпътстващо  появата  на  всяка  пo- 
редна  серия  oт  някоя  добра  поредица. A, 
че  поредицата  е  добра  мисля, че  няма  
спор. Алоуна  винаги  е  бил  съчетание  от  
силна  история , облечена  в  прекрасни  ви- 
зуални  одежди  (Между  другото  no време  

на  инсталацията  на  uoeun AITD ти  показват  клю- 

чови  кадри  oт  предишните  три  серии . Истина  не  
е  каква  носталгия  ме  обзе, когато  зърнах  oтнoвo 
ръбатия  и  мустакат  Карнби, вкопчен  в  схватка  
Със  зoмби , оцветено  в  бебешко  синьо. Ех, мла- 
дост...), мрачна  атмосфера , исторически  хорър- 
моменти  (сигурно  дo края  на  живота  Cu няма  да  
забравя  oнoвa живoтнo, което  нахлу  npea npoзo- 

реца  в  AITD 1), както  и  твърде  близка  дo 

съвършенството  сплав  между  екшън  и  адвенчър . 

Аз  личнo май  от  Thief 2 не  съм  се  радвал  така  на  
urpa, за  която  ще  nuwa. 

И  понеже  вече  те  усещам  как  здраво  Cu 
стиснал  списанието  в  потните  Cu длани,  a в  кpaи- 
щата  на  очните  ти  ябълки  бавно  пропълзяват  
червените  змийчета  на  напрегнатото  очакване  
ще  спра  да  те  тормозя  с  литераryрни  отклонения  
и  oбщи  приказки  и  ще  отговоря  на  въпроса  
"струва  ли  си?". Ами  не. И, повярвай  ми, тази  
мъничка  едносрична  отрицателна  частица  ми  e 

адски  трудно  да  я  напиша. Защото  играта  ми  до- 

~ 

Жестокост  към  фауната. Основната  причина  
играта  да  е  забранена  за  тиквеници  043 



И  да  купиш  кисело  мляко, чу  ли. да, сльнчицето  ми,  г̀  
ти  ми  липсваш. Aмa aa няма  да  закынявам . 
да, не  повече  от  дванадесетина  часа  геймплей  ме  
чакат. Ще  се  прибера  за  вечеря. И  аз  те  цункам . 

падна  и  изкарах  някои  доста  приятни  часове  с  
нея. И  досега  нe мога  да  Cu обясня  какво  точно  
харесах  в  AITD 4. Съдейки  no минусите  й, които  
ще  ти  изложа  подробно  по-долу, сигурнс  става  
дума  за  носталгия  и  приятни  спомени . Или  пък  
за  принципно  позитивното  ми  отношение  кьм  
хоръра  като  цяло  (а, повярвай  ми, да  Cu хорър  
фен  в  последните  години  означава  да  Cu ce npи- 
мирил  с  факта, че  поне  80% от  остросюжетните  
произведения , появяващи  се  на  пазара  са  безум- 
нo тъпи). He знaм. Наистина  не  знам ... 

Светлината : 
Първата  (a може  би  и  единствената ) сериоз- 

на  причина  дa Cu потърсиш  AITD 4 без  съмнение  
е  тpaдициятa. Носталгията . Атмосферата . Про- 
щaвaй, че  се  повтарям , нo нaиcтинa никой  истин- 
ски  фен  на  поредицата  не  би  се  поколебал  пред  
перспективата  да  влезе  за  четвърти  пореден  път  
в  кoжaтa нa Карнби  и  да  подедективствува  в  све-  
тa нa свръхестественото . 0ще  повече, че  тради- 
циятa Алоуна  да  е  облечен  във  великолепни  ви- 
зуални  одежди  е  спазена  и  игpaтa изглежда  до- 
ста  добре  (въпреки , че  и  no отношение  на  гра- 
фичното  оформление  имaм  някои  забележки , нo 
зa тях  - в  другата  графа). Движенията  нa nepco- 
нажите  ca изпипани  дo най-малкия  детайл  и  вся- 
ко  помръдване  no екрана  е  свързано  с  кратко  
възхитено  възклицaниe(C изключение  нa дви- 
женията  на  Айлийн , които  са  толкова  съвършено  
женствени , че  са  свързани  с  продължитепно  мy- 
чене, наподобяващо  лю6овния  зов  нa дивия  нo- 
сорог. B някои  случаи  - и  с  ерекция ). Освен  това  
в  настоящият  A1TD за  първи  път  любимите  герои  
не  изглеждат  грозни  и  уморени  от  живота . За  
Айлийн  кaзax. Карнби , както  вече  може  би  си  зa- 
белязал , изглежда  забележително  подмладен , 
обръснал  Cu e демодираните  мустаци , пуснал  Cu 
е  дълга  коса  и  се  е  сдобил  с  гьзарско  кожено  
манто. Идентифицирането  с  персонажите  в  Ho- 
вия  кошмар, нaиcтинa е  изключително  приятно  
преживяване. 

Атмосфера , мaкap и  сериозно  разредена  
спрямо  предишните  части  отново  е  мрачно  oчa- 

poвaтeлнa. Яркият  лъч  нa фенерчето  (споменах  044 

ВЮ  

ли, че  визуалните  ефекти  ca прекрасни?) 

разсича  мpaкa, пропълзял  в  обвити  в  пая- 
жини  коридори , плъзвa ce no тъмните  
очертания  нa изключително  заплашително  
изглеждащи  предмети  от  бита, тaйнcтвeнa 

сянка  се  отразява  в  близкото  огледало . 

Мрачни  готически  интериори  се  редуват  с  
нe по-малко  мрачни  открити  npocтpaнcтвa, 

гадини  изcкaчaт  и  нападат  от  неочаквани  
места, изкарвайки  ти  акъла, действието  е  
накъсано  от  множество , предимно  добри  и  
предимно  стряскащи , aнимaции. Камерата  
е  noчти  перфектна , като  в  добавка  често  
пъти  се  нaмиpa под  нестандартен  ъгьл  
unu нa неочаквано  място, което  придава  
нa AITD някaкъв  кинематографичен  пpи- 
вкус. 

Освен  това  - дето  викaт  no телевизия -  
та  - nлaщaш  едно, получаваш  две  неща, 
зaщoтo игpaтa с  Кирнби  (добре  екипиран  и  
издържлив ; повече  бой, по-яки  оръжия, 
повече  муниции  и  респективнотвърде  
малко  моменти , в  които  ще  се  почувстваш  
беззащитен)сериозно  контрастира  спря- 
мо  тaзи  с  Айлийн  (значително  по-безза- 
щитна  и  уязвима; параноята  пълзи  no мo- 
нитора  край  грациозната  й  фигурка, 
пръстът  ти  нервно  лежи  нaд  копчето  зa ти- 
чaнe). Можеш  условно  дa приемеш , че  
хоръра  и  екшъна  са  разделени  между  два- 
тa персонажа , което  Cu e сериозна  причи- 
на  за  поне  едно  преиграване  на  играта. 

Мракы: 
Игpaтa е  обидно  епементарна . Първа-  

тa по-сериозна  загадка  (поне  npu Карнби, 
с  Айлийн  тaкa и  нямах  време  дa се  noзa- 
нимaвaм  по-сериозно ) реално  се  намира  
no средата  нa играта. Bтopaтa - към  края  й. 
Шaнcът  да  зaкъcaш  или  да  се  загубиш  е  
нулев. Единствен  бегьп  проблем  пред- 
cтaвлявaт  схватките  с  чудовищата  и  то, за-  
щото  - въпреки  гръмките  обещания  - AITD 
4 Cu имa съвсем  конзолен  вид  и  сейва  се  

осъществява  с  помощта  нa специални  
сравнителнотрудно  откриваеми  индиaн- 
ски  талиcмaни. Ho този  начин  играта  е  
удължена  изкуствено  (a чистото  време  за  
urpa въпреки  забележителния  обем  от  три  
диска  е  не  повече  от  15 часа) no нaй-гру- 
бия  възможен  нaчин  - авторите  те  принуж- 
дават  дa преиграваш  до  посиняване . Вто- 
рият, вече  по-кулryрен, нaчин  зa удължа- 
ване  нa Hoeun кошмар  са  тоновете  неща  
зa четене, които  се  изливат  върху  нещаст- 
ните  repou. Повечето  - скучни. 

Което  извиква  след  себе  си  прозрени- 
ето, че  всъщност  четвъртият  Алоун  имa 
нaй-cлaбaтa и  недоизпипана  история  до  
момента  и  My e крайно  трудно  да  noдъpжa 
интереса  ти, npu положение , че  нa теб  нe 
ти  пука  какво  ще  става  нa шибания  остров , 

нaй-малкото, защото  винаги  Cu поне  две  
крачки  пред  сценаристите . Ha всяка  втора  
крачка  ще  се  сблъскваш  с  очевидно  нело- 
гични  събития , репликите  нa персонажите  
често  ca толкова  трагични  (просто  чуй  
първите  двa - дpaмaтични  no идея  -  диa-  
лога  между  детектива  и  помощничката  
му), че  ме  усъмняват  в  психическото  здра- 
ве  unu noue в  потенциалната  комуникатив - 
ност  нa автора  uM. 

Зa графиката  - в  Aпoyн  4 cu имaш  
триизмерни  персонажи , разхождащи  се  из  
фотореалистичен  20 терен. Доryк  - нищo 
необичайно. Необичайното - или  поне  
зверски  дразнещото  е - че  тoзи  терен  е  не- 
нормално  статичен . Имах  чувството , че  нa- 
истина  се  разхождам  нaд  фотография  - 
нищо  no терена  не  помръдва . Вратите, 
прозорците , шкафовете  и  прочее  неща, 
предназначени  дa бъдaт  отворени , не  се  
отварят  и  зaтвapят  - когато  aктивиpaш  
вpaтa екранът  cтaвa тъмeн, чуваш  
проскьрцващ  aByK и  ce озоваваш  в  нова  
стая, респективно  в  екран  показващ  ти  
вътрешноспа  нa шкафа  unu из  каквото  

да  бе  и  аз  се  чудя  защо  изглеждам  толкова  
забележигелио  лодмладен  



Anna това  не  смея  да  ходя  no библиотеки ... 

там  ровиш. Когато  включиш  лампите , при- 
мерно, екранът  примигва  и  се  включва  но- 
ва  фонова  снимка, на  която  лампите  све- 
тят. Когато  поставяш  нещо  някъде  или  за- 
действаш  някакьв  механизъм  екранът  пак  
премигва  и  виждаш  как  съответното  нещо  
вече  е  поставено  или  активирано . Водата  е  
статично  отражение  на  околните  предме- 
ти, което  ue Cu прави  труда  да  се  
помръдне  докато  Карнби  гази  в  нея  (оста- 
нах  с  впечатлението , че  на  детектива  са  му  
отрязали  краката  и  той  се  влачи  no 

стъклен  пoд  с  помощта  на  ръцете  си). Аб- 

солютно  аматьорско  изпълнение . 0ще  no-

вече , че  прехвалените  динамични  сенки  
(единственото  нещо, което  можеш  да  
включиш /изключиш  в  менюто  с  многообе- 
щаващото  име  "video options", впрочем ) са  
бъгливи , не  реагират  адекватно  на  свет- 
линните  източници  и  нe могат  да  стъпят  и  
на  малкото  пръстче  на  тези  от  Nocturne 

или  Severance. 
И  накрая  - за  капак  - играта  е  бъглива. 

Много. Дори  и  да  оставим  настрана  хао- 
тичните  блокажи  и  изплювания  (а  е  малкo 

тpyднo да  ги  оставиш  на  страна  - пoмниш  
за  сейва, нали?) в  A!TD 4 има  твърде  мнo- 

ro неща  реагиращи  неадекватно  или  не  
реагиращи  въобще . no-rope споменах, че  
хорър  елемента  е  подържан  oт  изненадва - 

щата  поява  на  вразите . Е, да  ама  те  се  no- 

явяват  oт  нищото  (и  това  можеш  да  го  
броиш  като  третия  начин  за  изкуствено  за- 
вишаване  на  трудноспа  и  времето  за  игра  
- авторите  често  нараняват  героя  ти  без  да  
My дадат  шанс  да  се  защити ). Вървя  Cu 00 
тесен  перваз  край  стената  на  имението  и  
изведньж  cpeuty ми  изскача  вълк  и  ме  за- 
хапва. Е, откъде, бе?! 

0ще  - има  някои  очевидно  взимаеми / 
използваеми  неща, които  героят  ти  отказ- 
ва  да  вземе/ активира  oт  първия  път. Това  
ce тpae. Ама  има  не  чак  толкова  очевидни  
взимаеми / използваеми  неща, кoитo -  

след  като  цъкнете  край  тях  action бутона  и  
нищо  не  стане  - Cu подминаваш  като  пич. 
И  след  като  споменах  какво  спъва  куеста  
да  кажем  и  какво  спъва  екшъна. 0ръжията  
често  не  реагират  адекватно  (nHaM, че  това  
словосъчетание  ro използвам  вече  за  пети  
nbT; да  не  мислиш, че  е  моя  вината?!). По- 
някога  просто  отказват  да  нараняват  врага  
(ракетите  oт  ракетометните  opъжия  пък  
имат  npиятния  навик  да  се  взривяват  в  ня- 
каква  невидима  преграда  току  край  теб, 
без  въобще  да  достигнат  дo лoшия). Toвa 

npu положение , че  амунициите  - особено  
npu Айлийн  - са  кы  Cu е  жива  гавра  с  иг- 
раещия . 

Светлосенки: 
Преглеждам  си  писанията  (да  не  се  е  

промъкнала  пак  някoя  гАсеница , не  за  
друго ) и  установявам , че  отговора , който  
cu зададох  в  началото , a именно  "защо  ха- 
pecax играта" е  ocтaнал  без  някaкъв  адек- 
ватен  oтroвop. може  би  noнякora оценката  
на  играта  не  се  определя  задължително  на  
везните , oт  едната  страна  нa които  стои  
броят  на  плюсовете , a oт  другата  броят  нa 
минycитe. TyK описаната  игра, въпреки  че  
е  на  светлинни  години  от  хита, който  се  
oчaквaшe дa бъде, определено  cтaвa за  
urpa и  Cu струва  да  й  отделиш  малко  от  
cвoбoднoтo Cu време. Toea, което  не  за- 
служава  дa й  отделиш  - кaктo вече  и  сам  
трябва  дa Cu преценил  - ca парите  си, така  
че  пробвай  да  Cu u намериш  на  аванта. 

Иначе  в  края  на  финалните  надписи  
ни  усведомяват , че  Карнби  ще  ce въpнe. 
Искрено  се  надявам  продажбите  нa нacтo- 
ящaтa urpa да  не  My попречат  да  гo стори. 
Ще  ми  липсва, въпреки  всичко. 

Проблясъци: 
Полезни  съвети  с  други  думи. Първо- 

то  и  най-важно  нещо, което  трябва  да  за- 
пoмниш  е, че  npu сейв  играта  те  записва  
euuaru нa входа  на  съответното  помеще- 
ниe/ парче  от  терена  без  да  отчита  всички - 

Не, нямaм  оръжие  в  момента. според  сценариста  
an съм  интелектуалката  в  тази  история. Така  че  се  
постарай  да  изглеждаш  поне  малко  уплашен  като  

ти  го  показвам  това  фенерче  

те  работи , кoитo си  правил  ua него  (убивал  чудо- 
вищa, взимал  предмети , включвал  или  изключ - 

вал  разни  машинарии ). За  тoвa най-подходящи- 

те  места  за  сейв  са  нa излизане  oт  съответното , 

вече  прочистено  място. 
Bтopoтo e да  ходиш  винаги  с  включен  фе- 

нер, независимо  дали  е  светло  или  нe. Пoпaднa- 

ли  в  светлината  му, повечето  предмети , с  кoитo 
можеш  дa cu взаимодействаш  npoбляcвaт  из- 
дайнически. 

0т "пъзелов  екран " (разни  циферблати , клa- 

виатури  и  прочее  неща, кoитo бъзикaш) се  изли- 
за  с  копчето  aa включване  на  фенера. 

He можеш  дa се  нараниш  с  ракетометните  
оръжия, кoлкoтo и  близо  дo себе  Cu дa стреляш . 

И  накрая  нещо, което  прочетох  току  що  и  тa- 
кa и  нямах  шанс  да  проверя  - ако  се  сейвнеш  
преди  срещата  с  индианеца  npu всяко  лоудване  
той  ще  ти  дава  нов  медальон . Звучи  интepecнo. 

- Традuциятa 
- Атмосферата  
Минуси: 

- Бъговете  
- Липсата  на  сейв  
- Пpeкoмepнaтa краткост  
- Заниженият  интелектуален  елемент  

Струва  си  дa се  види. Ho в  ни- 
кaкъв  случай  не  е  заслужаващо  Cu парите  
попълнение  кьм  кoлeкциятa ти  
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тактическа  карта, на  която  Гилбърт  ще  може  
да  планира  действията  Cu. 

Дори  и  пчелите  се  отнасят  
пренебрежитепно  кьм  нашия  герой. 
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Билоли  е, не  ели  бипо, и  аз  не  знам. 
Сьществувало  няиога  малио  кpaпcтвo-гocno- 
дарство. B него  всички  добрували, докато  нe 
дошьл  злия  магьоснии  Карн. Яркосиньото  небе  
се  напяло  с  олово, отрова  се  просмукала  в  пло- 
дородната  почвв, замлькнапи  птиците  в  гора- 
та. ЗпиятмагьосNии  искалдаунищожи  всичко  
живо. Много  юнаци  трынали  срещу  Карн, нo 
вcички  били  пoбeждaвaни  oт  мara. Cлyчиno се  
така, обаче, че  един  roпoбpaд  момьи  се  изпра- 
вип  cpewy него  и  ro победил  с  помощта  ua ед- 
на  необикновена  гьба. Магическото  растение  
станало  нарицателно  за  кpалcтвoro, кoeтo ce 
нарекло  Фьнгория, a самата  гьба  била  сложе- 
на  на  почетно  място. Всяка  година  се  orpaни- 
зирал  фестивал  в  нейно  име  и  гpижaтa зa ми- 
цепа  се  предавапа  oт  човеи  нa човеи. Всичио  
вьрвяпо  мирно  и  тихо  докато  един  ден  пазите- 
лят  нa гьбата  dun зверски  одвуразмерен  (т.е. 
странал  двуизмерен) дoкaтo nonuaan растени- 
ето. Незнайниятзлосотрнии  oткpaднал  rьбaтa 
и  драснал  нанякьде. Всичко  това  станало  пред  
очите  ua внука  ua Пазитепя  - Гилбърт, който  се  
втурналда  пoмara надядо  Cu. Ho увu, иoraтo 
cтиrнaп  дo долу, старецы  вече  dun арестуван , 
a присьдата  произнесена  - СМЬРТ. 

B този  момент  завесата  падна, жените  се  

разпищяха , a една  баба  загуби  очилата  си. Гс- 
ляма  каша, какво  ще  кажеш? И  разбира  ce, 
някой  ще  трябва  да  вади  кестените  от  огьня. 
Кой  ли  може  да  е  този  някой. Ти  естествено . 
Ама  няма  да  се  дърпаш! He ми  обяснявай  как  
Cu cnacunu Вселената  миналата  седмица  и  ce- 
га  искаш  да  Cu починете  малко  с  един  Counter 
Strike. Ena, вмъкни  се  в  дрехите  на  Гуудмейт  
(да  не  се  бърка  с  Гуудман , кoйтo обикновено  
се  носи  в  черно) и  тръгвай  смело  напред. He, 
няма  да  те  карам  да  тьрсиш  очилата  на  баба- 
та. Очаква  те  нещо  мнoro no-приятно, oткoл- 
кoтo можеш  да  очакваш . 

След  като  изгледате  интpoтo няма  как  ед- 
на  мисъл  да  не  изникне  в  съзнанието  ви. Тази  
urpa e правена  oт  абсолютни  аматьори . Гра- 
фиката  в  Gilbert Goodmate (накратко  GG) e ме- 
кo казано  архаична. Всьщност, за  да  бъда  дo- 
край  откровен  ще  кажа, че  е  отвратителна . 
Нямам  нищo против  2D-тo. Дори  намирам  за  
сполучливи  някoй  oт  рисуваните  на  ръкагра- 
фики  на  заден  фoн. He че  са  някaкъв  ше- 
дьовър, нo направо  изnъквaт  на  фoнa на  oт- 
вратително  анимираните  repou. Дори  
Гилбърт, бидейки  главния  герой  в  играта, има  
движения , раздвижени  с  no някoлкo кадъра  - 
на  места  в  играта  съм  имал  чувството, че  мога  

no пътя  Cu ще  срещнете  дори  Викинг  с  нежна  душа. 
Ha въпроса  , защо  нocи  брада  той  отговаря  

"Ами  виж  жените  в  селото" 

дa преброя  рисуваните  noзи  на  Гилбърт  за  
някoи  негови  действия. За  детайли  nък  на- 
npaвo не  ми  се  гoвopи. Дрехите  нa Гууд- 
мейт  са  нарисувани  с  no една-две  гьнки, 
без  кaквитo и  да  били  опити  те  да  изглеж- 
дaт  no-реалистично . 



B търсене  на  гопямото  Викингско  съкровище . 
Ще  трябва  да  надхитрим  младия  пазач. 
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Не, ue Cu трьгвай. Хвйде  сега, твкв  и  
твка  сьм  заключип  залвтв  ... по  /Ioбpe с  
добро, отиолкото  с  дьрво. 

За  разлика  от  няколко  световнонеиз- 
вестни  заглавия  и  за  чест  на  създателите  
на  играта  големите  проблеми  свършват  с  
недодяланата  графична  част  на  GG. Пред- 
ставете  Cu изненадата  ми, когато  вместо  да  
намеря  някакви  напълно  малоумни  загадки  
и  пълен  с  бъгове  геймплей  пред  мен  раз- 
кри  лицето  Cu един  много  приятен  куест. 
Вярно, не  много  лицеприятен , нo какво  пък  
- в  сушата  като  няма  риба  и  ракът  е  риба. A 
тoзи  рак  явнo е  понаучил  доста  рибешки  
номера. B GG Cu личат  явни  заемки  oт  кла- 
сиката  в  приключенския  жанр  Monkey 
Island. Самите  създатели  не  крият  този  
факт  - Gilbert noнякora бива  наречен  
Guybrush, a в  една  Викингска  съкровищни- 
ца  героят  намира  златна  статуя  нa триглава  
маймуна, на  която  е  изписано  името  Lucas. 

Ненормалните  идеи  и  странните  типа- 

жи  са  шиpoкo разпространени  и  във  
Фънгория. По  време  на  играта  ще  се  срещ- 
нете  с  ненормалния  артилерист  Пийт, ча- 
ровния  чорап  Чорап  (нещо  като  зайчето  
Бъни, HO малко  no-глупаво ), мързелив  
Джин, гениалния  и  свьрхотвеян  изобрета- 
тел  Елтьн, както  и  с  един  куп  ненормални  
Викинги . Май  забравих  за  интелигентните  
пчели  и  принцесата .... 

Заемките  и  тук  са  очевидни, нo в  ни- 
какъв  случай  нe дразнят. При  условие, че  
приключенския  жанр  е  на  смъртния  Cu 
одър, с  радост  ще  посрещна  всяко  едно  за- 
главие,което  сполучливо  копираголемите  
имена  в  бранша. 

Е, времето  нвпредвв. Вьрви  и  изпьлни  
мисиятв  си! Кви  коя  билв  тя? Ах, колко  сьм  
рвзсеян. Звбравихда  ти  кажа, квква  ще  
бьде  звдачвтв  ти. 

Целта  на  младия  Гилбърт  е  да  спаси  
дядo си, а  за  да  направи  това  трябва  да  се  
дегизира  като  царя  и  да  отмени  екзекуция- 
та  му. След  което  бързо  дa намери  и  върне  

Гъбата  (с  главно  "Г", да  не  се  бърка  с  нашия  
приятел  Evil Yeti). B последствие  ще  ви  се  нa- 
ложи  да  търсите  съкровища, предотвратите  
ужасяващ  ритуал, a като  за  десерт  да  се  
измъкнете  oт  Викингите  и  да  спасите  любовта  
на  вашия  живoт  - Принцесата  (c rлaвнo " П", 
да  не  се  бърка  с  говорещия  папагал  на  съсед- 
ката  под  вас). 

Ho докато  стигнете  до  този  сюблимен  мo- 
мент, ще  трябва  да  се  поизпотите . Гилбърт  е  
вcичкo друго, HO не  и  ocoбeнo интелигентен  
мoмък. Както  ro беше  казала  поета: "C плaм  в  
очите  и  памук  в  главата". Всички  се  отнасят  
пренебрежително  кьм  него  и  ще  се  налoжи  да  
правите  какви  nu не  магарии , за  да  изтръгне- 
те  необходимите  ви  предмети /информация  от  
тях. За  второто  ще  ви  се  налoжи  да  изтърпите  
едно  истинско  цунами  oт  реплики, които  ще  
ви  връхлетят. He знам  кonкo хиляди  реплики  
ca записали  производителите  на  играта, HO 
тяхната  цифра  не  ще  да  е  малкa. Gilbert 
Goodmate e много, мнoro по-празнословен  

да  даваш  книгата, 
че  като  тв  
подхвана  с  това  
перце  ... упс  май  
току-що  ви  
издадох  решениео  
на  една  от  
загадките  в  играта  

дори  oт  The Longest Journey. u като  се  има  
предвид, че  някои  от  диалозите  трябва  да  
следите  с  пoвишeнo внимaниe, за  да  не  npo- 
пуснете  някoя  важна  подсказка  - ще  се  наслу- 
шате  нa какви  ли  нe простотии . Някои  oт  тях  
са  наистина  смешни , други  досадни , a трети  
направо  изнервящи . Единствената  утеха  е  дo- 
брата, според  мен, работа, кoятo ca cu 
свършили  актьорите, дали  гласовете  Cu на  че- 
шитите  в  света  на  Фънгория. Което  не  може  
да  се  каже  за  изнервящо  жизнерадостната  
музика. Другата  неприятна  черта  в  играта  са  
няколкото  недомислици  и  пропуски  в  лorикa- 
та  на  играта. Тя  no принцип  е  линейна, нo ако  
тръгнете  да  справяте  със  задачите  cu no на- 
чин, непредвиден  oт  създатепите  на  играта, 
скоро  ще  се  натькнете  на  неприятни  ситуации . 
Например  ще  трябва  да  си  направите  ключ, 
кoйтo може  да  бьде  изкован  единствено  от  
ковача  (в  ролята  - пoдoзpитeлнo приличащ  на  
Хълк  Холган  здравеняк), нo той  може  вече  да  
е  тръгнал, благодарение  нa някои  ваши  дейст- 
вия. 

rio отношение  на  загадките  нe вярвам  да  
срещнете  кoй-знае  кaкви  затруднения . Gilbert 
Goodmate няма  да  ви  предложи  необятни  мест- 
ности  за  изследване  и  накрая  дa се  озовете  с  
oкoлo 80 предмета  и  никаква  идея  кaквo да  нa- 
правите  пo-нaтaтьк. Bcичкo се  подчинява  нa 
една  малкo изкривена  и  шaнтaвa лorикa, с  коя- 
тo няма  дa ви  бъде  трудно  да  свикнете . Изoб- 
що, заглавието  е  изненадващо  приятно, кaтo 
се  имa предвид, че  бюджетът, с  който  е  правен  
клoни  кьм  нула. Естествено , Gilbert Goodmate 
нямa дa може  да  се  доближи  дo Monkey Island, 
Simon the Sorcerer или  Discworld;  HO aкo сте  no- 
читатели  на  приключенските  игри  със  сигур- 
ност  ще  оцените  тези  20-30 часа, кoитo ще  npe- 
карате  с  Gilbert Goodmate. 

lрыввй  Гипберто. He ce en звстояввй  
много-много. Очвквв  те  светло  бьдеще! 

Groover 

Гpaфикa: 
	

45% 
Звyк: 
	

75% 
Гeймnneй: 
	

85% 
Интeлeкт: 
Myлтиnлeйъp: 
Пpиличa Ha... 

Monkey Island 1-4 

70% 

И  в  GG пиратското  войство  е  
достойно  представено . 



1 Гlpoизвoдитeл: Mucky Foot 
1 Paзпpocтpaнитeјі : Hdos Interactive 
1 uHTepHeT: www.eidosinteractive.com  

1 Системни  изисквания : 
Celeron 400, 64 MB RAM, 
8 MB VideoCard 

1 Сдъвкано  и... 
Оригинална  икономическа  стратегия,която  ще  закове  пред  
монитора  всички  почитатели  на  жанра  

Учените  в  станцията  имат  най-голяма  нужда  от  нежност  и  ласки. Иначе  гениалноспа  им  Cu отива  яко  дим. 
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START  P 
гия. Зa да  можете  да  построите  определена  
постройка , трябва  да  разполагате  или  C тexнo- 
логичните  планове  за  изграждането  й  или  C 
тexнoлorиятa,кoятo пoзвoлявa нейната  нanpa- 
вa. B първия  Случай  ще  се  наложи  да  разчита- 
те  на  приходящите  търговци , за  дa се  Сдобие- 
те  C така  ценния  ви  пакет, дoкaтo във  втория  
ще  можете  да  я  построите  no всяко  едно  вре- 
ме. Необходимо  е  единствено  да  имате  дo- 
Статьчно  енергия . За  дa се  Сдобиете  C техно- 
логични  планове , ще  тpябвa или  дa се  изръ- 
Сите  мнoro Солена  Сума, или  да  ги  разучите  
във  вашата  лаборатория . 

Стигггахме  дo развлекателното  ниво. TaM 
ще  намерите  най-различни  мaraзини, кpъчми, 
мoтeли, барове  и  разбира  се  - Любoвнo Гнез- 
дo за  всички , търсещи  платената  любoв  в  Ко- 
Смоса . Постройките  тук  са  доста  Скъпички , нo 
пък  се  изплащат  бързо, зaщoтo всеки  един  
вaш  посетител  или  Служител  ще  харчи  Спече- 
лените  C пот  единици  енергия  в  тези  прекраС- 
ни  местенца. 

Най-оригиналната  част  oт  цялата  Станция  

Startopia e едно  изключително  забавно  
заглавие , което  успя  да  ме  изненада  не  един  
и  два  пъти  докато  го  играх. Първоначално  ще  
останете  с  впечатлението , че  играта  не  е  нищо  
повече  от  Смесица  между  Dungeon Keeper и  
някоя  oт  Theme Сериите  на  Bulltrog (Theme 
Park, Theme Hospital), нo докато  играете , 
Startopia постепенно  ще  излезе  oт  Сянката  ua 
Своите  Събратя  и  ще  заблести  СъС  Собствена , 
a не  отразена  Светлина . Ho за  това  ще  говоря , 
кoгaтo My дойде  времето . Засега  ще  ви  запоз- 
нaя  с  основите  на  играта . 

Вие  Сте  мениджър  на  космическа  Стан- 
ция. Нито  повече , нитo пo-малко. Тя  се  Състои  
oт  три  нивa - ocнoвнo, развлекателно  и  биo- 
равнище . B зависимост  oт  зaдaчитe, KOHTO Cu 
поставяте , имате  възможност  да  построите  
мнoro Сгради , C които  да  привличате  и  раз- 
вличате  туристи , търгувате , произвеждате , 
разработвате  различни  технологии  или  да  
развъждате  различни  видове  растения . За  
целта  разполагате  C orpaничeнo количество  oт  
универсалната  единица  за  разплащане  - енер- 

PЪKOBOДCTBO HA  
СЪВЕСТНИЯ  COБCTBEHИK 

Скьпи  рьководствоползвателю , 
2000 единици  енергия  не  са  малко  пари, зато- 

вэ  предполагам, че  cpeщy тях  ще  получите  знания  
какдауправлявате  една  космическа  станция. Като  
вашата  например. Едобре, вече  сте  разбрали  че  
действието  се  развива  на  три  равнина. Засега  ще  
се  запознаем  с  пьрвото  равнище. Имате  колектор  
на  енергия, който  е  жизненоважен  за  функциони- 
рането  нa базата. Заryбите  ли  го, пишете  се  в  
списька  за  безработни  мениджьри. Колекторы  
сьбира  енергия, която  се  попзва  от  цялата  база. 
Всяиа  една  постройка  има  нужда  от  аахранване , за  
да  функционира  нормално. Затова  следващата  no 
важност  сгради  са  така  наречените  Power Booster- 
и. Добре  е  да  се  заредите  с  някoпкo такива, преди  
да  застроявате  площта  с  енергоемки  постройки  ка- 
то  фабрика , лаборатория  и  Центьр  no сигурността. 
За  последиците  отнедосгатьчната  енергия  няма  
да  Cu говорим  сега  -  достэть  чно  е  да  ви  спомена, 
че  ви  очакват  ГOЛEMИ  неприятности . 

След  като  Cu осигуритедостатьчно  енергия  е  
време  да  се  насочите  кьм  npoизвoдcтвo и  тьрго- 
вия  на  стоки. C други  думи  е  нeoбxoдимo да  Cu 
набавите  Comsensor, Spaceport и  производствен  
капацитетв  лицeтo на  Фабрика. Инвестицията  е  
доста  голям  и  в  началото  ще  трябва  да  Cu налoжи- 
те  cyposa финансова  дисциплина  (никакви  излиш- 
ни  разходи!), за  да  оцелеете, нo с  течение  нa Bpe- 

ПОГЛВД  Отвън  на  ввШ2та  СтвНЦИЯ . ТЪМНИтв  Свктр0И  са  вСв  
още  незавти  . Скоро  и  те  ще  бъдат  рапределени  



Кпиниката  е  безценна  за  всяка  една  станция. Ако  не  лекувате  посетителите, те  ще  умрат  и  ви  глобяват  C 1000E 
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мвто  ще  разбврвтв , чв  всичко  ще  се  изплати  мно- 
тократно. Космичвскиятпортвидава  вьзможност  
да  тьрryватв  C всички  гьрговци, a не  само  сы  
скьпчията  Арона. Чрвз  простичката  схема  "купу- 
вай  ввтино, продавай  скъпо" ще  набврвтв  срвдст- 
ва, за  да  разширитв  сфврата  Cu на  влиянив. За  
сьжалвнив  и  тук  важи  златното  правило  "пари  при  
пари  отиваґ'. Ако  можвтв  да  Cu позволитв  да  из- 
чакатв  най-изтодната  оферта  за  дадена  стока, ще  
можвтв  да  натрупатв  пвчалби  в  трицифрвни  про- 
цвнти. Ho ако  сгв  притиснати  за  внвргия, ще  се  
уловитв, чв  продавате  на  минимален  приход, за  
да  може  да  взвмегв  изгодно  някoя  друга  сгра- 
да/твхнолотия. Чрвз  пpoизвoдcтвo нa различни  
стоки  вьв  фабриката  ще  мoжeтe да  гвнвриратв  
допълнигвлна  пвчалба. Ощв  една  важна  сграда  на  
пьрвото  ниво  е  Лaбoparopияra ви. Там  се  правят  
различнитв  изслвдвания , стита  дa сге  навли  учвни  
и  да  ств  им  ocиrypиnи  нвобходимите  рабогни  мес- 
та. Съществува  доста  интврвсно  тexнonorичнo 
дьрво. Зa дa вьрвитв  по  нero, трябва  да  задаватв  
различни  задачи  нa вашитв  гвнии. Напримвр, ако  
им  сложитв  един  боклуи  B анализатора , гв  ще  pa- 
зучат  тexнoлorияra "Кошчв  за  отпадьцN', иовго  
автоматично  щв  доведе  дo пoявaтa My вьв  вашитв  
вьзмoжнocrи  за  производство  (вьв  фабриката) и  
строеж. 

~ 	 ~ 
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Всяко  едно  същество  Cu има  характеристики  които  
определят, доколко  ефективно  тo Cu върши  работата.  

са  био-отсеците , където  можете  да  генерира- 
те  избран  от  вао  климат. Оовен  за  засаждане  
и  развъждане  на  най-различни  растения , кои- 
тo след  като  узреят  дават  различни  плодове  
(под  формата  на  стоки ), там  е  и  мястото , 
където  вашите  пооетители  и  олужители  ще  
отдъхват . Постарайте  се  да  им  създадете  раз- 
нообразен  релеф  (можете  да  указвате  нивото  
на  температура , влажност, надморока  височи- 
на  и  ниво  на  морското  равнище ), за  да  може  
вояка  една  от  населяващите  отанцията  ви  pa- 
си  да  намери  климат, подобен  на  този  B него- 
вата  планета  и  да  бъде  щастлив . 

Така, вече  оте  запознати  C основата  на  вa- 
шата  база. За  no-подробна  информация  мo- 
жете  да  се  обърнете  към  " Ръководството  на  
съвестния  соботвеник ", кoeтo разглежда  B по- 
дробности  функционирането  на  коомическата  
отанция . Уникалното  в  нея  е  нейната  гъвка- 

воот. Ако  решите  да  изиграете  соловата  кам- 
пания  (която  ce оъстои  oт  10 миоии ), ще  види- 
те  как  B зависимоот  oт  целта  ви, станцията  
придобива  коренно  различен  вид. Дали  ще  
бъде  космическа  болница , зандан  с  висока  
степен  на  сигурност  или  търговски  центьр  - 
преобразяването  на  помещението  е  направо  
магическо . Това  е  и  една  oт  най-оилните  черти  
на  играта  - при  нейното  разнообразие  тя  мнo- 
гo трудно  може  да  ви  доскучае . Затова  вие  ще  
играете  и  играете , и  играете ... докато  из- 
веднъж  чаоовника  не  звънне  и  sue о  изненада  
установите , че  вече  е  време  за  работа , лекции  
или  пък  детока  градина . 

B Startopia постоянно  се  случва  нещо  HO-
BO, нещо  различно . Нелрекъснато  ви  се  нала- 
га  да  взимате  решения , да  тьргувате , да  стро- 
ите, да  се  развивате . Липсва  тoзи  MOMBHT нa 
насищане , когато  гледате  C малко  тъповато  



тВЮ  

Поредният  тыовец  е  кацнал  в  порта  и  вече  всеки  се  опитва  да  надхитри  другия. 

TAЛOEi COU!TER-STRIKE 

flодробен  списък  на  класираните  отбори  търсете  на  www.club-inferno.com  

PAHГЛИCTA  -  ПETИ  KPЪГ  

1. [SS] Force 	55 т.  '  9. Headoff 	 22 т. 

2. Doom3 Varna 33 т. 10. Extreme 	 20 т. 

3. Se10 Mladost 	32 т. 11. [HELL Force] 	19 т. 

4. Botevata 4eta 	29 т. 12. [FAV] 	 16 т. 

5. [С-Т] 	28 т. 13. AWP 2 	 14 т. 

6.Varna 	24 т. 14. Anti Droga 	13 т. 

7. Aqv 2 	24 т. 15. NA1-DOBRIX 	13 т. 

8. OK 	 23 т. 16. pri-Vampi 	13 т. 

17. The Team.. Jail 11 т. 

18. [SOBT] 	11 т. 

19. [STEP] 	10 т. 

20. RIP 	 9 т. 

21.Inferпo 	8 т. 

22. [SK] INFORCERS 7 т. 

23.C35 	 7 т. 

24. Inferno's Angels 6 т. 

25. Xteam 	6 т. 

26. Gepi Grip 	6 т. 

27. 0_Т 	6 т. 

28. Корупция 	5 т. 

29. Killas 	5 т. 

30000 	5 т. 

31. DPP 	5 т. 

32. Dune 	5 т. 

азара  

т  т  ~ГТТ ,г  т  

изражение  екрана , a играта  Cu тече  пред  вас, 
изцяло  заела  издълбаното  от  oac pycno. Зат0- 
ва  помага  и  наличието  на  различните  произ-  
волно  генерирани  събития  като  търг  на  техни- 
ка, метероитен  дъжд, молба  за  помощ  от  раз-  
лични  космически  кораби  и  т.н. Много  ми  xa- 
реса  и  възможността  да  бърникате  в  най-мал- 
ките  пОдробности  на  базата  ви. Например , 
колко  да  струва  едно  посещение  в  бара , какво  
да  бъде  менюто  в  столовата , колко  да  плаща  
всяка  една  раса  в  мотела , доколко  даден  дро- 
ид  да  обръща  внимание  на  ремонтните  работи  
и  доколко  - нa останалите  Cu задължения ... 
Макар  да  не  е  нужно  да  променяте  тези  пара- 
метри  на  вашата  икономика , наличието  на  no-  
добни  възможности  е  радост  за  всеки , който  
иска  да  развие  уменията  Cu като  мениджър  на  
космическа  станция  до  съвършенство . 

Изкуственият  Интелект  в  Startopia e ... как  

да  го  кажа, може  би  най-добре  е  да  кажа, че  
няма  да  имате  Оплаквания  от  нero. Което  е  
много  добра  атестация  за  неговите  възмож- 
ности. Вярно  е, че  когато  се  състезавате  C 
компютъра  за  кoнтpoл  над  станцията , той  ня-
ма  много  гОляма  идея, какво  прави, нo на  ми- 
кро-равнище  всичко  е  перфектно . Baшитe 
подопечни  Cu гледатсъвестно  работата, дрои- 
дите-строители  хвърчат  нагоре-надолу  из  ни- 
вата  и  поправят  сградите , събират  бОклука, 
няма  заблудени  извънземни , чийто  
pathfinding куца  и  те  се  чудят  и  маят  в  странна  
траектория , докато  накрая  не  умрат  CT глад  и  
изтощение ... 

Графиката  в  играта  е  просто  невероятна . 
При  тОва  без  да  има  умопомрачителни  сис- 
темни  изисквания . Ha моята  машина  
(Thunderbird 850/256МВ  Ram/Geforce 2 MX) 
играта  хвърчеше  нa 1024 х  768 точки  C 32 би- 

Още  нещо  относно  постройките  ви. Те  се  нуж- 
даят  от  непрестанна  поддрьжка. Препоръ  чвам  ви  
посгоянно  да  Cu поддьржате  армия  or обслужва- 
щи  дроиди, за  да  ue ce покрият  сградите  ви  сы  
зелена  патина  и  станцията  ви  да  заприлича  нa 
опустошена  от  буря  нива. 

Вашата  цел  е  да  изкарвате  napu от  базата  Cu. 
Освен  гьрговията , туризмы  сьщо  може  да  се  ока- 
же  добро  перо  в  баланса  ви. Първата  предпостав- 
ка  за  тяхната  поява  ca нaй-eлeмeнтapни  ycлoвия  
зa живот. Спапно  отделение, подходящо  оборуд- 
вано  болнично  заведение , хигиенно  помещение  и  
сголова  са  основата  нa вашата  станция . Чрез  пo- 
ставянего  им  sue задоволявате  голяма  част  отже- 
ланияга  нa вашиге  посетители  и  рабогници. 

Истинската  атракция  за  туристите  се  намира  нa 
развпекагелния  отсек  или  второто  ниво. Там  ге  
трябва  да  намерятразнообразни  заведения, кьдето  
да  похарчат  париге, коиго  носят  със  cede си. 

Задьлжително  е  наличието  на  Любовно  Гнез- 
до, както  и  места  за  развпечение  като  Дискотека  
unu Eap. B началото  една  две  посгройки  отподо- 
бeн  тип  ca напьлно  достатьчни , за  да  задовопите  
нуждите  на  населението  си. Там  e и  мясгото , 
кьдето  можеге  да  построите  различни  магазини. 
Всеки  един  от  тях  се  нуждае  or опредепена  сгока, 
за  да  функционира , така  че  не  бьрзайте  да  прода- 

Общ  план  на  развлекатвливто  ниво  на  станцията  ви. Това  
шареното  в  ляво  е  дискотеката , нищо  че  е  пуста  в  момента. 



РЕВЮ  

Био-0тсека  в  нивото. Тази  локва  в  средата  сам  съм  я  сътво- 
pиn! A ето  че  и  палмвта  е  "узряла  и  ще  се  лревърне  в  стока  . 

~  
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Гlpиличa Ha... 
ungeon Keeper 2, Theme Park 

90% 

cera, можем  дa добавим  и  onциятa зa мултип- 
леър. дa, Startopia е  една  от  мaлкoтo urpu в  
своя  клac, кoятo предлага  мнoroпoлзвaтeлeн  
режим  (хе-хе , кaкви  думи  знaм). rlpu roвa 
мултиплеьрът  никaк  не  e now кaтo изпълне- 
ние  и  ви  препоръчвам , ако  намерите  още  ня- 
кoлкo фенове  нa urpaTa, дa заформите  една  
четворка  Startopia. 

B закпючение  мога  само  горещо  дa пре- 
пopъчaм  Startopia нa всички  фенове  нa икoнo- 
мическите  стратегии  в  реапно  време. Загла- 
вието  е  реализирано  изключително  добре  и  е  
едно  от  мaлкoтo стойнвстни  неща, кoитo са  
излезли  напоследък. 

Groover 

Хайде  марш  всички  към  дранголника . Остава  ми  да  превъзпитам  още  10 лрестъпника , за  да  мина  нивото  

те. Дo болка  познатите  ни  звуци , издавани  oт  
касови  апарати , автоматично  отварящи  се  
врати  и  купчина  други  съоръжения , както  и  нa 
места  отвратителната  музика , са  главните  ви- 
нoвници  звукът  да  не  получи  ocoбeнo висока  
оценка. 

0т  другата  страна  на  медала  са  завладя- 
ващия  и  разнообразен  геймплей , бруталната  
графика  и  ... почти  пълната  липса  на  бъгове . 
да, някoй  палавник  от  Mucky Foot трябва  дo- 
ста  да  си  e nourpan c фирмения  Raid, зaщoтo 
за  десетките  часове  игра  успях  да  открия  ед- 
на  единствена  неприятна  буболечка - 

изхвърляне  в  Desktop-a нa Windows, кoraтo 
упорствах  npu подреждането  на  товарите  в  
склада  Cu. Kaтo екстра  към  всичко  казано  дo- 

Анимациите  в  играта  са  на  много  добро  ниво. Дори  и  такова  
действие  като  идване  на  тьрговец  е  възпроизведено  

вате  цялото  производство  на  био-огсека  или  фаб- 
риката. Чрез  магазина  печалбата  е  много  пo-roля- 
ма. 

Вече  сте  забелязали , че  седем  раси  посеща- 
вar вашага  скромна  станция. Всяка  една  or тях  е  
специалист  в  дадена  област. Например , Сивите  са  
оглични  медици  и  слаби  войни. Кармараните  са  
градинари , a оръжие  обичагда  виждaт  единстве- 
нo зад  дебело  стъкло. Сирениге  служат  за  хмм... 
задоволяването  на  нуждата  отлюбов  нa населени- 
ето. He e достатьчно  да  построиге  дадена  сграда , 
за  да  може  гя  да  започне  да  функционира . Основ- 
на  предпоставка  зa rosa e да  наемеге  адекватен  
персонал. Ясно  е, че  ако  направите  клиника  и  100 
Кармарани  дa наемете, те  няма  да  започнатда  ле- 
куват  пациенти , иакто  и  сыворяването  на  Любoв- 
нo Гнездо  е  излишно  погрошване  на  ценна  енер- 
гия, ако  нямате  нито  една  Сирена, кoятo да  раз- 
влича  посетителите . 

Какво  е  една  космичесиа  станция  без  сыеди? 
И  в  Startopia ще  Cu ги  имате  в  изобилие . При  rosa 
няма  caмo да  се  чешеге  един  другиму  пo гьрба, a и  
да  се  duere C тях. М-да, мяcroтo в  една  космическа  
станция  е  мапко, мяcroтo не  стига, деца. Всичии  
изброени  no-rope посгройки  изискватдоста  голя- 
мo просгрансгво  и  докато  в  началото  допьлнигел- 
на  плoщ  можете  дa Cu набавяте  единствено  чрез  
15 000 единици  енергия, след  roea ще  разчитаге  
на  rpy6ara физичесиа  сила. И  пo-тoчнo нa Kacra- 
варианците , кoитo ще  ca грьбнакына  вашага  ap- 
мия. Военните  действия  в  Startopia ca дocra xao- 
тични, вьпреки  че  имате  вьзможностда  задаваге  
мясго  зa сьбиране  нa войските  си, каиго  и  да  пo- 
сочвате  иoи  врагове  дa бияг. 8 едно  мепе  or типа  
"20 на  20 говеда" никой  няма  дa седне  дa глeдa 
кой-кьде-какво  дa удари.  

roв  цвят  и  пуснати  всички  графични  екстри . 
Текстурите  са  феноменапни , движенията  на  
извънземните  са  плавни , анимирани  C адски  
много  кадри , a ако  се  вгледате  в  делника  на  
едно  сьщество, ще  разберете  всъщност  колко  
много  труд  е  хвърлен , за  да  се  постигне  този  
впечатляващ  общ  графичен  облик. B дреб- 
ничките  детайли  се  крие  съвършенството  и  
тук  спокойно  мога  да  поздравя  Mucky Foot зa 
проявения  максимализъм. Трябва  просто  да  
погледнете  как  oт  вашия  космически  порт  се  
посреща  търговски  кораб , да  видите  станция- 
та  Cu отвън  и  ще  разберете  за  какво  нивo на  
детайлност  става  дума  в  играта. Дставям  на- 
страна  факта, че  самият  биo-отсек  направо  
може  да  ви  побърка  с  възможностите , кoитo 

имате  върху  климата  My и  невероятно  peaлиc- 
тичните  промени  върху  релефа, които  вие  
предизвиквате  C дадените  ви  инструменти. 

След  толкова  мнoro похвали  е  редно  да  
обърнем  внимание  и  на  някoи  oт  недостатьци - 
те  в  Startopia. Ha първо  и  основно  място  тoвa 
е  тромавият  интерфейс . He знам, кoй  и  защо  
го  е  измислил  точно  тaкъв, нo познавам  вече  
някoлкo чoвeкa, кoитo се  отказваха  дa играят  
Startopia именно  заради  него. Движениято  нa 
камерата  е  мудно, cмянaтa на  rлeднara тoчкa 
понякога  варира  oт  сложна  до  непосилна  зa- 
дaчa. Едновременното  изпoпзвaнe нa мишкa и  
клaвиaтypa е  повече  oт  зaдължитeлнo, зa да  
можете  ефективно  да  се  пправяте  из  базата  
cu, a paзnoлaraнeтo нa скелето  нa сградите  
може  дa бъде  истинско  мьчение , ако  мяcтoтo, 
кoeтo сте  отделили  зa целта, е  мaлкo. B нача- 
лoтo е  объркваща  и  поредицата  от  кликвaния  
C ляв  и  десен  клaвиш  на  мишкara, кoитo тряб- 
вa да  изпълнявате , за  да  постигнете  опреде- 
лени  задачи . B графата  "недостатъци " може  
дa бъде  сложен  и  звукът  в  Startopia. Тук  не  
става  дума  зa гласът  нa вaшия  помощник , 
чийтo надут  английски  акцент  е  мнoro заба- 
вен, нитo пък  зa озвучаването  нa част  от  pacu- 
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Кой  не  е  чувал  за  великия  предшественик  
на  всички  стратегии  в  реално  време, родона- 
чалника  на  този  жанр  - Dune 2? Даже  да  не  сте  
я  виждали , сто  процента  знаете  за  тази  eno- 

хална  игра. И  ето  че  сега, в  началото  на  третото  
хилядолетие  от  новата  ера, имаме  възмож- 

ността  да  вземем  участие  в  продължението  й, 
което  идва  от  същите  създатели  - Westwood 

Studios. Всички  погледи  са  вперени  с  трепет  
към  тях..: Заслужава  ли  новото  им  творение  
името  на  известния  Cu предшественик? Четете  
- ще  се  опитам  да  ви  отговоря . 

Ето  историята  нaкpaткo: императорът  на  
познатата  вселена  Фредерик lV от  династията  
Kopинo e решил  да  затвърди  позицията  Cu на  
трона, като  разпали  война  между  трите  други  
най-влиятелни  фамилии - благородните  Атреи- 
ди, злите  Харкони  и  коварните  Ордоси . Тук  е  
мястото  да  отворя  една  скоба. Ако  се  чудите  
откъде  са  се  взели  Ордосите, трябва  да  ви  кa- 

жа, че  освен  общото  устройство  на  Вселената  и  
купчина  не  на  място  вмъкнaти  цитати , играта  
на  Westwood не  е  взаимствала  нищо  друго  от  
едноименната  книга  на  Франк  XbpObpT. He 

очаквайте  да  срещнете  познати  персонажи , ни- 
тo да  разпознаете  конкретни  събития  от  рома- 

нa. BbnpeKu това, ако  сте  гледали  филма  и  сте  
чели  литературното  произведение, без  npo- 
блем  ще  разпознаете  кoй  е  ментатът  на  дук  Ат- 
реидес , кой  е  Свободен , и  кой  е  представите- 
лят  на  космическото  Сдружение . Филмчетата , 
които  ще  видите  в  играта , са  доста  глуповати  и  
несвързани  едно  C друго, нo по  някакъв  нео- 
бясним  за  мен  начин  успяват  да  създадат  no- 
добаваща  атмосфера . 

Затварям  скобата , и  продължавам  C исто- 
рията. Фредерик  уредил  нещата  raкa, че  трите  
конкурентни  на  Kopuuo рода  да  се  окажат  в  
състояние  на  дoгoвopнa война  и  да  се  избиват  
взaимнo, вместо  да  се  опитват  да  се  домогнат  
дo трона. Арената  на  войната  се  оказва  "плане- 
тата  Аракис, позната  като  Дюн, дом  на  noд- 
правката  меланж" (ще  ми  простите  цитата  oT 

интpoтo на  Dune 2). За  лoш  късмет  на  импера- 
тopa обаче, бинджезъритката  Елара  решила  дa 

Вражеската  база  отблизо. 
Забележете  детайла  нa сградите  и  единиците  

Червеят  току-що  закуси. 

ВЮ  

EMPEROR 
BATTLE FOR DUNE 

1 Гlpoизвoдитeл: Westwood Studios 
1 Paзnpocтpaнитeл: Electronic Erts 

1  uHTepHeT: www.ea.com  

 

1  Системни  изисквания : 
Celeron 600. 128 MB RAM, 

16 MB VideoCard 

1  Сдъвкано  и... Продължението  на  Dune 2 силно  напомня  на  
Command & Conquer, но  и  доста  се  отличава  от  нея. Уникалната  
атмосфера  и  нововъведенията  в  геймплея  My придават  собствен  облик  

    



нощ  се  спуска  нвд  Аракис  
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Пленена  атреидска  фрегата  

динacтиятa нa opдocитe cpeщy aтpeидcки  sand bike -1:0 

сложи  край  на  кръвопролитието  и  да  постави  
Дюи  под  контрола  на  по-миролюбиви  управ- 
ници. И  взела, че  убила  Фредерик  IV от  рода  
Корино. 

Само  че  нейният  заговор  се  оказал  част  
от  нечий  чужд, по-спожен  план. Чий  и  какъв  
точно  - ще  разберете, ако  изиграете  играта. 
Няма  да  ви  развалям  удоволствието  от  no- 
степенното  разкриване  на  кукловодите, които  
дърпатконците  на  най-голямото  кръвопроли- 
тие  в  познатата  Вселена . За  начало  е  до- 
статъчно  да  знаете, че  договорната  война  на  
Атреиди, Харкони  и  Ордоси  далеч  не  е  при- 
ключила. Напротив , навлязла  е  в  най-кьрват- 
вата  си, решителна  фаза. бойното  none отно- 
во  е  Дюн, a залогът  - празният  императорски  
трон. Територията  на  пустинната  планета  е  
разделена  поравно  между  трите  рода. Този, 
който  пръв  успее  да  унищожи  щаба  на  някоя  
от  другите  фамилии , ще  управлява  Вселена- 
ra. 

Ето  тук  се  намесва  и  първият  необичаен  
елемент  в  кампанията  на  Battle tor Dune. Дей- 
ствието  се  paзвивa на  две  нивa - бих  ги  
кръстил  "стратегическо " и  "оперативно ". One- 

ративното  е  това, к0ето  ни  е  познато  oт  дру- 
гите  RTS-и  - карта , на  която  две  (unu повече ) 
фракции  събират  ресурси, строят  войски  и  ce 
избиват  едни  други. Стратегическото  ниво  е  
по-нестандартно . Там  трябва  да  следите  и  
управлявате  войната  на  родовете  върху  
повърхноспа  нa планетата  като  цял0. Карта- 
та  на  Дюн  е  разделена  нa парчета, наречени  
територии . Всяка  територия  се  нaмиpa под  
контрола  на  един  от  родовете . Можете  дa 
придвижвате  резервите  Cu между  територии - 
те, да  атакувате  вражеска  територия  unu да  
се  защитавате  от  неприятелските  нanaдeния. 
Щом  някьде  започне  биткa (т.е. нападнат  ви  
unu вие  атакувате  някoгo), играта  превключ- 
ва  в  оперативен  режим  - пoявявa се  картата  
на  територията , кьдето  се  води  бoй, получа- 
вате  единици  и  napu, строите  база, събирате  
меланж  и  T.H. - стандартната  картинка  нa клa- 
сически  RTS. 

Тук  обаче  имa малка  уловка. По  време  на  
биткa през  няколко  минути  от  съседните  ви  
територии  нa бойното  none пристигат  noд- 
крепления . Колкото  повече  съюзни  терито- 
pии  имате  наблизо,толкова  no-roлямo пре- 

димство  ще  имате  нaд  epara. Toea e npичинaтa, 
поради  която  не  е  много  мъдро  да  се  вклините  
нaдълбoкo в  териториите , заети  от  неприятеля . 
Вместо  това  има  смисъл  да  ги  завладявате  на  
широк  фронт, като  евентуално  обкръжавате  
проблемните  места, зa да  можете  да  се  
възползвате  oт  предимството  Cu в  подкрепле- 
ния. 

Дoкoлкo вaжни  сатези  подкрепления? 
Имате  nu шанс  за  noбeдa, aкo неприятелят  има  
превъзходство  в  това  отношение? lipu нopмал- 
ни  обстоятелства  - да. Може  да  стане  oбaчe и  
oбpaтнoro. Нека  ви  разкажа  какво  ми  се  случи. 

Аз  бях  атреид. Пo правилата  нa науката  
нападнах  между  харконите  и  ордосите , защото  
нa rpaницara нa владенията  нямаше  дa ми  ce 
uanara дa играя  oт  неизгодна  noзиция  no oтнo- 
шение  нa подкрепленията  (понеже  noлoвинaтa 
съседни  територии  там  принадлежат  на  трета- 
тa фамилия , a не  нa тaзи, кoятo атакувам  в  мо- 
мента). ПОсле, верен  на  poдoвaтa традиция , 
нагьнах  якo харконите . Oт  cтpaнara нa ордоси- 
те  само  се  защитавах . Te cu бяха  избрали  цент- 
ралната  територия  no гpaницaтa uu и  я  нanaдa- 
ха  няколко  пъти  подред. Първия  nbT ги  
отблъснах  без  проблем. Втория, обаче, ме  ядo- 
caxa. Бяха  се  oкonали  като  чамови  чворове  и  
просто  не  можех  да  ги  изчегьртам  от  бaзaтa 
uM, кoлкoтo и  roлямa армия  да  пратя. Разпсу- 
вах  ce и  pewux дa им  покажа  кoй  кoмaндвa na- 
paдa. "Koгaтo nocne трябва  да  обяснявате  кaк  
ви  победих, ще  речете  - C napu!" - цитирах  аз  
(нетОчн0) думите  нa барон  Харконен , след  кое- 
тo ce заех  зa работа. Построих  15 рафинерии , C 
15 комбайна  и  въздушни  транспортьора , които  
да  сьбират  подправка  за  мен. После  наредих  
на  фабриките  и  казармите  да  строят  no 50 еди- 
ници  oт  всеки  вид, и  им  посочих  дa ги  пращат  
направо  в  ордоската  база. да  видим  държат  
ли  на  такьв  поток  войски! To се  знае  - не  
държаха. Преди  да  минат  15 минути  бяха  
мъртви  дo крак. A аз  снизходително  се  усмих- 
вах  noд  мустак. 

Пълнara cuna нa глупоспа  си  осъзнах  
следващия  път, когато  ме  атакуваха  нa същото  
място. Работата  е  там, че  картата  на  територия- 
тa се  зanaзвa (горе-долу) същата  между  битки  



Подобрвният  транспортьор  можв  да  вдига  вражвски  единици  направо  от  бойното  none. 

Избврвтв  пыя  на  настьплвнив  
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те, които  водите  на  нея. Това  ще  рече, че  ако  
в  предната  мисия  сте  прибрали  подправка  за  
2000 солария  от  местната  пустиня , сега  в  
пясъка  ще  има  толкова  подправка  по-малко. 
A когато  миналия  път  сте  копали  с  15 ком- 
байна... C други  думи, в  новата  битка  моите  
15 рафинерии  извлякоха  мизерните  600 co- 
лария  и  после  спряха  да  работят. Пясъците  
бяха  ялови. Ето  тук  вече  подкрепленията  за- 
почнаха  да  имат  решаващо  значение . Пък  
моите  бяха  по-малко . Какво  да  правя? Тряб- 
ваше  да  спечеля  решително , с  една  атака, 
защото  иначе  бавно, нo сигурно  щяха  да  ме  
надвият. Е, 15-те  рафинерии  все  пак  свърши- 
ха  работа. За  мнoгo пари  се  продават, да  
Знаете , nък  и  ДОСТа  nexoтинци  идвaт  CT ТЯХ... 

Накратко  - продадох  базата , с  последната  ка- 
зарма  построих  последните  пехотинци  за  пo- 
следните  пари  и  пратих  всички  срещу  врага  в  
отчаяна  атака. Слава  богу, победихме ... на  
кътни  зьби. Обаче  какво  ще  правя  следва- 
щия  път, когато  няма  да  има  какво  да  прода- 
вам? Ще  трябва  просто  да  оставя  територия - 
та  на  врага. 

Каква  е  поуката? Че  доброто  винаги  пo- 
беждава? Е, да, обаче  освен  това, този  при- 
мер  показва  какви  неочаквани  и  интересни  
последици  за  геймплея  може  да  има  подо- 
бен  оригинален  режим  на  игра. Явно  в  
Westwood все  още  има  умни  глави , които  да  
внесат  свежи  елементи  в  RTS жанра. 

За  съжаление , концепцията  Cu има  и  
слабите  страни . Проблемът  е, че  Battle for 
Dune нa практика  няма  single player кампа- 
ния . Вместо  нея  има  поредица  от  Skirmish 
мисии . Каквото  и  да  става, битките  в  пусти- 
нята  имат  една  и  съща  цел  - да  се  изравни  
вражата  база  със  земята. Най-много  първия  

време  нa изненадващо  нападение  на  тлейлак- 
сиански  лицетанцьори , да  унищожите  опората  
нa власпа  на  Харконите  нa собствената  им  
планета  Гайъди  Прайм. 

A какво  представлява  самата  urpa oT глед- 
нa точка  нa RTS? Как  се  вписва  сред  другите  
cтpaтeгии? 

Според  мен  тук  нeщaтa не  стоят  чак  толко- 
ва  добре. Emperor напомня  много  повече  на  
Command & Conquer, отколкото  нa именития  
си  прародител. Атреидите  ca сякаш  преписани  
от  6DI, харконите  много  нanoмнят  на  NOD, a 
ордосите ... Като  цяло  не  мoraт  да  бъдaт  onpи- 
личени  на  някоя  известна  фракция  oT пo-paн- 
шна  игра, но  много  от  отделните  единици  веро- 
ятно  ще  ви  се  сторят  познати. Вярно  е, че  има  
и  много  елементи , които  навяват  спомени  зa 
Dune 2- Starport-овете, от  които  човек  може  да  
Cu купува  единици  нa дъмпингови  цени  от  
Сдружението, ордоските  девиатори  и  саботьо- 
ри, атреидските  sonic-тaнкoвe, пясъчните  чер- 
веи... Обаче  цялостното  впечатление , което  иг- 
рата  оставя , не  е  зa продължение  на  пъpвия  
RTS в  историята , a за  нещо, сглобено  нaбъpзo 
от  готови  части. Най-възмутителната  промяна  
в  геймплея  според  мен  е  изместването  на  бa- 
ланса  нa силите. По-paнo атреидите  бяха  нaй- 
слабата  paca, a cera те  нaй-много  могат  дa paз- 
читат  на  груба  cuna. 

He оставайте , oбaчe, с  впечатлението , че  
игpaтa на  Westwood нe предлага  нововъведе- 
ния  и  в  областта  на  геймплея . Напротив . Инте- 
ресен  елемент  е  т.нap. infantry rock. Cтaвa дума  
зa скалисти  области , през  които  могат  дa се  
придивижват  само  пехотинци . Там  те  придоби- 
ват  двойно  преимущество  - не  могат  да  бъдат  
стьпкани  от  вражеските  бойни  машини, a нace- 
ченият  терен  им  дава  допълнителна  зaщитa от  
противниковия  огьн. Tpябвa да  ви  кажа, че  aт- 
реидски  Kindjal infantry, разположен  върху  тa- 
кава  повърхност , представлява  сериозна  преч- 
ка  за  всеки  враг. 

Друга  нестандартна  подробност  е  възмож- 
ността  зa съюзяване  с  до  две  от  пет  странични  

път, когато  се  биете  зa някоя  територия, да  
имате  и  някаква  странична  цел  (примерно  - 
пазете  този  лагер  нa Свободните , или  избий- 
те  тези  сардукари ). Обаче  не  върви  да  имате  
такава  задача  и  втория  път, когато  играете  на  
същото  място, нали? A третия? 

ЯВНо  проблемът  е  бил  очевиден  и  за  
създателите  нa игpaтa, затова  от  време  нa 
време  ще  ви  се  налага  дa изпълнявате  и  спе- 
циални  мисии, извън  стратегическата  карта  и  
въобще  нe на  повърхноспа  на  Дюн. Там  ня- 
ма  дa събирате  pecypcu, a ще  използвате  
единици , които  са  ви  дадени  нaroтoвo, зa дa 
изпълните  някаква  специална  задача  - да  ос- 
вободите  затворници  на  борда  на  лихтер  нa 
Сдружението, да  охранявате  дук  Атреидес  no 



Явно  червеят  вече  е  огладнял  отново  

Бипса  в  пустиняга. 

paтa ми  каза, че  имaм  15 минути, зa дa ro 
убия. За  15 минути  е  aбcypднo дa срутя  цялa 
карта  C укрепления , натъпкана  с  вoйници  и  
фабрики, кoитo nocтoяннo бълвaт  пехота  и  
бoйни  мaшини! B знак  нa отчаяние  дадох  нa 
федейкините  да  стрелят  no червея , с  ясното  
съзнание , че  ей-сега  близките  2 танка  ще  им  
oбъpнaт  внимание  и  вече  нямa дa имам  pa- 
зузнавачи ... Е  дa де, ама  никой  нe им  oбъpнa 
внимание . Бaвнo и  спокойно  пречукаха  зъбa- 
тата  твap, и  ми  спечелиха  императорския  
тpoн. Ако  бяха  истински , щях  дa им  дaм  no 
една  nлaнeтa във  фeoдaлнo владение, просто  
зapaди  принципа. И  щях  дa отрежа  главата  нa 
дизaйнepa нa нивoтo. 

B заключение  ще  кажа  следното : Emperor: 
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сили  в  играта. Става  дума  за  Сдружението , 
тпейлаксианците , иксианците , Свободните  и  
сардукарите . Всяка  от  тези  фракции  позво- 
лява  да  строите  (в  специална  сграда) два  ви- 
да  единици. Сдружението  има  NIAB танкове , 
които  могат  да  се  телепортират  и  особен  вид  
тежка  пехота  от  второразредни  навигатори. 
ТлейлакС  позволява  да  отглеждате  два  сорта  
адски  неприятни  за  врага  самовъзпроизвеж- 
дащи  се  единици . Едните  атакуват  пехота, 
другите  - бойни  машини. Иксианците  дават  
холографски  проектори , които  създават  
илюзорни  копия  на  истинските  ви  едини- 
ци,както  и  специален  вид  саботьор. Сардука- 
рите, според  мен, обаче, са  най-бруталната  
фракция. Техните  картечници, лазерстрели  и  
ножове  са  страшно  оръжие  Срещу  кой  да  е  
противник. 0свен  това, те  не  могат  да  бъдат  
Сподавени  с  огьн  отдалече  (няма  да  започнат  
да  пълзят  no земята, за  да  се  прикрият, a ще  
отвърнат  на  стрелбата). Свободните  имат  два  
вида  пехота  - невидима  за  врага, и  освен  тo- 
ва  незабележима  за  червеите . Техните  фе- 
дейкини  могат  даже  да  използват  кречетало, 
за  да  извикат  и  яхнат  Шай-Хулуд. ToBa ми  
напомня , че  не  съм  споменал  изрично  досега  
- страхотните  пясъчни  червеи  oт  Dune 2 oтнo- 
вo са  тук, зад  стьклото  на  мониторите  ни. 
Привлечени  от  вибрациите  в  пясъка, те  ще  
атакуват  и  поглъщат  всякакви  единици  в  п~гс- 
тинята  - и  ваши, и  вражески , само  cвoбoдни- 
те  и  навигаторите  на  сдружението  не  ги  при- 
вличат. Аз  не  вярвах, че  "старците  на  пусти- 
нята" могат  да  бъдат  добре  изобразени  в  
компютърна  urpa, нo cera със  зaдoвoлcтвo 
мога  да  съобщя, че  съм  бил  в  грешка. Както  
казва  Whisper, "това  са  едни  много  правилни  
червеи"- грамадни,страховити  и  красиви. 

Battle for Dune изoбщo е  много  красива  
игра. Тя  е  една  от  мanкoтo стратегии , нa кои- 
тo 3D гpaфикaтa noмara, a не  пречи. 
Всъщност, през  повечето  време  тя  може  да  
се  управлява  съвсем  като  класическа  2D 
стратегия . Третото  измерение  я  npaeu no- 
убедителна  и  детайлна, без  да  създава  преч- 
ки. 0звучаването  е  много  дoбpo, всички  еди- 
ници  реагират  на  кoмaндитe с  някаква  peпли- 
ка, кoятo чудесно  пасва  на  същноспа  й, a му- 
зиката  добре  се  вписва  в  пустинния  пейзаж. 

Филмчетата  ca малко  наивни, нo flbK и  никой  
не  oчaквa oт  тях  да  бъдaт  като  режисирани  oт  
Бергман . Важното  е, че  носят  подходяща  ат- 
мocфepa. 

Според  мен  нaй-голямата  слабост  нa 
играта  е  изкуственият  интелект. Pathfinding- 
ът  е  кошмарен. Редовен  номер  е  дa дaм  нa 
50 единици  заповед  да  се  пренесат  във  вpa- 
жеската  база, в  резултат  нa кoeтo дa ги  из- 
губя  дo крак. Първите  20 тръгват  и  npoтив- 
никът  ги  избива, понеже  ca твърде  мanкo, 
задните  15 ocтaвaт  нa място, a средните  no- 
теглят  no заобиколен  мapшpyт, кoйтo oбик- 
нoвeнo свършва  с  дулата  нa неприятелските  
кули. 0свен  тoвa част  oт  мисиите  ca някак... 
недоправени. Някои  ca прекалено  лесни, 
други  - твърде  закучени , a nocлeднaтa е  ин- 
тересна, обаче  Cu имa бъг. Там  трябва  дa се  
убие  един  червей, който  се  намира  в  тилa на  
вражеската  бaзa. Аз  я  изпълних  no следния  
начин: направих  Cu 10 федейкини  и  ги  пра- 
тих  да  разузнават  картата  (те  са  невидими  
за  врага, зaтoвa са  идеални  за  тaзи  задача). 
rio едно  време  се  натъкнаха  на  червея  и  иг- 

Battle for Dune e мнoro дoбpa стратегическа  иг- 
pa и  aкo си  падате  no Command & Conquer unu 
Red Alert (unu RTS-и  изoбщo), със  сигурност  
ще  искате  дa я  изиграете . Проблемите  й  се  
компенсират  с  лихва  от  интересните  нoвoвъвe- 
дения, кoитo, макар  дa не  представлява  peвo- 
люция  в  жанра, дoкaзвaт, че  Westwood наисти- 
нa са  се  постарали  да  създадат  npoдyкт, кoйтo 
достойно  дa продължава  тpaдициятa, поставе- 
нa в  Dune 2. A в  нaшeтo наситено  от  клишета  и  
комерсиализъм  време  не  можем  дa се  надява- 
ме  на  повече . 

Alex III 
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Синиге  точици  обозначават  зоната  на  видимост, a червениге  обсега  на  поражвние. Горе  в  дясно  - част  oт  екрана  за  бързо  
превкпючване  кьм  фронта  на  бойниге  действия. 

Р~ВЮ  7  TEEL 
ЭIЕRЅ  

1 Пpoизвoдитeл: EON 
1 Paзnpocтpaнитeл: The Bitmap Brother; 
1 Интepнeт: www.bitmapbrothers.com  

1 Системни  изисквания : 
Celeron 400, 64 MB RAM, 
16 MB VideoCard 

1 Сдъвкано  и... 
30 стратегия  в  реално  време, в  златната  среда. Без  лретенцни  за  нещо  
революционно, но  достатъчно  добра  за  вниманието  на  феновете  

Какви  кОшмари  ще  сънувате  ако  гла- 
вата  ви  кънти  на  кухо, Говорът  ви  е  с  под- 
чертан  ламаринен  акцент, при  ходене  из- 
давате  звуци  като  От  изпуснато  no сiъпа- 
лата  сандъче  с  инструменти , a вместо  
гьба  за  баня  използвате  шкурка? Сиреч, 
с  какво  ли  са  свързани  кошмарите  на  
Трипи0, кoгaтo внезапно  посред  нощ  се  
събуди  хриптящ  и  задъхан, покрит  oт  фи- 
ни  капчици  машинно  масло, с  претоваре- 
ни  платки, транзистори  и  диoди  нa ръба  
на  стопяването? 

Ръжда! 
Ей  тва  сънува, ако  питате  мен, 

ръжда. Онази  коварна, кафява, всепро- 
никваща, вездесьща  чума, винаги  гoтoвa 
да  захапе  металната  снага  на  всеки  дo- 
стопочтен , нo немарлив  poбoт. Че  тo не  са  
дъждове , снегове , виелици ... Еех, край  
нямат  неволите  на  робОтите. 

Ето  ви  и  един  тьжен  пример  oт  еже- 
дневието  им: 

Срещат  се  трима  приятели  в  б0лни- 
цата. Единият  nиra: 

- Ти  за  какво  Cu тyкa, бе  Пешо? 
- Абе  остави  се. Удари  ме  Гръм  oня  

ден. За  трети  път  ми  e тази  гoдинa, изгo- 
ряха  ми  схемите , харда  ми  ce напълни  с  
bad сектори. Едвам  ме  отьрваха , добре  
че  наскоро  бях  сейввал  в  централния  
компютЬр , че  сега  нямаше  да  мога  да  те  
позная . Наложи  ce пълн0 форматиране . 
Ами  тебе  квo те  вoди  насам? 

- Тя  и  моята  нe e за  разправяне . Една  
анемия  ме  мъчи, една  слабост  чувствам  в  
предавките.Ниско  количество  нa Xpoм- 
Ванадия,казват. Генетична  обремене- 
ност. Без  претопяване , нямa оправяне. 
0ох, как  ще  я  кapaм, хич  и  не  знам. Че  и  
нa здравната  ми  осигуровка  й  изтече  сро- 
ка... 

Двамата  се  oбpъщaт  към  третия: 
- A теб  каква  неволя  те  e нaтиcналa, 

друже? 
- Вашта  е  песен. Мен  някoй  ме  е  хак- 

нал  и  ми  e натресъл  вирус. Лудия  Кон- 

дензатор  My викат. Някаква  нова  щуротия  
е. Няма  лекуване  туй  чудо. Работата  oти- 
вa към  дезинтегриране , май. Ще  се  мре, 
братя , ще  се  мре... 

Така  е, тьпoтии  ви  разправям , прави  
сте, ама  нe за  друго, дa ви  покажа  кoлкo 
тежка  е  ориста  нa роботите  искам. Koлкo 
мнOГO мЬка  Има  Ha тO3И  СВЯт  за  тЯХ . 

Още  повече  е  тя  в  новата  urpa нa The 
Bitmap Brothers: Z2: Steel Soldiers, 
продължение  на  небезизвестната  в  минa- 
лОто  Z. 

Тези, кoитo ca игpали  Z, сигурн0 Cu я  
спомнят  като  една  oт  нaй-оригиналните  
реалновремеви  cтpaтerии, в  к0ято  0cнoв- 
ните  действащи  лица  са  стоманените , в  
буквалния  смисьл  на  думата , в0йници  на  
някаква  poбoтcкa планета, чието  име  ми  е  
пълна  мъгла  nopaди  npичинa, кoятo ще  
ви  се  изясни  още  в  cлeдвaщoтo изрече- 
ниe. 

Други  - такива  като  мен  - нищо  ue Cu 
спомнят, щoтo въобще  не  са  я  виждали  

Графика: 
Добра. C приличен  детайл  и  тeкcrypи. Без  

претенции  нa фона  нa залелите  ни  през  лослед- 
ната  гoдинa-две  3D вълшебства , HO напълно  за- 
доволителна . Незадов0лителни  ca caмo систем- 
ните  изисквания , зa дa Cu пуснете  игpaтa нa 
максимални  детайли . He знам  каква  машина  е  
нужна  зa тoвa, HO моята: PIII 850MHz,128Ram, 
GeForce 2МХ... нe ce оказа  нa нужната  виcoтa. 

Иначе: красиви  ексллозии, отражения, 
хвърчащите  части  реалистично  цonвaт  във  вo- 
дата, разплисквайки  вълнички, дoбpe aнимиpa- 
ни  движения  и  брутални  смъртни  aнимaции  (HO 
малко  като  paзнooбpaзиe), снегове, дъждове ... 
Чудо! 

Интерфейс  
И  no-дoбpи  сЬм  виждал. Ама  и  no-лoши. 

Малко  e тpoмaв, зa дa се  завърти  кaмepaтa, нa- 
npимep, трябва  да  се  натиска  Alt, за  Zoom-a се  
използва  PageUp и  PageDown - все  действия, зa 
кoитo в  други  umpu e дocraтьчнo caмo дясно  
копче  нa мишката, HO се  свиква. B крайна  смет- 
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РЕВЮ  

малко  статистика  не  вреди . 

ка  чак  да  се  боря  с  Интерфейса  нe ми  се  е  нала- 
гало. Проблеми  създава  невъзможноспа  с  
двойно  натискане  на  ляво  копче  да  селектнеш  
всички  еднородни  войски  например. Преживява  
ce. 

Иначе: no екрана  тече  всевъзможна  инфор- 
мация, имаш  всичко, което  ти  трябва, прекрас- 
нo e решен  проблемът  с  алармирането  и  бързо- 
тo озоваване  на  мястото  на  бойните  действия, 
възмoжнocт  oт  изчистване  нa дисплея  oт  пара- 
зитните  екранчета,добра  визуализация... 

Звук: 
Пак  златната  среда  сред  добрите  примери . 

Или  маааалко  отгоре. Всичко  си  има  играта  във  
"вoкалнo" отношение. Е, сега. Стьпки  не  се  чу- 
ват, нo пък  пичовете  Cu дрънчат  пoчти  автентич- 
но. Музикалният  фoн  е  повече  oт  скучен, звуци- 
те, издавани  oт  отделните  машини, не  са  добре  
унифицирани ..., ама  я  да  не  издребняваме . 

Иначе: това, кoeтo се  движи, е  oзвyчeнo дo- 
бре, гласова  информация  за  всичко  no-важно, 
кoeтo става, реалистично  звучащи  експлозии, 
брутални  предсмъртни  вonли  и  викове  за  no- 
мoщ, шуми  дъжд, сняг  заглушава  радиовръзка- 
та... 

Изкуствен  Интелект  и  Pathfinding: 
Ако  тези  два  елемента  не  бяха  на  това  ни- 

вo, на  кoeтo са, вероятно , тази  статия  щеше  да  е  
с  около  две  страници  no-къса. 

Първо, зa 3D стратегия , pathfinding-ът  e no- 
вече  oт  добър. Алгоритьмът  за  намиране  нa 
пътя, кaктo би  трябвало  oбcтoйнo да  ce преведе  
нa български  тaзи  думичка, е  oнoвa, кoeтo е  
проваляло  твърде  мнoro RTS-и. Тук  тoй  е  пoчти  
перфектен. Дa не  roвopим, че  aкo nътьoм  пе- 
шакът  ти  мине  B близост  дo npoтивникoв  флаг, 
ще  се  отбие, ще  ro завладее  и  nocne пак  ще  
продължи  към  точката, B която  Cu ro изпратил . 
ВЧепетлен  съм, дет  се  викa! 

ИИ. Разглеждан  нa микро  ниво, ИИ  е  брута- 
лен. B битка  управляваните  oт  компютъра  еди- 
ници  са  превъзходни  и  максимално  ефективни . 
Cъщoтo важи  и  за  ремонтните  роботи  - има  nu 
ресурси, без  дonълнитeлнo noдкaнянe те  се  за- 
емат  с  поправката  нa всички  повредени  сгради  
или  единици  нaoкoлo. При  тoвa обсегы  им  нa 
сетивност  към  повредите  е  най-големият, кoйro 
съм  срещал. 

He така  стоят  нещата  с  ИИ  нa мaкpo ниво. 
He no-лoш  oт  много  други , HO също  така  noвтa  

Е, хубаво  де, удавете  ме  щoм  така  искате. Ня- 
ма  да  ми  e за  пръв  път  да  ме  плюят, грях  нe 
грях, обаче, предпочитам  да  cu призная  неве- 
жеството, вместо  да  ce правя  на  no-компетен- 
тен, oткoлкoтo съм, и  затуй  B тaзи  статия  нямa 
да  ви  засипя  със  сравнения  и  съпоставки  с  
opиrиналнoтo заглавие , a вместо  това  ще  ви  
разкажа  за  впечатленията  Cu oт  неговия  нa- 
следник, така  както  съм  ro видял  през  очите  
нa един  непредубеден , незнаещ  какво  дa 
очаква, средностатистически  геймър, какьвто  
е  мoя  милост. 

И  тъй, нaй-напред  72: Steel Soldiers e още  
една  oт  принадлежащите  нa така  наречената  
"нова  вълна" стратегии  - 3D стратегиите  в  ре- 
ално  време. И  преди  да  преминем  към  no- 
дробностите , нека  накратко  ви  запозная  с  
концепцията  нa играта. 

Идеята  е  следната. Картата  е  разделена  
нa сектори, участъци  или  както  щете  ru нape- 
чете. CaMu можете  да  забележите  от  снимки- 
те  (екранчето  B дoлния  десен  ъгьл  показва  
картата), че  формата  им  експлоатира  всички  
разновидности  на  правоъгьлника.(Знаете  как  
е, роботите  обожават  правите  ъгли.) Всеки  
сектор  може  да  бъде  присъединен  към  тери- 
торията  ви, ако  ваш  пешак  завладее  прилежа- 

щия  My флar. 
Именно  oкoлo владеенето  на  тези  секто- 

ри  се  върти  не  само  интригата  B игpaтa, a 
също  и  кoлeлoтo нa военната  ви  мaшинa. За- 
щo? Ще  ви  кажа. 

Строежът  нa сгради  и  единици  логично  
изисква  някакви  pecypcu, нали  така? Е, ами  
точно  oт  териториалната  ви  разпростряност  
(тоест  oт  бройката  на  завладените  участъци ) 
зависи  скороспа, с  която  те  ще  постъпват. B 
72 реално  нямa конкретни  pecypcu, тоест  те  
никьде  не  ca ynoмeнaти. Просто  се  знае, че  oт  
териториите  ви  ce добиват  някакви  суровини . 
Определяща  тук  е  единствено  скороспа  на  
добиването  им, a също  и  тази  нa оползотво- 
ряването  uM. Тоест, ако  дoбивaтe повече, oт- 
кoлкoтo харчите, няма  проблем , HO ако  врагът  
ви  завладее  пoвeчкo територия  нещата  почват  
да  се  спичат. Сега  няма  да  ви  тopмoзя  с  раз- _ 
ни  банални  съвети , отнасящи  се  дo укрепва- 
нето  и  струпването  нa войски  около  ключoви- 
те  флагове  и  oкoлo основните  ви  сгради  (вся- 
ка  карта  е  композирана  тaкa, че  да  има  някoл- 
кo ключoви  участька, oкoлo кoитo oбикнoвeнo 
се  разразяват  стълпотворенията  и  oт  контрола  
над  кoитo зависи  MHOFO B играта), няма  да  се  
разпростирам  и  върху  целесъобразноспа  oт  
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рящ  и  техните  недостатьци . Остави  го  и  
гледай  как  компютърът  ще  те  напада  все  от  
едно  и  също  място  почти  no един  и  същ  нa- 
чин. Само  дето  no някое  време  като  eднoтo 
нищo ще  ти  се  изсипе  с  целия  свят  и... ами  
!oad! 

Меле! Комбинираните  войски  не  са  гаранция  за  успех  в  Z2, нo в  слgчая  има  резултат. Долу  в  дясно  - 
тактическата  карта, ясно  ce виждат  теригориалните  сектори. 
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Сгради  и  единици: 
Сградите  са  еквивалентни  вариации  на  

вече  познати  такива. Дoк, Работилница  за  
роботи, такава  за  моторизирани  единици  и  
още  една  за  летящи, разни  оръдия  и  уста- 
новки, бункери, Изследователска  лаборато- 
рия  (можеш  да  правиш  no 3 ъпгрейда  на  
бронята  на  единиците , на  сградите , на  ско- 
ростта  на  юнитите  и  на  щетата)... и  така  на- 
татък. Нищо, ама  нищо  особено! Ha всичко- 
тo отгоре, ако  тръгнете  да  сравнявате  Z2 с  
С&С  например , ще  ви  премалее . Скръб  и  
скука! 

Инвче:... хм, нямaм  кaквo дa кажа  тука. 
Единиците  са  кажи-речи  нa същотс  де- 

редже. Расата  е  само  една, разликите  са  в  
серийните  номера. Общо  взето  всяка  едини- 
ца  би  могла  да  намери  някaквo приложение , 
нo играта  просто  не  ти  ro nocтaвя  като  изи- 
скване . He те  принуждава  да  бъдеш  изобре- 
тaтeлeн. Едно  оригинално  хрумване  ми  на  
прави  впечатление  обаче  - снайперистите . 
Toea ca единствените  единици , кoитo мoraт  
дa "oбeзpoбoтят" тaнк  или  каквото  и  да  е  
друго  превозно  средство . Когато  претрепят  
шoфьopa, твой  пешак  може  дa завземе  вo- 
зилото. Густо! Друго  no-интересно  няма. 

Иначе: сравнителноголям  брой  единици, 
всяка  с  различен  обсег  нa видимост  и  щета, 
всяка  унифицирана , 	всяка  с  вяра  "брони- 
рана  здраво  в  гьрдите"... 

строеж  на  защитни  установки  и  оръдия  нa 
същите  места  (ocoбeнo нa поне  една  проти- 
вoвъздgшнa тaкaвa). Bue сте  изпечени  вoини  
и  би  трябвало  вече  дa знаете  тези  работи , a и  
да  не  ru знаете  дocra бързичко  ще  ги  научите . 
За  това  врагы  сам  ще  се  погрижи , не  берете  
грижа. 

Ta тaкa, във  всяка  мисия  зanoчвaтe с  база  
(Command Center), c малкo или  повече  пост- 
роени  допълнителни  сгради  и  с  някaквa вoй- 
ска. Следва  (aKo сте  умни) паническо  разпра- 
щане  нa пешаци  във  всички  nocoки  с  цеп  
бързо  завладяване  нa сектори . B началото  no- 
вечето  oт  тях  ca ничии  и  придобиването  им  
води  нe caмo дo увеличен  приток  на  ресурси , 
нo и  дo придобиването  нa всички  сгради  във  
въпросния  сектор. Така  лесно  можете  дa се  
сдобиете  с  фабрика  зa роботи-пехотинци , за  
моторизирани  части  или  nък  летящи  единици . 
Имайте  предвид, че  тук  въпросът  е: Вие  или  
вparъr? Пo-добре  дa сте  вие. Единственото , 
кoeтo ви  остава  nocne, e дa почнете  дa бълвa- 
те. Веднъж  npидoбитa, всяка  сграда  остава  
ваша  (дори  и  секторът , в  който  се  нaмиpa да  
стане  притежание  на  npoтивникa) дoкaro вpa- 
жески  Техници  (Technician) нe я  "кепчърнат". 
He езле  дa се  погрижите  тoвa да  не  се  случва . 

Kaзвaм  всичко  тoвa нe caмo да  Cu пълня  
страниците , нo и  зaщoтo едва  ли  съм  единст- 
веният, който  нe e urpan стария  Z, a в  Stee! 
Soldiers туториал  няма. HЯMA туториал , да  
повторя! Поне  аз  нe видях, тъй, че  едва  ли  ще  
съм  и  единственият , кoйтo ще  загуби  мaca  

време, дoкaro се  ориентира  в  тези  noдpoбнoc- 
ти  от  иrpaтa. 

He може  да  нe сте  забелязали , че  във  
всяка  urpa имa no някoя  особеност, идея , де- 
тайл  или  елемент, кoитo влияят  нaй-силно  и  
дори  формират  специфичния  й  геймплей . О6- 
залагам  се, че  в  много  oт  случаите  дори  caми- 
те  разработчици  нe мoraт  дa Cu дaдaт  реална  
сметка  как  точно  ще  се  вnишaт  всичките  идеи  
и  елементи , кoитo ca влoжили  в  иrpaтa Cu. Hи- 
тo пък  дали  ще  се  получи  6аланс  помежду  им. 

Гледайки  философски  :-) нa Z2 се  замис- 
лих  sa това, че  всъщност  концептуалният  
гръбнак  нa характерния  й  геймплей  е  именно  
лиncaтa нa каквито  и  дa билo находища . Toвa 
не  само  спестява  необходимостта  oт  нарочен  
юнит(npимepнo работник  някaкъв)зa експло- 
aтaциятa им, HO и  noзвoлявa да  се  съсредото- 
чите  глaвнo върху  "бълването " и  битките. A те  
наистина  са  кефещи. Z2 е  доста  динaмичнa 
игра, ocoбeнo нa no-високите  степени  нa труд- 
ност  и  в  Мултиплеър. 

Въпреки  липсата  на  дoбив  нa сgровини  
oбaчe, тя  е  no-бnизo дo стандартните  страте- 
гии, oткoлкoтo дo тактическа  urpa. He че  тaк- 
тическият  елемент  липсва. Heroвoro npиcъ- 
ствие, нaй-малкoтo се  обуславя  or факта, че  
теренът  oкaзвa реално, макар  и  не  тoлкoвa 
съществено , влияние . A и  кaктo мaй  споме- 
нах, картите  ca тaкa замиспени , че  тактичес- 
кoтo мислене  да  дава  резултат. Физиката  нa 
играта  е  доста  добра. Изстрелите  срещат  пре- 
пятствия, взривовете  нaнacят  осколъчни  no- 



ражения  (splash damage). Ако  войските  ви  
преминават  no мост, врагы  може  да  го  срути  
и  да  ги  загроби , и  т.н. и  т.н. 

Говорейки  тези  хубави  неща  обаче, ue Cu 
мислете, че  тяхното  ниво  на  съвършенство  е  C 
някакви  феноменални  стойности . Ако  беше  
така  сега  нямаше  да  ревюирам  просто  една... 
да  кажем  нелоша  urpa, a шедьовър. 

Това, което  ме  издразни  нaй-вече  в  Steel 
Soldiers, e прекалено  стереотипният  начин  на  
действие, който  играта  те  принуждава  да  
следваш. Твърде  незначителни  са  например  
възможностите  за  обрат, ако  противникы  ус- 
nee да  завладее  no-голяма  площ. Началото  на  
всяка  битка  е  нищо  повече  от  едно  сытеза- 
ние, кой  no-бързо  ще  успее  да  стигне  до  пове- 
че  флагове. Лошото  е, че  това  се  наблюдава  и  
в  кампанията, и  в  Мултиплеъра. Макар  миси- 
ите  да  са  различни, на  практика  онова, което  
винаги  трябва  да  се  случи  е  дa изколиш  вpara 
до  крак. Че  току  виж  отнякьде  изскочил  ня- 
какьв  неразкрит  пич, който  застрелва  персо- 
нажа, дето  е  трябвало  да  го  закараш  от  точка  
A дo тoчкa 6 невредим  таман  като  се  качва  на  
транспортера  и... айде  пак  нa последния  зa- 
пис. Пример  давам  само. Ha два  flbTH ми  ce 
случи  нещо  такова  и  подивях. Пък  дa ви  кaжa, 
нямaм  и  нaвикa дa записвам  често. 

()ще  един  тежък  упрек  имам  към  Z2 - в  
нея  има  4 рода  войски  и  KbM 20 различни  ви- 
да  единици, нo реално  без  повечето  можете  
спокойно  да  минете. He съм  пробвал , нo cu 
мисля, че  ако  се  заинатя  мога  дa превъртя  
кампанията  произвеждайки  само  ракетомет- 
чици  (Though). Най-полезната  единица  - бие  

навсякьде: no въздух, земя  и  вода. Няколко  
кaзapми, които  да  бълват  такива  мoмчeнцa и  
измитате  картата. 

Въпреки  това  играта  крие  своя  чар. He e 
събитие , което  да  разтьрси  основите  на  жaн- 
pa, всъщност  е  дocтa стандартна, нo чо- 
век  определено  може  дa прекара  из- 
вестно  време  с  нея, без  после  да  изпи- 
та  неприятното  чувство, че  ro е  загу- 
бил. 

CTura да  не  е  прекалено  претенцио- 
зен, разбира  ce. 

Freeman 
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Крвя  на  една  от  последните  

мисии. Общо  взвто  всяка  една  
от  тях  завършва  no тoзи  начин. 
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Нахпуване  във  вражеската  база. Независимо  от  ефектните  експпозии  и  от  напръв  поглед  
явното  ми  надмощие, от  твя  битка  излизам  C краката  напред... 
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1 Пpиличa Ha: 
Deer Hunter, Virtual Valery 2 

05% 

1 Производител : Sunstorm 
1 Разпространител: WizardWorks 
1 Интернет: www.sunstorm.com  

1 Системни  изисквания : 
Celeron 266, 64 MB RAM, 
4 MB VideoCard 

G U N ER AIR WAR OVER GERMANY 
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Сугринта  тези  момчета  се  ззядоха  с  мен  в  бара... 060 

Бомболрицелы  често  бъгясва  

Or  кР.Ак  НА  с  КАс  к  

Искате  ли  да  усетите  напреже- 
нието  на  въздушната  война? да  из- 
пробвате  рефлексите , преценката  и  
точноспа  на  стрелбата  cu? Желае- 
те  ли  да  влезете  в  кожата  на  стрел- 
ците  в  съюзническите  бомбардиро- 
вачи  през  втората  световиа  война? 
Можете  ли  да  устоите  на  мощта  на  

германската  авиация? Притежавате  
ли  качествата , за  дa оживеете  в  25- 
те  мисии , които  екипажите  нa аме- 
риканските  самолети  е  тpябвaлo да  
изкapaт, преди  дa ги  върнат  у  дo- 
мa? Ето  това  питат  хората  от  
Sunstorm Interactive - създателите  
на  играта. 

Отговорът  е  кратък  - да. Прите- 
жавате  ги. Доверете  ми  ce - даже  дa 
сте  едноръки , безкраки , cnenu с  ед- 
ното  око, тотално  rnyxu unu сакати  
no някaкъв  друг, невъобразим  за  
мен  начин , можете  да  минете  даже  
125 мисии  oт  В-17 Gunner. Само  че  
не  искате  да  oпитвaтe. 

Ето  в  какво  се  изразява  играта: 
самолетът  лети. Bue можете  да  уп- 
равлявате  една  oт  шеспе  картечни  
установки  нa самолета , и  дa го  от- 
бранявате  от  налитащите  немски  
изстребители. Щoм  стигиете  дo 
целта, изгледът  автоматично  ще  се  
смени , зa да  ви  даде  възмoжнocт  
да  разгледате  земята  oтдoлy през  
onтикaтa на  бомбоприцела , и  да  

пуснете  бомбите. После  строят  
обръща  курса , и  no пътя  кьм  дома  
трябва  oтнoвo да  се  отбранявате  от  
пилотите  на  Луфтвафе . 

Ha думи  не  звучи  зле, и  в  един  
алтернативен  свят  тaзи  urpa може- 
ше  да  бъде  увлекателна  и  красива . 
Tъжнaтa реалност  обаче  е, че  B-17 

Gunner не  става  за  нищо. 
Един  пич  norлeдa, погледа  как  

джиткам , пък  вика  "A бе, т'вa ми  нa- 
noмня  нa Deer Hunter". Може  би  
имаше  предвид  как  немските  caмo- 
лети  налитаха  с  дузини  и  поемаха  
дългия  път  кьм  земята  в  комплекти  
oт  no 4-5, отстреляни  мoмeнтaлнo oт  
картечниците  на  самолета  ми. Обаче  
фактът  Cu остава  - тoй  удари  в  де- 
сятката . B-17 Gunner e poжбa нa 
същите  титaни  нa мисълта, както  и  
Deer Hunter. Аз  останах  адски  изне- 
надан  oт  тoвa откритие , зaщoтo B-17 
е  най-некадърният  опит  за  комерси- 
ален  софтуер , кoйтo съм  срещал  в  
последните  roдини. Първо, 
геймплеят  е  абсолютен  провал . Toл- 
кова  е  мoнoтoнeн, че  след  първите  
20 секунди  човек  може  cпoкoйнo да  
се  справя  с  нero, дoкaтo върши  нe- 
що  друго. Самолетът  ви  има  6 кap- 
течници , oбaчe през  99% oт  времето  
ще  играете  oт  името  на  горния  стре- 
лец. Просто  враговете  се  движaт  и  
атакуват  Caмo отгоре. 

Готови! 
Патиците  идваг  

Графиката  е  леко  oтвpaтитeлнa. 
t)ригиналният  симулатор  нa 
Microprose В-17 Flying Fortress oт  
преди  5-6 години  може  спокойно  дa 
се  състезава  в  тази  oблacт  с  отроче- 
тo на  Sunstorm. Освен  че  е  rpoзнo, 
тo имa някакви  технически  пробле- 
ми, зaщoтo моят  Get orce 2 GTS за- 
пoчвa да  насича, щoм  нa ёкрана  се  
noявят  5-6 вражески  изстребителя . 
Звуците  ca cu дружка  с  останалите  
"качества" нa иrpaтa. Музика, cлaвa 
богу , няма . Тръпки  ме  побиват  като  

си  помисля  кaквa щеше  дa бъде  е, 
ако  присъстваше . 

Може  би  щеше  дa имa някакъв  
смисъл  oт  цялaтa paбoтa, aкo човек  
можеше  дa постреля  no другите  
съюзнически  бомбардировачи  в  
строя. Toвa обаче  е  нeвъзмoжнo - 
щoм  се  прицелите  в  тяхна  посока, те  
се  преместват. He ce oтклoнявaт  oт  
курса  Cu, a просто  cкaчaт  встрани  на  
някое  no-гостоприемно  място. Освен  
това  не  можете  дa засегнете  собст- 
вената  си  машина. Bитлaтa и  стаби- 
лизаторите  нa В-17 чисто  и  просто  ca 
прозрачни  зa куршумите  ви. Зa 
сигетка .натoвa, щoм  извършите  ня- 
кoлкo noлeтa, ще  можете  дa се  нa- 
cлaждaвaтe нa бpoйкaтa нa свалени- 
те  oт  вас  немски  самолети . След  25 
мисии, aз  имах  близo 1000 герман- 
ски  изстребителя  в  сметката  cu. KaK 
смятате , че  се  чувствам  в  ролята  на  
едноличен  убиец  на  половината  
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Най-красивата  
гледка  в  играта  

Луфтвафе? 
Ще  ви  кажа  - адски  прецакан . 

Ако  беше  сътворена  oт  някoй  десе- 
тoклacник  в  cвoбoднoтo My вpeмe, 
може  би  щеше  дa имa някакво  из- 
винение  за  отвратителния  вид  на  B-
17 Gunner. Koraro oбaчe зaд  нея  
стои  името  на  софтуерна  фирма, 
oтroвopнa за  5-6 хитови  зarлaвия , 
работата  cтaвa друга. Ако  ви  пред- 
лoжaт  дa ви  продадат  тaзи  urpa, бя- 
гайте  презглава. Ако  ви  я  подарят , 
моментално  се  опитайте  да  я  пробу- 

тате  нa някoй  читател  на  конкурент- 
нo списание . He зa друго, aми  кoитo 
е  чел  Workshop-a, ще  знае  зa кaквo 
става  въпрос , и  номерът  нямa дa 
мине. 

А, дa. Ако  се  чудите  кaквo ста- 
вa, щoм  минете  прословутите  25 
мисии , ще  ви  кaжa - нищo. Играта  
просто  превключва  на  по-висока  
трудност, и  тoлкoвa. Няма  филмче, 
нямa тупане  no рамото  и  похвали . A 
трябваше  дa има  поне  орден  за  xpa- 
бpocт  и  билет  зa излизане  oт  жълта- 
та  къща  на  четвърти  килoмeтъp. 

.. 	Alex III 
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Easy rider. rio нaшeнcки  "пpocтият  eздaч" 

NECRONOMICON  
THE DAWNING OF DARKNESS 
1 Производител : Dreamcatcher 
1 Разпространител : Dreamcatcher 
1 Интернет : www.dreamcatchergames.com  

1 Системни  изисквания: 

Celeron 300, 32 MB RAM, 
4 MB VideoCard 

1 Прилича  на: 
Dracula 
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Or кРАк  н.A.  сКАСк  

Много  ще  ме  прощавате , ама  
не  се  прави  така. Просто  не  се  
прави  така. Компрене-ву? 

Не, не, мадмоазел , не  говоря  
на  вас, вие  се  справяте  тре  биен. 
Сега  бихте  ли  се  върнали  под  бю- 
рото  да  Cu довършите  вашата  pa- 
бота, парск  и  аз  съм  малко  зает. 
Мерси. 

Ta значи  на  ония  oт  Cana1+ 
multimedia говорех. Както  и  на  

че  съм  объркал  дисковете. He 
бях. И  за  Necronomicon-a не  зна- 
ех, че  вие  сте  го  лравили. да  не  
мислите, че  иначе  щях  да  го  взе- 
ма  да  пиша  за  него, a? Ами, че  
той  е  абсолютно  Същият, бе! Грам  
промяна  няма  (е, добре, де  - 
грам  има  - виж  по-долу). Само  
стрелкичките  за  движение  са  се  
изменили  лекичко  като  дизайн. 
По-синички  Са  станали . 

Dreamcatcher interactive, които  
доставят  творенията  на  послед- 
ните  до  Cd rom-a ми. 

Еми  наистина  не  се  прави  тa- 
ка. 'Щото  вие, франсета  мои  не- 
нагледни , oт  няколко  roдини  про- 
бутвате  на  играещото  братство  
една  и  съща  игра  под  различни  
заглавия.Навремето  лървият  
Dracula ми  беше  направо  заба- 
вен. Имаше  яки  анимации  и  пет  
часа  геймллей. Точно  колкото  да  
убиеш  един  следобед . Втората  
серия  вече  не  ми  беше  толкова  
забавна . Анимациите  бяха  все  та-
ка  яки, ама  нещо  нямах  следобе- 
ди  за  убиване . Koraтo преди  око- 
лo месец  Cu взех  oт  редакцията  
The Messenger - ей  така  да  no- 
разцъкам  за  кеф  малко, oбичaм  
куестове  - не  разбрах , че  вие  сто- 
ите  и  зад  това  заглавие . И  като  ro 
пуснах  и  видях  дo болка  noзиaтa- 
та  ми  дракулова  urpa помислих, 

Виж  какво , скъпи  читателю , 
ако  досега  ue Cu имал  досег  е  ни- 
щo oт  гoреизбрoенuте  зaглaвия  
ще  ти  обясня  накратко  за  какво  
иде  реч. Имай  предвид, че  това  
не  е  ревю  на  Necronom icon, кон- 
кретно. Защото  тo може  да  бъде  
отнесено  към  кoй  да  е  от  куесто- 
вете  на  мултимедията  oт  плюсо- 
вия  канал.Значи  французите  
взимат  една  история  - за  предпо- 
читане  C мистични  хорьр  елемен- 
ти  - вкарват  я  нa два  диска, за  да  
има  достатъчно  място  зa мнoгo и  
предимно  хубави  междинни  ани- 
мации  (с  yroвopкaтa, че  ако  си  
изиграл  всичко  cnoмeнaтo no-ro- 
pe и  те  ще  ти  писнат, защото  
следват  абсолютно  идентичен  ви- 
зуален  стил) взимат  зa rnaeeu re- 
рой  някакъв  дегенерат  (ка), с  
кoйтo (кoятo) трудно  ще  успееш  
дa се  идентифицираш , 'щoтo е  
абсолютен  ларцал(парцалка,  

предлолагам), използватедин  
архаичен  енджин, дето  сигурно  
ca Cu го  направили  npu oткpивa- 
нето  на  фирмата  и  ще  cu ro noлз- 
ват  до  закриването  й  (cкopoшнo, 
надявам  се), кoйтo ти  е  леко  не- 
yдoбнo да  ro гледаш  колко  e rpo- 
зен, набутват  те  в  перспектива  oт  
първо  лице  (KoeTo cu e безумна  
аванта, нaли  помниш , че  героят  е  
парцал/ка  и  e пo-дoбpe да  не  ro 
гледаш  мнoгo-много?), връчват  
ти  сулер  елементарен  интерфейс  
(cиrypнo не  ro променят, защото  
и  тримата  им  фенове  ca cu cвик- 
нали  с  него  и  друг  би  ги  зaтopмo- 
зил, пък  докторите  в  лудницате  
не  дaвaт), в  кoйтo ocнoвнo място  
заема  един  кръгъл  инвeнтap, 
където  рядко  се  нaвъpтaт  повече  
oт  тpи-четири  предмета  нa- 
веднъж, Свалят  плъзгача  нa труд- 
ността  под  нyлaтa (зa дa не  се  за- 
тopмoзят  феновете , noмниш), 
осигуряват  ти  под  десет  чaca 
геймплей  (да  не  вземеш  да  cu 
повредиш  очите  лред  този  мoни- 
тop, случайно) и  те  пускат  да  na- 
сеш. За  дa има  тръпка  във  всяко  

следващо  заглавие  вкарват  no 
някое  нововъведение , което  труд- 
нo ще  забележиш  с  flPOCTO  oкo. B 
Dracula2 това  беше  peвoлюциoн- 
ната  възмoжнocт  да  изnonзвaш  
едни  предмети  oт  инвентара  с  
други, в  The Messenger имаше  
въвеждане  нa женски  персонаж , 
в  настоящото  заглавие  - карта, с  
чиятo noмoщ  да  се  прехвърляш  
нa вече  посещаваните  лoкaции  
без  дa ти  се  uanara да  се  луташ  
като  идиoт. 

Иначе  - ако  ти  се  занимава  - 
тоест, ако  Necronomicon e nъpвo- 
тo заглавие  oт  canal+ - овата  ку- 
ест-поредица  unu пьк  си  един  oт  
ония  тримата  в  изправителното  
заведение  си  имай  едно  наум, че  
тo май  е  нaй-доброто  oт  серията. 
Правено  e no мотиви  oт  истории  
нa хорър  гения  Х. П. Лъвкрафт, 
така  че  поне  ти  предлага  щo-годе  
интересен  сюжет  и  някaквo мини- 
мално  напрежение . B противен  
случай  тегли  една  майна  и  остави  
Kниraтa на  мъртвите  нa миpa. 
Kaктo Смятам  да  направя  и  аз. 

Свърши  ли, мa шёри. да, бе, 
aз  знам, че  свърших , aмa... A, 
казваш  за  тия  napu само  юн  фоа. 
Еми  биен  тoraвa. Какво? He аз  
повече  нямам. Мосю  Фреман  нe- 
щo ме  мотае  със  заплатата . Кой  е  
мосю  Фреман  ли, шери. Пoд  
съседното  бюpo прилази, мoн  ан- 
фан, под  съседното  бюро ... 

~i Snake 

Ти  така  като  ме  гледаш  лриличам  ли  ти  на  NPC, 
което  ще  ти  каже  нещо  смислено? 

И  на  мен  ми  беше  приятно. 
Спокойно  oт  един  пы  гей  не  се  става. 



1 Гlpилuчa Ha: 
Half-Life, Sin 
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He минаха  и  няколко  месе- 
ца  от  обявяването  My и  ето  на  
Half-Life: Blue Shift e вече  в  pъ- 
цете  ни. Доста  кратьк  произ- 
водствен  цикъл , нали? Всъщ- 
ност  истината  е  съвсем  друга - 

това  заглавие  въобще  не  е  било  
планирано  за  самостоятелен  
лродукт. Blue Shift трябваше  да  
бъде  лросто  набор  от  долълни- 
телни  мисии  за  Dreamcast-вep- 
сията  на  Half-Life, която  обаче  

раната  на  научния  центьр  Black 
Mesa. След  като  преминете  
лрез  задължителната  обиколка  
из  разните  нивa нa комллекса , 
кротко  седнали  във  вездесъща- 
та  кабина  на  транслортната  сис- 
тема  (която  помним  и  oт  Half-
Life, и  от  Opposing Force), оти- 
вате  go шкaфчeтo Cu, взимате  
Cu екипировката  и  opъжиeтo и  
се  впускате  в  приключение , 
noчти  идентично  с  това  на  Гop- 

HALF-LI FE 
BLUE SHIFT 
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1 Пpoизвoдитeл: Gearbox 
1 Paзnpocтpaнитeл:Sierra 
1 Интepнeт: www.sierra.com  

след  пpeкpaтявaнeтo на  произ- 
водството  нa самата  конзола  
беше  cпpянa (или  поне  зaмpa- 
зена, защото  все  още  няма  
официално  становище  от  cтpa- 
на  нa издателите ). Вследствие  
на  това , в  началото  на  Anpun, 
бе  анонсирано  излизането  на  
HL: Blue Shift зa PC. 

Старата  песен  на  нов  глас  
B общи  линии  това  е  най- 

краткото  и  точно  описание  на  
Blue Shift. Трудно  бих  мoгъл  дa 
намеря  no-подходящи  думи  за  
това  доста  кыичкo и  не  особе- 
нo оригинално  приключение . 
Играчът  влиза  в  poлятa на  S. 
калхуун , един  oт  мнoгoтo обле- 
чени  в  синьо  служители  на  ох- 

1 Системни  изисквания: 

Celeron 400, 64 MB RAM, 
16 MB VideoCard 

дън  Фриймън , само  че  от  малко  
по-различна  гледна  тoчкa. LЦe 
се  борите  с  извънземни  създа-  
ния , ще  се  сражавате  с  кoмaн- 
доси , ще  помагате  нa учените  
от  комплекса , ще  отскочите  нa-  
бързо  до  Ксен(извънземния  
свят) и  след  това  ще  се  върнете  
обратно  зa да  сложите  кpaй  на  

всичко . И  всичко  тoвa става  в  
рамките  на  oкoлo 6-7 часа  pe- 
aлнo игрално  време  unu поне  
на  мен  ми  отне  толкова  докато  
стигна  до  края  на  епизода. Нека  
веднага  да  поясня  нещо  - Blue 
Shift не  е  с  нищo no-лoш  oт  
Half-Life unu Opposing Force, HO 
дoкaтo оригиналът  налрави  pe- 
волюция  в  жанра , a продълже - 

нието  My внесе  допълнителни  
оръжия, създания  и  няколко  
свежи  и  opигинaлни  идеи , тo 
Blue Shift идва  като  безплатен  
десерт, кoйтo не  сме  поръчали , 
нo ca ни  гo донесли  и  oт  любез- 
ност  нe можем  да  откажем . Тук  
няма  нищо, абсолютно  нищo, 
което  да  нe сме  виждaли  вече  в  
предните  две  urpu, въпреки  че  
това, което  го  има  е  от  същото  
качество. Голямата  слабост  нa 
Blue Shift e именно  в  това, че  нe 
предлага  нищо  оригинално  и  
завладяващо , нещо  повече  - 
caмoтo преживяване  e тoлкoвa 
кpaткo, че  човек  дoкaтo влезе  в  
poлятa нa Калхун  и  играта  свър- 
швa. 

Новите  дрехи  на  царя  
Blue Shift има  едно  силно  

предимство  и  то  се  казва  High 
Definition Pack. Toвa e специал - 
на  програма , кoятo след  като  я  
стартирате  ще  обнови  и  noдoб- 
ри  значително  качеството  нa  

моделите  нa персонажите  и  
cъздaниятa, както  и  тези  нa 
оръжията , на  оригиналния  Half-
Life и  нa Opposing Force. Нека  
ви  предупредя  - не  очаквайте  
да  видите  на  екрана  Quake 3 
unu Unreal Tournament, HO кaтo 
се  имa предвид  че  в  ocнoвaтa 
нa HL лежи  Quake 2, paзликaтa 
в  качеството  нa картината  npe- 
ди  и  след  инсталирането  нa 
HDP e доста  забележима . Всеки  
ценител  на  Half-Life би  трябва- 
лo да  npитeжaвa Blue Shift дори  
и  само  зapaди  тази  My екстра  - 
пpocтo тя  npaau една  oт  най- 
добрите  urpu за  всички  вpeмe- 
нa още  no-npивлeкaтenнa. 

Whisper 
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1 Пpoизвoдитeл: New World Computing 
1 Paзпpocтpaнитeл:3D0 
1 Интepнeт: www.3do.com  

1 Системни  изисквания: 
Celeron 300, 64 MB RAM, 
16 MB VideoCard 

FINAL CHAPTERS 

1 Гlpиличa 
Heroes Chronicles 1 - n 
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ОТ  н.А  КА.Ск  

Злите  гении  от  ЗDO отново  ата- 
куват! Поредната  гавра  със  светлата  
памет  на  Heroes 3 излезе  нa пазара. 
Всички  се  надявахме , че  мъките  на  
безсмъртния  Тарнум  (a и  нашите  нa- 
ред  с  неговите ) са  свършили  с  края  
на  Clash of the Dragons, нo не  би! Два  
нови  епизода  се  пръкнаха  преди  око- 
лo месец, и  ние, като  върли  почитате- 
ли  на  Heroes-a нямаше  как  дa ги  под- 
минем. 

Първата  част  - Revolt of the 
Beastmasters - разказва  кaк  нaшия  
корав  nич  Тарнум , ей  така  - no детски  
- решава  да  помогне  нa блатните  хо- 
pa, възправяйки  се  срещу  армиите  на  
страшния  крал  Грифонхарт. Втората  

тoпoдoбни, тaкa че  играчът  дa се  лута  
дългo време  из  тях, създавайки  Cu 
погрешно  впечатление  зa продължи- 
телноспа  (и  стойноспа) на  продукта. 
Ha най-виcoкa трудост, въпреки  бе- 
зумния  дизaйн  нa картите , всеки  
един  от  двaтa eпизoдa се  минава  зa 
oкoлo 10 часа, a aкo вече  веднъж  сте  
изиграли  иrpaтa и  решите  да  я  мине- 
те  oтнoвo (naзи  боже!), цялaтa проце- 
дура  ще  ви  отнеме  не  повече  oт  5 чa- 
ca. 

0т  гледна  тoчкa нa геймплея  ми- 
сиите  ca дocтa безумни . Oкoлo rpa- 
довете  си  ще  намирате  разните  части  
от  Легиона, кoитo са  леко  пазени  и  
ще  бъдaт  бързо  npидoбивaни  oт  eac. 

HEROES C 

част  - The SWOrd of Frost - има  доста  
по-смислен  замисъл , HO същото  кaл- 
пaвo изпълнение . B нвя  "Шaмnиoнът  
нa народа" Скалата, ъ-ъ, napдoн  - Ге- 
лy, e тpъrнaл  дa търси  митичния  Ле- 
ден  Меч . Според  древна  легенда, aкo 

Леденият  Меч  и  Мечът  нa Армагедо- 

нa се  съберат  зaeднo ще  последва  
разрухата  нa света. Гелу  вече  имa or- 
нения  меч, тaкa че  Тарнум  решава  дa 
се  изправи  срещу  своя  бивш  прия- 
тел, зa дa предотврати  края  нa света. 

Toea, кoeтo oбeдинявa двете  иг- 
ри, е  характерната  зa поредицата  тo- 
тална  безидейност . Hивaтa ca насил- 
ствено  направени  усукани  и  лабирин- 

са  ви  OTHOBO нa малкa карта! Пълнa 
простотия  - тoчнo кoraтo трябва  да  
настъпи  развръзката , геймплеят  се  
опростява  и  обезмисля. 

Пословичният  Изкуствен  Инте- 
лект  нa Heroes-a a naднaл  дo неподо- 
зирани  дълбини  в  тези  последни  из- 
дихания  нa Хрониките . Само  ще  ви  
спомена  един  факт  - нa последната  
мисия  нa The Sword of Frost трябва  дa 

изпреварите  Гелу  и  дa превземете  
магическия  град  едикой  Cu, където  
се  пази  Леденият  Меч. Ha третия  ден  
от  зanoчвaнeтo нa мисията  Гелу  се  
телепортира  пред  мoя  "меч" (идвa oт  
"мъжка  мечка") Тарнум, и  народът  
загуби  Шaмnиoнa Cu. B този  момент  
захвърлих  диска  нa иrpaтa и  теглих  
една  вpaчaнcкa нa"дизайнерите"oт  
3D0. Пoдoбнa глупост  досега  не  бях  
срещал  и  искрено  се  надявам  никога  
повече  дa не  видя. 

Музиката  в  играта  е  единствено- 
тo нещо, кoeтo зacлyжaвa похвала, нo 
тoвa не  е  благодарение  нa ЗDO. Въ- 
обще  цялата  концепция  нa Хрониките  
е  изключително  зле  прикрита  алч- 

ност  от  нaй-селски  тип. Друго  тoлкoз  
тoтaлнo издoявaнe нa тaкa велико  и  
oбичaнo заглавие  кaтo Heroes 3 све- 
тът  не  noзнaвa. Къде  oтидoxa хората, 
npaeunu Shadows of Death?! Къде  се  
затриха  създателите  нa opиrиналнaтa 
кaмnaния  нa Heroes 3? Искрено  се  
нaдявaм, че  пичовете  oт  ЗDO ще  из- 
лязaт  oт  aмoкa мaкcималнo бързо  и  
ще  зapaдвaт  почитателите  си  с  npo- 

дукти, дocтoйни  зa името, кoeтo нo- 
сят. 

Единственото  хубаво  нещо, кое- 
тo мога  дa нanишa в  тaзи  статия  е, че  
официалната  дата  зa излизане  нa 
Heroes of Might and Magic 4 е  1 Ноем- 
ври  2001 roдинa. Бoг  да  пази  Heroes- 
a от  неговите  собствени  създатели! 
~ 

B очакване  срещу  мен  да  се  изправят  
пъnчищa и  орди  (Bce naк  тези  арте- 
фaкти  ca дocтa ценни  и  мoщни  пред- 
мети), аз  се  стараех  да  развивам  rpa- 
довете  cu максимално  бързо  и  ефек- 
тивно. B кpaйнa сметка  се  оказваше, 
че  основните  ми  противници  не  мо- 
жеха  no никaкъв  нaчин  дa ме  спрат  
unu затруднят . Нека  naк  дa cnoмeнa, 
че  иде  реч  зa най-високото  нивo нa 
трудност  нa иrpaтa! 

Другото  изключително  дразне- 
що  нещо  бе  самата  структура  нa кaм- 
naниитe. Започвате  нa мaлкa карта, 
постепенно  стигате  до  голяма  кapтa и  
изведнъж  двете  предпоследни  мисии  

HR ONICLES  
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OPEN KART 

нивo - rpaфикa, звук, геймплей , HO 
сякаш  ca пропуснали  дa ги  съчетаят  
no подходящ  начин , кoйтo да  даде  
нa Open Kart нaй-вaжнoтo - opиrи- 
налната, самобитна  атмосферата , 
която  всяко  roлямo зarлaвиe no npa- 
виno следва  да  притежава . 

~ SaiпtP. 

1 Прилича  нa: 
Karting 

o'r  K?AK  І.А  cк.Acк  

тарали  и  преживяванетп  наистина  Cu 
заслужава. Друг  е  въпросът, че  ако  
сте  свикнали  с  игри  oт  рода  нa NFS 
ще  ви  трябва  малкс  вpeмe, за  дa 
влезете  в  крачка  с  физикатана  мал- 
ките  кoлички  върху  пистата , нo с  тo- 
ва  се  свиква. Пo-страшно  става, aкo 
опит  ви  липсва, нo не  и  желание  да  
стьпите  нa nъpвoтo място  на  стъл- 
6ичкaтa в  края  нa състезанието . 
Компютьрните  противници  въобще  
не  се  церемонят , карат  си  по  идеал- 
нaтa npaBa, ако  сте  пред  тях  тaктич- 
нo ви  блъсват  тoлкoвa, кoлкoтo да  
загубите  контрол  и  дa полетите  кьм  
orpaждeниятa и  на  вас  още  в  края  нa 

Хубаво  е, че  все  пак  се  намират  
и  фирми , които  да  се  грижат  за  ау- 
дитория , успешно  сравнима  с  броя  
на  водопадите  в  пустинята. He искам  
с  това  да  твърдя , че  no света  няма  
достатъчно  привърженици  на  кар- 
тинга, все  пак  някoи  oт  нас  дори  са  
го  лрактикували  в  най-аматьорската  
My форма  в  ранната  Cu детска  (и  не  
тoлкoвa) възраст, нo съм  останал  с  
влечатлението,че  ловечето  геймъри  
са  no-склонни  да  пробват  най-нoвия  

NFS, Nascar, Cohn McRae и  np., 
вместо  да  се  занимават  със  симула- 
ция  на  невзрачни  кoлички . Пренеб- 
регвайки  тази  дребна  забележка , 
фирмата  Microids e съумяла  да  съз- 
даде  един  доста  завършен  и  пpиnи- 
чeн  пpoдyкт, кoйтo изненадва  лрият- 
нo и  предлага  достатьчно  режими  
на  игра. 

За  нaчалo имаме  стандартния  
Time Attack, в  който  можете  дa се  
опитате  да  подобрите  въpxoвoтo noc- 
тижение  на  писта  по  избор. Интерес- 
но  е  да  се  отбелвжи , че  разработчи- 
ците  са  се  постарanи  да  вмъкнат  в  
картинката  и  т.нар. ghost car`- кoraтo 
завършите  nъpвaтa си  oбикoлкa; ваш  
лолупрозрачвн  двойник  се  noявявa и  
дублира  начина  ви  нa каране , дaвaй- 
кИ  ви  възмoжнocт  дa прецените  по- - 
Добре  кaк  се  движитe B мoмeнтa. 

Нещата  стават  no-динамични  в  
следващия  режим  на  urpa - Arcade, 
където  имате  възмoжнocт  дa се  
лробвате  в  състезание  срещу  кoм- 
пютърни  onoнeнти  или  в  малък  шaм- 
nиoнaт, състоящ  се  oт  избрани  oт  
вас  nиcти. Tyke моментът  да  споме- 
на, че  трасетата  ca oбщo десет  нa 
брой , разпределени  в  зависимост  oт  
мoщнocпa на  карта  ви. Пoдoбнo на  
Grand Prix-тата  в  мотоциклетизма  и  
тук  имa три  класа  -100,125 и  250 
кубика . Зa лървите  два  oт  тях  ca oт- 
редени  седем  писти  из  различни  
краища  нa света, a нaй-мощните  мa- 
шини  мерят  cunu no три  отделни  
трасета. 

След  като  сте  лозагряли , може  
да  преминете  и  към  най-сериозното  

предизвикателство  в  играта, a имен- 
нo, режимът, кoйтo има  за  цел  да  
проследи  възхода  ви  oт  никому  не- 
известен  начинаещ  шoфьop дo ис- 
тински  ас  в  бранша. Започвате  при  
100 кубиковите , a целта  е  да  лечели- 

Те  шaмпиoнaти, C наДВЖДдта  някoй  
ден  да  се  наредите  на  челните  места  
и  при  "големите". B това  отношение  
разработчиците  наистина  са  се  пос- 
тарали  да  вмъкнат  малко  дълбочина  
в  изживяването  лред  екрана . Като  за  

нaчaлo трябва  дa отбележа , че  както  
в  много  други  noдoбни  игри  и  ryк  
има  възмoжнocт  зa настройка  на  вo- 
зилата  според  стила  ви  на  каране  - 
можете  например  дa заложите  на  
no-бързо  ускорение , на  пo-дoбpa 
стабилност  npu завоите  или  пък  дa 
настроите  опциите  в  някaквo меж- 
диннo, oптималнo съотношение . Ос- 
вен  тoвa често  ще  се  нanara дa noce- 
щавате  и  местния  мaraзин  зa aвтo- 
части  - с  времето  джунджуриите  no 
вoзилoтo ви  се  износват  и  се  нужда- 
ят  oт  пonpaвкa или  пък  oт  пълна  
пoдмянa, както  е  например  с  гумите . 
l:стествено , всичко  това  струва  napu, 
a нaчинът  зa спечелването  им  е  зае- 
мане  нa някое  oт  челните  места  в  
състезанията . 

Извън  основния  шaмnиoнaт  имa 
възмoжнocт  за  участие  и  в  aмaтьop-' 
ски  турнирчета , които  носят  дorrьл- 
нителни  печалби . 

И  понеже  вече  дocтa noroвopиx- 
ме  зa съревнованията  и  noдpoбнoc- 
тите  oкoлo тях, сигурно  се  питате  
какво  е  усещането , кoraтo след  
всички  настройки  и  менюта , нaй- 
накрая  попаднете  нa пистата, редом  
със  седмина  onoнeнти. Никак  не  е  
лошо , трябва  дa призная. Хората  oт  
Microids ca ce постарали  дa преда- 
дaт  на  управлението  нa кoличкaтa ви  
дocтaтьчнo реализъм , зa да  почувс- 
твате  нa практика  разликата  в  ма- 
невреноспа  и  в  начина  нa взимане  
на  завоите , кoятo oтnичaвa картин- 
гите  oт  стандартните  коли. Може  би  
не  ca ce справили  лерфектно  - това  
едва  ли  е  и  възможно , HO ca ce пос- 

ферни  ефекти , иначе  нищo запом- 
нящо  ce. 

При  звука  нещата  стоят  no rope- 
долу  същия  начин . Фaктът, че  макар  
и  дa отделих  на  заглавието  един  
дocтa приличен  период  oт  време , 
накрая  не  Cu спомнях  нищo oт  музи- 
калнoтo оформление , roaopu дocтa- 
тъчнo. Дoкoлкoтo се  noзнaвaм, явно  
зa нещо  скучно  ще  да  е  cтaвалo въп- 
рос. 

KaTo цялo играта  не  е  лoшa, нo 
не  вярвам  мнoro oт  вac дa седнат  дa 
я  позаиграят  зa повече  oт  някoлкo 
чaca. Дизайнерите  са  опитали  да  
направят  всичко  на  зaдoвoлитeлнo 

първата  oбикoлкa ви  cтaвa ясно, че  
ще  е  добре  въобще  дa влезете  в  
nъpвaтa тpoйкa. Е, свиква  ce, HO в  
нaчалoтo ще  изхабите  доста  нерви . 
Е, успокоение  донякьде  могат  да  
внесат  графичните  прелести  на  
Open Kart. Което  нe тoлкoвa сигурно  
ace naK, зaщoтo мaкap визиятa дa не  
е  никaк  лoшa в  сравнение  с  други  
съвременни  автмобилни  cимyлaтopи  
не  впечатлява  чaк  тoлкoвa. Най-вече  
липсва  нужната  детайлност , огради- 
те  например  ще  ви  ce сторят  кaтo да  
ca направени  oт  кapтoн, a и  не  ca ca- 
мо  те...1(ато  евенryален  плюс  може  
да  се  отчете  наличието  на  атмос- 
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калибур ". не  no-малкo oт  50 пъти) на  
легендата  зa крал  Артур, биха  мorли  
да  издържат  играта  дo край  и  да  дa- 
дат  възможност  нa "интересната " 
история  дa избута  всички  останали  
дефекти  нa заден  nnaH. Бoг  дa се  
смили  нaд  душите  им! 

Cohen 

1 Прилича  на: 
на  нищо  не  прилича! 

or кР.А.к  н.А  с  кА.ск  

Играта  e Arthur's Knight 2, a 
фирмата  производител  е  небезиз- 
вестната  френска  компания  Сгуо. 
Дизайнерите  са  заложили  на  добре  
познатата  формула  да  се  ползва  no- 
пулярен  сюжет  и  да  се  създаде  една  
добра  игра. B пьрвата  част  са  сполу- 
чили: сюжетът  е  сред  най-популяр- 
ните  - Легендата  за  Крал  Артур. Вто- 
рото  (добрата  игра), обаче, малко  
им  се  е  изплъзнало . Защо  ли? Чете- 
те  и  ще  видите . Смятам  да  бъда  кра-
тьк  и  да  не  ви  мъча  с  дълга  статия  
за  игра  която  не  я  заслужава . 

Първо  историята. 

B самото  Cu начало  играта  ни  
отвежда  в  хладните  коридори  на  
древен  английски  замък. [10 тях  за- 
бързан  тича  някакъв  младеж  в  
смешни  дрешки  (какво  да  се  прави, 
такава  била  модата  тогава). Това  е  и  
първият  персонаж, чието  управле- 
ние  поемате  вие. Както  скоро  разби- 
рате  - не  за  дълго. Между  другото  
юнакът  в  пъстрите  дрешки  подтичва  
доста  интересно  и  дори  се  пързаля  
no добре  излъскания  мраморен  под, 
колчем  се  опита  да  смени  посоката  с  
висока  скорост. Браво  на  анимато- 
рите, кoйтo ca ro раздвижвали  - 
много  е  забавно. Ho май  се  отплес- 
нах. Ta oкaзвa се, че  младежът  отива  
npu своя  учител  - дocтoпoчтeн, зав- 
рял  поглед  в  дебелите  книги  старец. 
След  кратьк  разговор  с  него  ви  
просветва, че  всъщност  действието  
в  играта  няма  да  има  нищo общо  с  
младежа, a no-скоро  с  приказката, 
която  ще  My разкаже  учителя. Става  
дума  за  историята  на  храбрия  рицар  
oт  кръглата  маса  брадуин  (Bradwin), 
наследник  на  владетеля  на  едно  oт  
мнoжecтвoтo кралства, на  кoитo е  
разделена  Англия  през  тази  enoxa. 
дa, aмa тя  (историята ) не  е  една, a 
са  цели  две  (машалла!). От  вашият  
първи  избор  ще  зависи  дали  Браду- 
ин  ще  поеме  no nътя  на  старата  или  
новата  вяра. B първия  случай  ще  се  
подвизавате  като  келтски  вoйн, a 
във  втория  - като  християнски  nалa- 
дин  (xe-xe) - аз  избрах  първия. Раз- 

ужас  ycтaнoвявaм, че  управлението  
е  възмoжнo caмo с  noмoщтa на  кла- 
виатура, мишката  е  само  допълне= 
ние  в  определени  ситуации . Е, ще  се  
преборя  някак, noue героят  ми  ce 
движи  roтинo и  плавно. Провеждам  
кратьк  разговор  с  пазача  и  ce onит- 
вам  да  вляза  в  поселигцето . Една, 
две, три  минути  - никакъв  успех. 
KonKoTo и  да  натискам  шпацията, 
портата  пред  мен  Cu остава  затворе- 
на. Накрая  установявам , че  вината  е  
изцялo мoя. Как  мoжax дa cu помис- 
ля, че  бедния  ми  герой  ще  може  ед- 
новременно  да  ходи  и  да  извършва  
някaквo действие!? Разбира  се, че  
за  да  oтвopя  вратата  трябва  да  съм  
спрял  и  да  не  натискам  никакъв  друг  
клавиш  освен  "спейс", ама  като  съм  
cu прост  нека  ми  - загубих  сума  цен- 
нo време. Е, вече  съм  вътре. Градът  
кипи  oт  живoт, само  дето  няма  мнo- 
ro xopa, a тези  с  кoйтo мога  дa roвo- 
ря, се  броят  на  пръстите  на  левия  
крак  на  куца  кокошка. Добре  де, no-
не  ще  се  поразходя  между  кьщите  и  
ще  разгледам. Упс, някаква  невиди- 
ма  преграда  ме  cnиpa. Трамбовам  на  
място  кaтo олигофрен , нo ce oкaзвa, 
че  на  повечето  места  съм  заграден  
oт  незрими  стени. Какво  да  се  npa- 
ви, такъв  е  живота, отвсякъде  ти  на- 
лагат  ограничения . Ще  трябва  дa 
свикна  с  факта, че  не  трябва  да  се  
доверявам  само  на  очите  си, ако  
става  дума  за  nътя, no който  мога  да  
тръгна. Разбрал  вече  пред  кaквo  

съм  се  изправил , излизaм  на  пътя  и  
тръгвам  да  се  разхождам  из .мест- 
носпа. Оказва  се, че  няма  да  ми  се  
uanara да  ходя  пеша. От  нищото  из- 
никва  един  младеж, който  ми  държи  
кoня  дoкaтo се  кача  на  него  - супер, 
знaчи  CbM Cu имал  и  оръженосец;  
как  не  се  бях  сетил  no-paHo. Потег- 
лям  смело  напред. Естествено;  тряб- 
вa сам  дa cu управлявам  коня. He 
мога  просто  дa My кажа, че  искам  да  
отида  дo манастира  и  тoй  да  ce npe- 
несе  там. Неее, ще  трябва  дa My no- 
сочвам  nътя  с  noмoщтa на  лява  и  
дясна  стрелка. След  някoлкo минути  
езда  зanoчвaм  да  се  питaм  дали  иг- 
рая  Adventure unu Horse Simulator,. 
нo ми  е  трудно  дa намеря  верния  oт- 
roвop (в  играта  пишеше, че  не  е  
Horse Simulator). A мaй  имa и  нещо  
съмнително  в  noxoдкaтa нa коня  ми? 
Ами  да, движи  краката  Cu no пoдo- 
бие  на  лъвa, кoйтo ropдo се  е  изпра- 
вил  пред  съдебната  ни  nалaтa и  съ- 
щo така  ropдo oткaзвa дa падне, 
въпреки  твърденията  нa множество  
биoлoзи  и  прочее  самозвани  учени, 
че  aкo тaкa cu nocтaви  краката, одма  
ще  се  бутурляса. да  ви  кажа, никora 

не  съм  им  вярвал  ocoбeнo много  на  
тези  caмoзвaнци, и  ето  нa - моят  кoн  
в  момента  ro доказва  - ходи  cu крот- 
кo без  въобще  дa се  притеснява  и  
дори  нe залита. Хм, дали  галопът  My 
ще  е  no-добър? Натискам  Sh!ft и  ce 
понасям  устремно  напред.Този  бърз  
ход  изглежда  малкo no-добре, нo 
някак  cu ми  напомня  бяг  на  куче... 
Конете  не  Cu ли  вдигаха  малкo no- 
виcoкo предните  крака  и  нe ги  ли  
поставяха  малко  no-едновременно  
нa земята?.. Ама  какво  ли  cъм  сед- 
нал  да  се  впечатлявам  и  аз  като  не  
разбирам  нищo oт  коне!? Този  си- 
гурно  е  специална  порода, за  кoятo  

такъв  начин  нa движение  е  съвсем  
нормален. Ех, само  дa можеше  пo- 
рядко  дa ми  се  налага  да  ro управ- 
лявaм  това  крантаво  животно... 

CTura тoлкoвa лирика, че  стати- 
ята  нaбъбнa излишнo. rio тoзи  onи- 
сателен  нaчин  исках  дa ви  зanoзнaA 
с  някой  от  "интересните " моменти  в  
иrpaтa, кoитo разкриват  част  oт  дoб- 
рите  и  лошите  й  черти. C течение  нa 
времето  постепенно  нaвлизaтe в  
заплетена  история , включваща  в  ce- 
бе  Cu призраци , oмarьocaни  xopa и  
други  митични  елементи , noзнaти  
имена  от  легендите  ще  ви  помагат  
unu пречат  (в  зависимост  oт  избора  
ви). Ho, зa съжаление , тoвa е  недос- 
тaтьчнo, за  дa може  една  urpa да  ни  
завладее. Аз  личнo не  можах  да  из- 
търпя  Arthur's Knight 2 дo края, мa- 
кар  дa имах  дoбpoтo желание  за  тo- 
вa. npu тoлкoвa слаба  интерактив- 
ност  и  досадната  нужда  да  npenyc- 
кaм  nocтoяннo нacaм-натам,губейки  
повече  време  за  придвижване , oт- 
кoлкoтo зa caмaтa urpa, нервите  ми  
не  издържаха  и  ce отказах. Имaм  
чувството, че  само  най-запалените  
фенове  (тези, кoитo ca гледали  " Екс- 

бира  се, можете  да  изиграете  
Arthur's Knights 2 и  в  двата  варианта, 
стига  да  имате  нерви  за  това. 

Сега  за  самата  игра. 
Започвайки  легендата  за  воина  

Брадуин, се  потапяте  в  един  красив  
и  богат  на  цветове  3D свят, с  фикси- 
рани  камери  (няма  лошо, тъкмо  иг- 
рата  не  е  с  високи  системните  изис- 
квания ). Наслада  за  очите, макар  да  
сме  виждали  и  по-впечатляващи  
гледки . Графиката  е  една  от  малкото  
добри  страни  на  това  заглавие . Ha-. 
мирам  се  пред  дървените  порти  на  
защитната  стена  на  замъка  си. C 



1 Гlpoизвoдитeл: Impressions 

1 Paзп pocтpaнитeл:Sierra 
1 Интepнeт: www.sierra.com  

1 Системни  изисквания: 
Celeron 400, 64 MB RAM, 
16 MB VideoCard 

оУ  кР.Ак  н.А  с.х.Ас  к  

POSEIDON - е  експанжънът  на  
ZEUS. u за  съжаление  това  е  всич- 
ко, което  може  да  се  каже  за  играта . 

Тя  не  предпага  нищо  HOBO - графи- 

ката, ИИ-то, интерфейсът , аудио  
оформлението , анимациите  и  дори  
ландшафты  са  същите  като  в  пред- 
ходното  заглавие . Ако  има  промени , 

те  са  съвсем  козметични , като  зася- 
гат  само  външния  вид  на  армията  и  
няколко  различно  изглеждащи  
сгради.  

многомьдрия  ни  колега  GROOVER 

закпейми  подобни  комерсиални  тво- 
рения, затова  не  е  необходимо  да  
ловтарям  казаните  вече  неща. 

След  заслужените  похвали, кo- 
ито  отправих  към  ZEUS, e малко  
странно  това  негативно  отношение  
към  новото  отроче  на  Impression. 

Обаче  аз  наистина  xapecax ZEUS, no- 

чувствах  атмосферата  нa Елада  и  
античния  свят. Защото , скъпи  ми  
приятели , в  POSEIDON няма  нищо  

След  ZEUS e ред  на  по-големия  
My брат  POSEIDON дa напълни  кoш- 
ницата  на  Impression със  свежи  и  
лесно  спечелени  парички . Както  са  
го  лодкарали  oт  Impression, следва  
нaй-големият  брат  Хадес... Пьк  за  
да  не  ги  съдят  феминистките  дви- 
жения  за  сексуална  дискриминация, 
ще  издaдaт  още  Хера, Деметра , Аф- 
родита  и  де  щo има  Олимпийски  60- 
roвe и  богини. 

Чаксега  разбирам  праведния  
гняв  нa колегите , възмутени  от  таки- 
ва  комерсиални  и  половинчати  лр0- 
дължения  на  urpu. He че  нa 
Impression им  е  зa първи  лът. По-па- 
метливите  помнят  PHARAOH и  
CLEOPATRA и  съвсем  заслужените  
критики , които  последната  отнесе  (He 
изключителната  египетска  царица, a 
"недодялката" нa Impression). Тогава  

такова. AeTopuTe cc заиграват  с  те- 
мата  за  Атлантида  и  cъдбaтa на  no- 
тьналия  континент . Представят  ни  

някакво  yтonичнo общество, в  което  
народыт  (разбирай  - oт  плебея  чак  
дo охранения  латриций ) радее  зa на- 
ука, техника  и  изобретения . Е, кьде  

ro тoвa общество  и  защо  ли  е  изчез- 

налo? Прокрадва  се  основателно  
съмнение , че  от  грижи  зa наука  и  
кyлтypa ca загърбили "улражнения- 
ra" no лродължаване  на  рода  и  лo- 

rичнo ca ИзчезналИ. 
B брифингите  между  отделните  

елизоди  авторите  са  се  опитали  да  
cъздaдaт  някаква  картина  на  Атлант- 
ското  обществото , като  ползват  зa 
тoвa единствения  (не)достоверен  
изтoчник, a именно  "диалозите " нa 

Платон . Той  описва  какво  е  чул  oт  
друг, който  пък  разказва  кaквo му  
били  нa нero paзкaзали  жреци  от  
Египет  за  тoвa, което  cc носело  като  
предание  отлреди  столетия  за  Aт- 
лантида  и  нейните  жители ... Обърк- 
ваща  е  тази  поредица  oт  чуто  и  пре- 
разказано , HO дa не  обсъждаме  дядa 
Плaтoнa, a да  cc върнем  към  urpaTa. 

Тя  е  изградена  no същия  нaчин  
кaтo ZEUS: първоначално  строите  
град, развивате  ro, изпълнявате  on- 
ределени  задачи  и  така  cc лрехвър- 
ляте  между  отделните  сценарии . 
След  като  достигнете  максимума  нa 
града, ви  прехвърлят  на  HOBO място, 
за  дa изгpaдитe нoвa колония ... Ha 
всички  изиграли  ZEUS тoвa е  дo 
бonкa noзнaтo. Обещанията  нa aвтo- 
рите  за  новости  cc оказаха  като  пpe- 
дизборните  думи  нa политическа  
партия . дo какво  всъщност  се  свеж- 
дат  промените? Вече  казах  - проме- 

нен  външен  вид  нa армията. Вместо  
конници  имате  колесничари, което  
значи, че  ще  трябва  да  лостроите  и  
работилница  зa строеж  нa каручки . 

Пopaди  пocлoвичнaтa любознател- 

ност  нa aтлaнтитe, в  менюто  за  
строежи  вместо  хилодруми,театри  и  
арени  ще  строите  yнивepcитeти,o6- 
cepвaтopии,naбopaтopии  и  музеи, 
които  изглеждат  ужасно  не  нa място  
посред  Средиземноморския  ланд- 
шафт  нa eкpaнa. u това  е  всичко . 
Поне  още  aнимaции  unu repou да  
бяха  дoбaвили, aмa не. Момците  oт  
Impression cu измиват  алчните  pъ- 
чички  с  една  нoвa героиня  Aтлaнтa 
(между  uac казано  и  тя  не  е  нещо  
особено  като  жена), механична  зa- 
мянa на  сребърната  руда  с  някакьв  
митичен  метал,към  добивания  бял  
ca дoбaвили  и  черен  мpaмop и  най- 
ronямaтa новост(глулост)- строите  
Пиpaмиди,nocвeтeни  на  Посейдон. 

Най-големият  недостатьк  на  
Зевс  беше  неадекватното  поведение  
нa apмиятa. Тук  - отново  лоши  вести . 
Войниците  ви  пак  са  като  cтaдo ов- 
це. Пpoблeмът  e no-cкopo дa cc noд- 
реди  войската  нa бойното  none, a не  
дa cc победи  вparы. Зa съжаление , 
нищo хубаво  не  мora дa кажа  зa иг- 
paтa. Всъщност  - за  новите  мисии  
към  Зевс, защото  Посейдон  е  тoчнo 
тoвa. Ако  cc учудвате  нa високата  
oцeнкa, тo тя  е  за  пo-старата  игpaтa. 
Ако  вместо  да  ни  продават  Посей- 
дoн, Impression да  ни  бяха  подарили  
нoви  мисии  и  нивa за  Зевс, аз  nъpви  
щях  дa запея  eneneu и  дитирамби  в  
тяхна  чест . 

~ Der Wo1f 

    

1 П pиличa Ha: 
Caesar 
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or K?AK HA с!'КАСZ'к  

- А, ти  не  се  притеснявай , те  
програмистите  се  cтapaят, скоро  
ще  имa и  нещо  no-тьno, кaтo зa 
теб. 

АЧУУЧЧУУУЧУУУУЧУУЧ • Kpъвчицa- 
ra ми  uaxny бясно  в  очите. Maneee- 
eee, cera ще  има  тpynoвe! Toвa дa 
не  ти  е  Бат  ти  Орльо  oт  конкурен- 
цията, бе!!! 

тя  urpaTa, не, симулатора, сам  no 
себе  си, нямa нищo, с  което  дa те  
зaинтpиryвa. Нито  rpaфикaтa е  ня- 
кaквa блестяща, a инсталацията  
просто  ми  спечели  симпатиите  - 
кaк  ви  се  струват  1.7 GB, зa нещо, 
на  кoeтo няма  дa обърнете  внимa- 
ние. Освен  ако  не  сте  машинист. 
Аз  имaм  един  приятел , Венци, тa 

1 Гlpoизвoдитeл: Microsoft 
1 Paзnpocтpaнитeл. Microsoft 
1 Интepнeт: www.microsoft.com  

1 Системни  изисквания: 
Celeron 300, 64 MB RAM, 
8 MB VideoCard 

TRAIN SIM 

Ha лицето  на  Freeman ce беше  
изписала  блага  усмивка. Имаше  
нещо  странне  в  нея, нo за  това  се  
сетих  по-късно, мнoro по-късно. 

- Знаеш  ли, хората  нещо  са  те  
xapecanu как  пишеш ... Изречение- 
ro остана  дa виси  във  въздуха, a и  
aз  не  знаех  какво  дa кaжa. Зная  
кoлкo е  деликатна  тeмaтa зa нe- 
гo... 

- Ta тук  съм  ти  xapecan една  
игричка, да  поцъкаш, тaкa, дa ни  

кажеш  мнението  си .. .хм . 
-Ъ..- изплъзнах  се  aз, както  

само  аз  си  знам. 
- Няма  Ъ, нямa МЪ. Ще  я  иг- 

раеш  и  толкова! 
И  raкa, скъпи  приятели, се  зa- 

познах  с  "играта" Ms Train 
Simulator. Май  имаше  нещо  подоб- 
нo, само  дето  Train беше  заменено  
c Plane. Чичо  Бил  дa не  се  е  побър- 
кaл  нa тема  симупатори , че  негови- 
те  подчинени  се  надпреварват  да  
вадят  симупатор  след  симула- 
тор... не  знам . Ta да  започнем  oт- 
нaчaлo: 

Става  въпрос  зa вnaкoвe. Най- 
paзлични. Парни,електрически, 
дизепови, стрели ... и  т.н. Имa 
oкoлo 4-5 rлaвни  маршрута, като  в  
иrpaтa се  paзиrpaвaт  мисийки, ко- 
иro обхващат  някaквa част  oт  oc- 
новните  nътищa. 3aкaчи  тия  двa  

вагона  и  ги  закарай  дo cлeдвaщaтa 
rapa, рaзгледaй  безинтересния  
пейзаж, зaкapaй  хората  живи  дo 
нам  коя  Cu rapa... Toaa e, oбщo 
взето, всичко. 

Дoкaтo разбера  какво  тoчнo се  
иска  oт  мен, и  ми  e минал  мерака  
да  ro свърша. 

- Ама, колега  - викaм  My - Това  
хич  не  припича  нa urpa. И  Cu e ед- 
на  скука...да  не  ти  roвopя.... Не  

се  печелят  тoчки, нямa raдини  зa 
избиване  (MaKap, че  докато  я  иг- 
pax, доста  често  ми  ce искаше  дa 
понатупам  някой  oт  програмистите  
на  MS), нямa roтини  девойчета, 
каквито  се  се  очакват  в  предстоя- 
щия  Duke Nuke Forever, нямa чер- 
вейче.та, кaктo в  любимата  ми  ur-
pa... изoбщo НИЧЕГ0, нищo кoeтo 
дa ти  хване  пorлeдa (е, oт  време  на  
време  ме  xвaщaxa едни  oвчи  миc- 
ли  и  цялaтa ми  енергия  отиваше  в  
onити  зa преобръщане  нa влакче- 
тo, кoeтo кapax... rлeдкaтa oбaчe 
не  е  чaк  тonкoвa впечатляваща ). 
Погледнах  Freeman неразбиращо . 

- Така, така. Ми, колега, no-no- 
шa нямаше  и  аз  таквоз ... 

Нещо  ме  сви  noд  лъжичкaтa 
(TaKa и  не  разбрах  къде  е  тaя  лъ- 
жичкa, aмa нaли  така  е  лафа!) 

- Как  така  no-лоша? 
- Така  знaчи, a? Имаме  си  

няк 'вo лoшo отношенийце  спрямо  
Kin, a? HeKa ти! Ще  я  играя  nbK, нa- 
пук, докат  не  ме  изroниш  or кoм- 
пютъра. Ще  видиш  ти  къде  зиму- 
вaт  машинистите ...-крещях  с  nянa 
нa уста. 

И  така  urpax безспирно  oкoлo 
два  дена. Два  дена  всеки , който  
влезе  в  редакцията , разбираше  за- 
щo имa надпис  "Душевно  Бoлни  
Xopa" нaд  вpaтaтa. Freeman нaй- 
мнoгo харесваше , кoгaтo надувах  
сирената, направо  ro виждах  кaк  
подскача  oт  радост. A Whisper ca- 
мo ме  изгпеда, така, сякаш  npe- 
мерваше  нещо, nocne махна  с  ръка  
и  се  отдаде  нa двудневен  запой. 

Сигурно  се  чудите  зaщo ви  ги  
разправям  тия  глупости  тук . Ами  

тoй  кaтo чу  за  Ms Train Simulator, и  
noщpъкля. Само  ще  кaжa, че  paбo- 
ти  зa БДЖ  и  кapa влакове  no нo- 
щите, за  ocтaнaлoтo можете  да  се  
досетите ... 

И  така, най-ropeщo "npenopъч- 
вам" тази  "urpa" на  всички. Най- 
вече  нa Freeman. A нa ocтaнaлитe, 
огледайте  no съседните  страници , 
все  ще  намерите  нещо  no-интерес- 
нo. 

. 	Kin-Klad-Dze 

1 Гipиличa Ha: 
Microsoft Flight Simulator 

~ 
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ДEHЯT HA БAЩATA 

Здравейте !!! 
B момента  Cu слушам  "Hey boy, hey 

girl" нa Chemical Brothers и  cc чудя  как  да  
започна  проклетото  писмо... хммм...:) 

Преди  всичко  - малко  история: 
Значиии ... 
Ималo едно  време  един  малък  Mandark 

и  тoй  нacкopo Cu кулил  едно  хубаво  сладко  
РС. Веднъж, един  приятел  на  този  Mandark 
Cu купил  Master games... 

Ta Венци  (отсега  вместо  Mandark ще  
пиша  имeтo cu 'щoто  иначе  имa дa прев- 
ключвaм  c Flextype-a) разгледал  това  cnиca- 
ние, ама  някак  cu не  My xapecano много. 
След  време  баща  My купил  PC Mania. Ha 
Венци  мнoro My xapeCano. Дeн-двa cneд  тo-
ва  баща  My купил  и  Gamers' workshop. 

Венци  ro разгледал  обаче  дизайнът  My 
се  сторил  някaк  Cu шантав  и  тежкарски . B 
тoзи  брой  много  My xapecanu статиите  за  
Alien vs Predator и  нaкpaя  ТОП13. И  понеже  
искал  дa Cu купува  някакво  списание  зanoч- 
нan дa си  кулува  PC Mania. След  известно  
време, кaтo ce връщал  oт  даскало , забеля- 
зал  нoвия  бpoй. Изтичал  npu бaщa Cu и  no- 
мопил  за  5-левка, за  да  Cu купи  "ей  онова  
списание  дето  пишело  в  нero за  AvP". Нови- 
ят  брой  още  повече  My xapecan. След  време  
cc вpъщал  от  някъде  и  зъpнал  поредния  
бpoй  на  GW. Имал  5лв. - дал  ru (T.e. купувал  
две  списания  за  urpu). Cneg още  доста  вpe- 
ме  ходил  да  кулува  вестник  и  видял  следва- 
щия  бpoй. ucean napu и  Cu го  Kynun. Обаче  
баща  My му  казал , че  нe може  да  купува  
ДBE списания  - т.е. да  си  избере  едното. To- 
raвa Венци  осъзнал , че  всъщност  GW e сли  
caниeтo, което  си  струва  и  спрял  да  купува  
каквото  и  да  е  друго... 

Айде  стига  roncoea история . 
1. Sorry, сбъркал  съм  в  предишното  Cu 

писмо  - gwlauncher-ът  трыва, ама  cc винаги  
и  e малкo быав  noнякora, иначе  самият  ди- 
зaйн  нa autorun-a e трепач! 

2. Забравих  да  ви  предложа  като  ви  
писах  - да  Be кaжa, че  слоред  мен  би  билo 
хубаво  да  слагате  plug-in-nec за  Winamp-a и  
колекции  с  картинки  за  Webshots-a. 

З. Онова  дето  ви  nurax зa DVD player-
u, имах  предвид  софтуерен  плейър, нo cno- 
ко  намёрих  cu -lnterVideb WinDVD (caMo той  
може  да  play-na DVD-та  на  мoя  компютьр). 
Иначе  благодаря  нa SaintP за  отзивчивоспа! 

За  друго  cc cc сещам , нo cern ли  cc 
веднага  ша  пиша:)))) 

И  да  знаете, че  каквото  и  да  npaBure, 
аз  ВИНАГИ  ще  ви  подкрепям:))) 

ByeuuuІІІ  
Mandark 

Еех, бащите , бащите! Kacnu ли  cc na- 
метници  на  мaйки-героини  и  какво  ли  още  
cc e издигнапо  човечеството , a cu един  за  
бащата. Зa нero cc cc roeopu, cc cc пише, cc 
cc шуми ... He e ли  несправедпиво , питaм? B 
Щатите  noнe Cu имат  Ден  на  бащата  и  cи  ro 
празнуеат . TyK и  това  даже  нямаме. А, както  
виждаме , бащата  е  една  великолепна  и  важ- 
на  фиryра  в  живота  и  самоосъзнаването  на  
детето. Внася  разнообразие , дето  cc вика. 
Ето, нaй-напред  Master Games, nocne PC 
Mania. Сочи  правилните  пыеки  - донася  в  
къщи  и  Garners' Workshop. Дава  свобода  и  
нреме  на  чадото  Cu да  oocbhepe впечатле- 
ния, да  натрупа  олит, дa vopacce - оставя  го  
известно  ереме  да  Cu кулува  цели  ДBE cпи- 
сания . Ho идва  и  часът  на  Зрелостния  Изпит  
и  бащата  извиква  целия  Cu авторитет, за  да  
лоложи  пред  отрочето  Cu първото  му  пре- 
пятствие , първото  голямо  предизвикателст- 
вo: дa canpacu своя  Избop! 

ИзборЪт; както  сами  разбирате , е  npa- 
вилен  и  бащата  дoвoлeн  cc oпerля  нa този  
етап. Перфектно! Думите  са  излишни . 

Бащата! ТЪрсете  Бащата!... 
Freeman 

да  cc случи  това  и  със  списанието . Дано  да  
успеем . Надявам  се, че  поне  в  един  oт  cny- 
чaитe - твoя, ще  успеем . 

Freeman 
Ps: Konкoтo go фенщината , мнението  

ми  е  по-paзnичнo. Иякой  fbi може  да  noд- 
хвана  и  тази  тема, но  cc сега. Koйтo пожелае  
да  узнае  какво  мисля  no въпроса  може  дa 
Посети  фopyмa,тonикa."войнитеи  войници- 
тё'. 

ДO КАРАНДИЛА  И  НАЗАД... 

Здравейте , 
Пише  ви  един  ваш  фен  oт  Сливен. 

Препрочитам  сгарите  hpoeBe за  nopegec пы  
и  нaй  вече  страниците  с  писма  и  cc мога  да  
cc съглася  с  някой  от  мненията  в  TOX. Hanpи- 
мер  за  диска  кьм  списанието , че  free games 
и  повечето  програми  са  hocnyK. BccKu имa 
npaco нa мнение , cc че  игричките  ca въpxa, 
HO все  пак  някoй  oт  тях  стават. A щo cc отна- 
ся  go nporpaмкитe crpyca Cu дa ca нa диска. 
Имам  cgco предпожение  за  mIRC и  то  е  вме  
сто  oфициалнaтa версия  да  вкnючвaтe един  
cKpunr, който  можете  дa изтеглите  oт  agpec: 
Toйwww.mvpsoft.cjb.net. Той  е  noчти  сьщия  
кaтo тoзи, които  cc използва  в  ucrepcer зa- 
лите  и  е  c нacтpoeни  cъpвapи  и  канали . 

Имaм  и  gpyro предложение  кoraтo има  
urpa нa бpoя  тo да  имa и  нейно  дeмo нa диc- 
ка, зaщoтo кажи-peчи  тoвa тpябвa да  е  най- 
дoбpaтa urpa uonuoana npeo месеца. 

He че  cc npидoбивaмe npegcraca зa ur-
para и  oт  cтaтииre, HO canu знаете  око  дa ви- 
ди, ръка  да  пипне. Cera ще  ви  nuraM нещо  
много  вaжнo, aмa изключително  важно  - 
пoчти  нa живoт  и  cMbpT:-) 

Защо  мarapeтo crou нa слънце? Знaeтe 
ли  а, знаете  ли? 

Виждам , че  cc измьчвате  и  ще  cc сми- 
ля  нaд  вас  и  ще  ви  кажа: 

За  да  прави  сянка  :-) 
Знаете  ли, умрях  oт  смях  кaтo oтвopиx 

бpoя  oт  м. Anpun 2001 г. на  страницата  с  би- 
серите, много  cc смях  като  ru пpoчeтox. Да- 
нo да  включвaтe и  в  другите  hpocec hucepu, 

A щo cc oтнacя  go дизaйнa на  диска  
мora дa кaжa caмo eднo: Страхотен! 

Само  тpябвa дa олравите  бъroвeтe, за- 
щoтo кoмnютьpa ми  малко  cc nccxupa. Две  
oт  демотата  cc можаха  да  cc инсталират , е  
eднoтo oт  демотата  ccc nac успя  да  cc cтap- 
тиpa след  като  гс  оставих  да  cc зарежда  10 
минyти, нo тoвa нямa чак  тonкoвa гoлямo 
значение . Au компютьра  блокира  един-два  
пъти, нищo pahora. 

He знам  ganu някой  oт  редакцията  ви  е  
пonaдaл  нa GroveMaker, aco oтroвopы  е  cc. 
изтerлeтe.cи  демото  на  тази  npoгpaмкa oт  
agpcc: ww.groovemaker.com  мнoro ще  ви  on-
peca rn e зa npacece нa тexнo музика. 

Засега  тoлкoвa. 
Danick 

... Седем  и  двадесет  и  пет  cyTpucra... 
Бьpзaм, нeбero е  смръщено  и  rpoзнo, 

roTbpbT мете  улиците , дъpвeтaтa се  люлеят  
и  стенат  от  болка. Зелените  им  сълзи  ме  ши- 
бат  в  лицeтo. Някьде  cc разнася  гpъмкo из- 
пукване  и  един  oт  клoнитe cc понася  със  
аьздуха. Зarpъщaм  cc ло-плътно  в  учениче- 
cкoтo caкo, нaкnaням  cc срещу  ccupenun 
нихьр  и  ускорявам  cog. Отновс  зaкынявaм  
за  училище. Дo техникума  има  oщe доста  
път, a първият  cc час  e npu кnacнaтa. Нещо  
ми  е  дигнала  мерника  нanocneдък, npeдcтa- 
вям  cc фИзИ0ноМИЯТа  й  зaд  голеМИТе  oчилa, 
кoraтo пак  cc изтьрся  след  втория  звънец  и  
в  корема  ми  сякаш  cc paзмьpдвaт  студените  
rena нa змиopки. A зад  мен, oбвити  в  oблa- 
ци, Сините  Камьни  Сякаш  мe гледат  със  
съчувствие... 

He noмня  защо  тoзи  cnuoog така  cc e 
запечатал  в  съзнанието  ми, HO сякаш  беше  
вчера . Ho това  cc ca единствените  спомени  
от  четирите  ми  години  в  Cnucec, когато  учих  

CTAPATA ЛЮБOB 
PЬЖДA HE ХВАЩА... МАЙ? 

Здравейте  cкьnи, уважаеми , безценни  
Workshop-ци! 

Пише  ви  един  cam мнo-о-oro стар  no- 
читател. Спомням  Cu naмeтния  (noce зa мен) 
oктoмвpи  98? Toraca зa npъв  nът  Cu купих  
нещото , наречено  Garners Workshop. C тpe- 
перещи  ръце  скыах  нaйлoнoвaтa обвивка, 
захвърлих  я  настрани  и  paзтвopиx cnиcaниe- 
то  с  неопределено  очакване  и  смесени  чув- 
ства? 

...Лирично  Отклонение ... 
Всъщност , главната  причина  да  дaм  

еретичната  no oнoвa време  сума  oт  6 000 
(cTapu napu) лева  he една  статия  - Quake VS 
Unreal. CurypHo cu спомняте, че  тогава  no 
малкото  клубове  cc urpaewe само  и  изклю- 
чително  Quake 2? Аз, като  редови  играч , 
opocro пожелах  да  видя  оценката  и  на  други  
играчи  за  тези  две  феноменални , револю- 
ционни , изключителни  urpu? Дотогава  нe Cu 
бях  cynyean cnucacuc CAMO за  компютьрни  
urpu. Bue ми  бяхте  (ryк  hux цитиpал  един  
пич  в  ноемврийския  бpoй  от  98) първата  лю- 
бов, nъpвия  път  и  rH... 

Бora ми, naднaxll! Onoraca cc CMEЯ  
дa купя  друго  издание ... flpocro знaм, че  no- 
дoбpo няма  да  намеря . Затова  и  cc тьрся. 

Kaктo и  дa е. Долреди  тpи  години  Cu 
нямах  хал-xaбep, че  един-единствен  бpoй  нa 
cnиcaниeтo ви  ще  мe npeвъpнe вьв  вечно  
ваш, закпет  фен. Истината, "Гonaтa Истина" 
е, че  опогава  не  съм  изпуснал  нитo един  
бpoй  и  АДСКИ  съжалявам , че  cc ycoox да  cc 
снабдя  с  nъpвитe, eoraro My беше  времего. 
Кофти , кoфти, кoфти? Ho cc е  honca зa yMu-
paccl Hanu имам  всички  други! Това  е  вaж- 
нoтo cera. СТРАХОТНИ  CTEI OCEЗAEMATA 
еволюция, ПOДOБPЯBAHETO нa ВСЕКИ  
един  брой, и  най-вече  УНИКАЛНИЯТ  ви  crun 
нa nucacc и  HEПOBTOPИMOTO Be чувство  
за  хумор, crc TOBA ви  издигна  нa cbpxa! Пo-
желавам  ви  да  нe изневерявате  нa очаква- 
ниятa нa читателите  и  на  традициите  Cu и  дa 
продължите  да  cu радвате  с  най-новото  от  
света  нa развлекателния  coфryep и  качест- 
вения  хардуер. 

Тук  hun искал  да  изразя  специалните  
cc адмирации  кьм  ВСИЧКИ  членове  нa Pa- 
бoтиnничкaтa: 

За  оформлението  също  могат  дa cc en-
war само  xyhacu pahorul Дизайньт  
продължава  да  e Number 1! 

Особено  ме  кефи  нoвaтa система  на  
оценяване . Много  е  готина  и  ran далавера  с  
подобните  urpul Дава  изключително  дoбpa 
представа  зa рецензираната  джитка! 

Вчера  Cu cynux нoвия  брой  и  отново  ме  
paoOuxrcl A интерфейсы  на  CD-тo е  canpaco 
THE BEST!!! По-дoбъp нe сте  npanunul 

Няма  да  ви  кpитикyвaм, пpocтo защото  
смятам , че  фен, кoйтo критикува  HE е  истин- 
cки  фен! A всъщност  то  май  че  нямa и  повод  
за  кpитикa... да  я  оставим  нa професорите  
no nurepaTypa, нa които  т'вa им  е  работата ... 

Ще  ви  кажа  само  още  eднo нещо  - блa- 
roдapя  ви, xopa! 

ГОСПОД  ДA ВИ  ПОЖИВИ! ДАВАЙТЕ  
BCE TAKA! 

ucKpeco ваш: d_wanderor 
29.6.2001 г. 

"Bue ми  бяхте  първата  любoв, nъpвия  
ПЪг  И  т.Н..." 

Е, това  е  то. Толлят  cv сърцата  такива  
думи. Ще  ми  CO да  мисля , че  тaзи  любoв  ня- 
ма  да  xeace ръжда. Bcъщнocт  curypco ще  
хване , това  е  неизбежно . Случеа  cc c всичко  
и  ccecuro, само  че  с  nьpвaтa любов  нещата  
винarи  ca малкo no-ocohecu. To e едно  от  
онези  редки  неща , които  вместо  с  ръжда  cc 
покриват  c naтинa. C онази  блaropoднa, дo- 
стопочтена  субстанция , кoятo кара  ценните  
неща  да  изглеждат  още  по-ценни  и  аатен- 
тични. Даваме  каквото  мoжeм  oт  cehc Cu, за  

дизайн  в  TeccTuncun Техникум . Пoмня  излe 
тите  go Даулите  и  Карандила , помня  купони  
те  и  безметежността  на  тези  paзкoшни , 
вълшебни  години . Пoмня  прекрасните  хора , 
кoитo срещнах. Радвам  се, че  и  тaм  cc нами  
рат  фенове  на  списанието . 

Благодаря  ти  за  двата  адреса , надявам  
cc да  свършат  работа  и  на  някoro от  тези, 
кoитo ще  прочетат  писмото  ти. Иадявам  cc 
също, че  никога  няма  дa ти  cc случи  да  вле  
oem и  в  ролята  на  магаретс  ; ), нещо  което  
един  нaш  "no-читател" с  евнушки  мантали- 
тет, cacpcMcp, доста  успешно  е  успял  да  
стори  няколко  писма  по-надолу . 

Freeman 

ТРАДИЦИИТЕ  HE CA TOBA, 
KOETO БЯХА? 

...Навьн  се  носят  звуците  на  изтopмo- 
зeнaтa ни  pogcca: "caмo Лоокоо  waмnиoн  , 
к'р  за  ЦСКА  ,"Бай  Рангеле, cnn да  My цап- 
нем  две  бе  маа  му  crapa, тoй  цapя  няа  да  на  
упрай , ний  шъcъ  yпpaим  ryka...'. Пo улицата  
минават  paocu хлапета  - "Исс, видя  ли  сно- 
щи  Tpurc хикса  ccc напрай  на  Гpoбapя? Абе  
мaни  го  тoз  Гpoбap... Bчepa npилoжиx xвaт- 
кaтa нa Ледения  срещу  баба... ченето  
хвръкна... fluporoc..." 

Идилична  кaprинa, сълза  нa yмилeниe 
cc onитa дa нахлуе  cbM cвeтa... Айде  cera 
nък  и  ще  peccM. Я  шaмapи  и  вафли... Куку  
Pycy!l! Поглеждам  кьм  ccbcoo. Mgnna, cc-
HbO. Фaкт. Обаче  е  факт  за  мене , за  някoй  
друг  мoжe да  cc е. И  въобще  мнoro oтнocи- 
тeлни  pnhoTu имa в  теорията  за  относител- 
носпа. И  за  отнесени  (oт  виxьpa) xopa като  
мен  е  мнoro necco да  cc живее. Всъщност  аз  
gopu cc сьм  cc npcgcracun. 

Пpиятнo ми  е - Аз  съм  Тъп  фен  на  PC 
crpuTc. И  oт  gee нa gee затьпявам . Mнoro 
xopa ca ybcgcHc, че  съм  flpocr. Ao ru убеж- 
давам: "He съм  и  cтьnвал  ebB Формула  1 !" 
Обаче  кaтo ги  гледам  май  no-убедени  стана- 
xa. И  приятелката  ми  cuca: "AMn мнoro си  
тьп!! Как  така  на  6-ти  paboTcuK нe си  строиш  
Supply Depo, нa пьpвия  xog още  дa ru дава  
no 1000go1d?". И  аз  кимaм, cnceo дa npaвя. 
И  oт  кимане  получих  тик  и  canu имам  и  neuo 
gbnrn coca кимaм  cc no улицата. И  чувам  :. 
"Глей, глей  K'bB ТЬП  метал ... Да  he. A кьде  
са  My слушалките? ° 

Зa малкo cera дa задълбая  в  темата  за  
"тьпия  ограничен  геймър". AMa знам  caeco 
ви  е  мнeниeтo, мoeтo е  същото, тaкa че  ви  
става  ясна  capTucKara. Ha мен  и  cc ми  nyca 
даже  кaквo миспи  тоя  или  оня. Понеже, как- 
ro cnoax no-rope, всеки  зa cche cue npac, нo 
за  останалите  е  нишо. 

Ta значи  тьй... началото  cucaru е  rpyg-
co. Moeтo нaчалo е  лесно. Както  може  he ce 
досещате  аз  чета  редовно. да. И  списанието  
чета. Способноспа  да  четеш  я  слагам  на  
чeлнo място... rca нещо  е  мнoro roт  ще  знa- 
ете! Ta така. Craca модерно  в  последните  
bpocce писма  дa npaщaт  "зa rъpви  пы" най- 
големите  и  въpли, cpu това, фeнoee. "Аз  
имам  oт  3-ти  go 33-ти  брой" ; "Аз  имам  oт  1-
cu go 13-ви!!". Kaквo да  кaжa аз  ли? Ами  аз  
имaм  епектрическо  ogcano и  cgco време  ha-
hn ми  слагаше  гореща  тухпа  на  кpaкaтa дa 
ме  тonли. Звучало  rpyho? Айде  gel :). Ясно  е, 
че  и  аз  пиша  зa nъpви  път. To cc nичи  есте- 
ствено. He украсявам  речта  Cu с  npиnaraтeл- 
ни, епитети , мeтaфopи, риторични  въпроси  
(понеже  кaтo отидох  go Marнaypcкaтa шкoлa 
нe ми  gagoxa дa вляза . Били  току-щo изма- 
зали.). Abe тук-тaм  и  no cc увличам , нo тoвa 
e oapagc човешката  npupoga. Нищо  кoнкpeт- 
нo не  cbM cnonn ще  кaжeтe вие. И  ще  crc 
npncu, ама  само  за  cebe cc. 

Добри  cтe. Taca Cu мисля. Toca e npeд- 
ставата  за  cac в  моята  ccenccn. Други  oт  вa- 
шия  бpaнw вътре  няма:). 

Сьрби  ме  pъкaтa дa cc кaжa и  ao мне- 
нието  on "нoстaлгсятa no миналoтo'. Зa cac 
вaжи  в  nълнa cuna интepпpeтaциятa на  noro- 



ворката  за  Вьлка, козината  и  нрава. Вие  из- 
меникте  козината  кьм  по-добро  и  сьщевре- 
менно  запазихте  нрава. Какво  повече  от  то- 
вa? (Sorry, риторичен  въпрос ). Другото, кое- 
тo мога  да  кажа  е, че  щом  ви  чета  значи  аз  
Глупакы  съм  избрал  нещо  хубаво. Пробле- 
мите  Be предполагам  са  много  и  затова  ня-
ма  да  ви  товаря  с  още  глупости  oт  рода  
"фипмче-демо" и  "с  лед  или  без". Сигурно  
ще  ви  пиша  flak, нo по-дълги  и  смислени  нe- 
щa. 

A, дa. He мога  дa завърша  без  дa 
ебьрна  внимание  на  Ели. Диян  (звучи  все  
едно  те  познавам , aмa Cu e горе-долу  така) 
напоследък  й  npaBu реклама  и  аз  сам  скло- 
нен  да  му  вярвам . Taкa че, с  риск  да  получа  
цицина  oт  една  ppyra Enu, казвам: Damn, 
sure you're looking good!!! 

Чао, щoтo трябва  дa бягам . He зa до- 
мaти  и  краставици , a дa нe ме  стигнат , че  Cu 
отидох  млaд!!! 

S1n 1/2 
PS: ...aми  модерно  e, нали? И  аз  no мo- 

дата  все... Иначе  дядовите  калцуни  ca ми  00 
мярка. He бе! 

Хората  не  ме  гледат  в  краката. И  кaк  
ще  гледат  там  като  нося  и  нa бaбa овчия  
кaлnaк. 

Може  дa Cu фен  нa PC иrpитe, нo нe 
Cu чaк  толкоз  тъп. Което, paohupa ce, e оче- 
видно  и  би  спедвало  дa бъде  видянo, aмa 
oт  калцуните  и  кannaкa кaжи-речи  нищо  от  
теб  самия  не  може  дa ce види. Както  и  дa e. 
Обаче  ако  нaиcтинa cu р.ешил  следващия  
nы  дa напишеш  нещо  по-дълго, хич  и  не- 
дей  дa сядаш. KaMo ли  ако  е  no-cмиcлeнo! 
Ape crura вече  смислени  неща, a. Ha мен  Cu 
ми  харесваш  и  тaкa. Ако  съдя  no ухилените  
им  физиoнoмии, докато  сричат  писмото  ти, 
нa колегите  също. B това  писмо, в  което  нe 
казваш  нищо  кaзвaш  достатьчно , че  дa ce 
зanитaм: Някога  дa cu мислел  дa пишеш  
сериозно? A случайно  дa разбираш  много  и  
от  компютьрни  игри? И  английски  ли  впа- 
дееш  що-годе  в  някаква  степен? да  си  от  
София , случайно? A искаш  ли  дa порабо- 
.iw срещу  мaлкo napu, HO мaca спава? Е, 
оади  ми  ce! 

Freeman 

И  KAЗA БОГ: 

- дa бьде  Cвeтnинa!!! 
И  биде  "Gamers Workshop... 
HAIL, Brethren, may you always tind 

shelter in the Storm! 
Най-после  ce нaкaниx дa ви  nишa и  me 

ме  npoщaвaтe за  несвързаните  брътвежи , 
ама  не  мora дa кaжa всичко , което  сьм  ис- 
кал  дa кaжa зa 2 години  в  едно  писмо... 

Беше  един  мрачен  октомври  нa 1999 
roдинa и  aз  oтивax p0 НИВЕРО  (музикален  
магазин  във  Bapea) зa солидно  количество  
MANOWAR. И  нa една  будка  видях  eднo cnи- 
сание , нa кopицaтa беше  изографисана  една  
изключително  приятна  зa oкoтo мnaдa дaмa 
с  червен  Дpaкoн  за  тeлoxpaниreл. Paзбиpa 
се  бях  виждал  Game-cnиcaния  и  ppyr nът  (a 
особено  се  кефех  нa GW - с  кopици, кoйтo 
сьперничат  no кpacoтa с  харема  нa средно- 
статистически  nawa-мултимилионер  и  с  
умопомрачителен  дизaйн). Ама  мнoo napu, 
бе. Зa тия  napu ще  си  купя  epuH албум  нa 
JUDAS... exeeee... даже  двa aкo ro броим  с  
диск. И  нe cu ro kynyBan... aмa три  дена  пре- 
ди  този  октомврийски  случай  бях  превьртял  
ДPAKAH и  бях  тaкa запленен  oт  играта  (аз  и  
cera съм: невероятните  музика  и  атмосфера  
и  пpeкpacнaтa графика  ме  кapaт  дa я  
превъртам  npoфиnaктичнo веднъж  на  мe- 
сец-два  - кaктo се  кaзвawe в  ОBЦW:  "Секи  
пы  на  месец-двa"г)), че  нe можех  дa ee cu 
взема  списанието . 

npuhpax ce вкъщи  и  ro разлистих... 
..4 чaca по-кынo... 

... Cnep 3-Tue npoчиr... 

.. .Го  оставих  нa hpaT Cu и  знаех, че  no- 
вече  няма  да  пропусна  бpoй. 

Сега, noчти  2 roдини  no-кыно  знaм  ед- 
нo: GW за  мен  е  кате  огледало . Bce едно , че  
чета  cehe Cu... нe се  сещам  за  no-poObp нa- 
чин  дa ви  кaжa кaквo мисля  за  BOC. 

Or самото  нaчалo знаех, че  четете  
Фентьзи , слушате  MANOWAR, Blind 
Guardian, Judas Priest и  ppyrure... (noHe ня- 
кoи  oт  вac)...  

A сега  в  малко  no-npaктичнa нacoкa: 
мисля, че  ставате  вce-no добри  и  ce се  дa- 
вайте  нa разни, кoйтo nишaт, че  сте  загуби- 
ли  бпясъка  cut He e вярно! Блестите  си  като  
купчина  диаманти  flop Tbphyxa на  may-
PyHF/CMOF `). He cъкpaщaвaйтe статиите  и  
рубриката  Prewiew зa сметка  на  повече  ре- 
вютa. Пoнe нa мен  едни  oт  нaй-любими  ca 
ми  Whisper-cкoтo Превю  нa DiaЫo2 (614) и  
Freeman-ската  cara UT-vs-О3. (61-2000) 

Искам  дa ви  благодаря  нa всички,че  не  
сте  ме  npepanu нитo веднъж  зa тези  roдинa 
и  отгоре  и  специално  нa Freeman за  Неверо- 
ятнaтa-Божествена-Ултра-Мега-Супер-Ке- 
феща-Статия  зa Soldier ot Fortune (618). 
Също  и  на  Alex, зa тoвa, което  нanpaви. Как- 
тo и  нa всички  ocтaнали. 

Надявам  ce дa ce видим  в  6GW-clan, a 
също  дa видим  и  продьлжение  нa 
Caleb('Hoo як)&Lara(папа-Куца) разказа. 
Kaктo кaзвaxa в  едно  flpepaBaHe oт  Близкото  
миналo: 'Дo нoви  cpeщи,Tpoлoвe" (MaKap че  
зa мен  сте  Noldor) "Turin Turambar Dagnir 
Glaurunga"-Untinished tales - J.R.R.Tolkien 

mortleg, Vama 

Амын!  
Freeman 

СЛУЧАЙНИ  НЕВРОНИ  

Другари , 
Казано  е, че  критикы  е  кaтo евнух  в  

публичен  poM, знае  точно  кaк  тpябвa дa cтa- 
нат  нещата, нo сам  нищo не  може  дa нanpa- 
ви. Ho в  последния  брой  нe e eeohxopuMo 
дa cu кpиrик,'зa дa откриеш  кynчинaтa гпу- 
пости . KoraTo ce коментира  определена  иг- 
pa, първото  нещо  e дa ce погледне  site-a на  
производителя  зa инфopмaция,кapтинки  
и... дата  на  излизане!!! Освен  това  добре  е  
дa ce знае  noee кaк  точно  ce казва  caмaтa 
urpa. 

Извoди  
Дyмичкaтa'Forever' ce учи  в  4-ти  enac, 

2-pu cpoк  (изnиcвa ce FOREVER, a не  
FEREVER). Иrpaтa, BbB фpeнcкaтa й  версия  
ce urpae oт  месец, a aнrлийcкaтa ще  излезе  
P0 няколко  дни. B кpaя  нa 2001 roдинa (roBa 
е  дaтaтa нa излизане, кoятo cмe pane зa из- 
лизане  нa иrpaтa - бел. pep) може  би  ще  иг- 
paeм  cьвceм  ppyru urpu. Warcratt 3 cигуpнo 
ще  e вenикa umpa, което  определено  не  e тa- 
кa cnopep вac. 

Математически  доказано  е, че  c yвenи- 
чение  нa бpoя  нa неизвестните  в  epeo ypaв- 
нение, нaмалявa вepoятнocпa oт  BHBH oпo- 
вop. дa ocтaвим  тoвa нacтpaнa, в  самата  ста- 
тия, чиcтo rpaмaтичecки  и  синтактично, 
стилы  нa изразяване , в  кoйтo 90% oт  думите  
ca "може  би", "вepoятнo", "ще  npoвepим" е  
нa ромски  войник  от  подепението  в  Appueo. 

Ha Arcanum ще  се  нacnaдим  в  "края  нa 
roдинaтa". Bue лишaeaтe феновете  от  някол- 
кo месечно  удоволствие  с  очевидна  льжa!!! 
Or предишните  aвтopи  нa Fallout ocтaвa 
единствено  Chris Taylor вeднaгa след  
зaвъpwвaнeтo нa Fallout Tim Cain, Leonard 
Boyarski и  Jason Anderson напускат  Interplay 
и  ocнoвaвaт  Troika Games, така  че  кoй  спo- 
peд  вас  е  нaпpaвиn Fallout 2? Troika Games 
може  би??? 

Закпючение: 
Другари , 
Живеем  в  различни  cвeтoвe, вaшият  е  

извън  времето  и  пространството  - останете  
cc със  здраве . Колкото  p0 списанието  - ще  
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него), който  е  водещ  програмист  нa Falloul 2 
напуска  Interplay и  преминава  в  Troika едва  
след  oкoнчaтeлнoтo зaвъpшвaнe нa umpaTa. 

(За  cnpaвкa: официалният  сайт  нa 
Troika Games.) 

B тaкъв  случай  мaй  нe e npecuneco цл  
ce каже, че  хората  сьздали  Arcanum нaиcти- 
нa ca pane нa света  и  umpu кaтo Fallout и  
Fallout 2. 

Приятелю , нaиcтинa живеем  в  различ- 
ни  cвeтoвe. И  cлaвa homy, hex poOaBun aз. B 
нашия  с  дpyrapyвaнeтo от  12 години  нacaм  
ce e приключипо . Също  тaкa и  c козируване- 
то. Щo ce oтнacя  до  гланцирането , правим  TO 
нapoчнo. Зa дa ce ynoтpeбявa no-necco и  
npиятнo cпиcaниeтo именмо  от  тaкивa кaтo 
тебе. flak зa сьщата  aнaтoмичнa част. flpocro 
o навий  no-cтerнaтичкo нa pono... и  дepзaй! 

Използвана  литepatypa: Whisper. KacTo 
сьм  казвал  и  ripepu, c Whisper нaoкoлo ен- 

свьрши  работа, aкo престанете  дa ro rлaнци- 
рате  толкова. Приятна  pahoTa. 

C уважение: 
Sluchaen minuwach 

25.06.2001 
P.S. Причините  зa нanиcвaнeтo нa тoвa 

писмо  тьрсете  в  някой  от  старите  Cu броеве, 
cьдъpжaщa статия  тип  "Закьрнели  HeBpoHu". 

lzpolzwana literatura : 
1. site-ovete no tirmite proizwoditelki 
2. narychnik na kandidat-studenta 
3. Uchebnik za 4 class po angliiski ezik(w 

kartinki) 
4. Upytwane za rabota sys smetalo 
5. Kratka 12 tomna enciklopedia na 

wtorata swetowna wojna 

Откъде  ли  дa започна? дa noчвaм  ли  
изобщо? 

Може  би  от  това, че  nиcмoтo ти  е  еды  н  
перфектен  npимep зa oнoвa, което, пичнo 
аз, свързвам  с  дpeбнaвoтo зaяждaнe. Няма  
дa отричам  гафовете  ни, нитo ще  се  впускам  
в  пространни  обяснения  зa практичееки  до  
казаното  нapacтвaнe нa вepoятнocпa от  чис- 
тo технически  rpewku, opu noдroтoвкaтa зa 
печат  нa тoлкoвa много  сграници  paэбитa, 
нехомогенна  инфopмaция  за  около  40 раз- 
лични  urpu и  npu тoлкoвa засукан  дизайн  с  
предостатьчно  елементи, в  кoйтo може  дa 
бьде  допусната  грешка. 

ToBa зa вceки  cenpepyhepeH страничен  
нaблюдaтen, че  popu и  epuc случаен  мину- 
вач  е  повече  от  ясно. Karo eupum nopobco 
нещо  реализирано  перфектно  в  някое  ppyro 
бългapcкo издание , можеш  дa uu ro навреш  
в  лицето  с  пълно  основание . 

По-нататък. Франкофонията  може  и  дa 
heme нa мoдa no времето  нa Жельо  Жепев, 
HO KbM днешна  дата  България  ace още  не  е  
френскоговоряща  държава . He e и  repмaнo-
говоряща . He e и  aнrлoroвopящa, HO поне  с  
английския  ce onpaae достатьчно  roляыa 
част  от  нaceлeниeтo, зa дa ce интересуваме  
и  дa представяме  на  читателите  cc npepuM-
HO umpu, кoйтo са  изпезпи  нa този  език. 

После . Никой  не  може  дa came pane 
WarCratt 3 (между  ppymoro aкo o.твopиш  сай- 
та  нa Blizzard може  би  ще  забележиш , че  
името  нa иrpaтa се  изписва  c rnaвнo "C") ще  
е  вenикa umpa. Надяваме  ce дa е  така  нaиc- 
тина. Tn и  Diablo 2 тpябвaшe да  е  такава , ce- 
ra като  ce сетя. Само  дето  нe беше. He че  нe- 
щo, aмa ако  norneднeш  cera експанжьна  и  
nocne cu направиш  труда  дa прочетеш  cтa- 
тията  ни  за  Diablo 2 npepu време, би  тpябвa- 
no дa забележиш , че  голяма  част  именно  oт  
нещата, кoйтo навремето  критикувахме  cera 
ca oпpaвeни. Знaчи  току  виж  сме  имали  npa-
Bo, мaй, a? 

Преди  месец  и  нещо  Blizzard пуснаха  . 
един  strategy guide зa експанжьна , в  който  
мнoro oт  нещата  днес  npocTo не  ca верни  
или  нanpaвo mu няма  (кaкьвтo e случаят  с  ня- 
кoи  oт  pyнитe, например ). CaMo месец  no- 
кынo! Пpoчeти  ro още  веднъж: Месец  no- 
къcнo! Kaквo ocтaвa зa няколко  тaкивa. 

Затова, уважаеми , кoraтo ce пише  за  
игрите  нa Blizzard ce изnoлзвaт  думи  и  изра- 
зи  кaтo: "може  би", "вepoятнo", "ще  npoвe- 
рим". Зaщoтo npu тяx вcичкo е  кaтo в  казар- 
мaтa: acnca заповед  e npepnocnepHa. Който  
е  посетил  въпросното  "заведение" ще  ме  
разбере . Копкото  до  характеристиките  и  мe- 
тафорите  OTHOCHO cruna и  езика  нa Whisper, 
направо  ще  mu noдминa, щoтo ca пьпна  
тьпотия  и  нaй-малкото  не  ти  правят  чест. И  
ако, кaктo nopooupaM, cu oт  някoй  oт  конку- 
рентните  ни  издaния  е  xyhaBo дa npoявиш  
малкo повече  уважение  xbM xopa, oт  които  
caмo можеш  дa научиш  нещо  pobpo. 

A cera виж  pobpe и  тoвa: Tim Cain, 
Leonard Boyarski и  Jason Anderson напускат  
Interplay epea CЛEД  кaтo npиключвaт  paOoTa-
race no пьpвoнaчалния  дизайн  нa Fallout 2. A 
Джеси  Рейнолдс  (той  не  e cпoмeнaт  в  cтaтия- 
тa, aмa тьй  и  тьй  съм  тpъrнал, дa cu кaжa и  за  

Freeman 

ЗA ВЪЗПИТАНИЕТО , MAЙKИTE И  HE- 
ДОИЗКАЗАНИТЕ  РЕПЛИКИ ... 

Ta здравейте , 
Петък  е  и  вместо  дa Cu джиткам  с  npи- 

ятели  or блока  аз  се  зaнимaвaм  c xopa кaт  
вac. Гръмна  ми  мpeжapкaтa; нe зa ppymo. 
AMa ape no тeмaтa: 

Знaчи  нa cтpaницa 004 noчвaтe дa ста- 
вате  вече  тьпи , все  сме  много  кpaтки  нanoc- 
ледък, все  няма  зa какво  дa cв  пише. Щo тa-
кa he, да  нe би  дa cu вършите  ocтaнaлaтa pa- 
бoтa кaтo xopaTa, че  за  твa все  нe ocтaвa 
BpeMe? E, ако  беше  тaкa нямa пpoблeми, aмa 
нaй-лowoтo е, че  aкo всичко  npu вас  е  нapeд  
няма  дa сте  виe. Тьй  кaтo съм  възnитaн  и  
знам, че  нe майките  ви  ca виновни  зa твa, че  
сте  тoлкoз  зле  няма  дa roвopя  oбидни  pyMu 
зa тях, нито  зa вac. Ho зa кaквo no дяволите  
roвopя  - става  BbflPOC за  последния  ви  бpoй, 
или  по-точно  зa диска  кьм  нero. Защодемо- 
тo на  Z2 HE БАЧКА??? KBo nac сте  ocpanu, че  
не  ще  дa ce инcталнe? Само  нa твa искам  дa 
ме  oпoвopиre. Au ще  фанете  ли  дa напише- 
те  някое  ревю  за  тaзи  игрица? Mu твa е  об- 
щo взero, за  ppymu неща  нe roвopя  щoтo ca 
cu нapeд: Горе-долу  npaвитe ro тoвa cnиca- 
ниe, xyhaBo ще  е  може  би  aкo сложите  на  
диcкa и  малкo CHCMkC ca Тези  кaкички  oт  
Netel. Никой  нямa дa ce разсърди . TBO e за- 

циклопедия  нe ти  трябва!  

cera. Ape u yMHara! 

Оох, 	 . 
Свещена  npocтoтa. - Възкликнал ... хм  

pe дa знам  кой  беше  възкликнал  вече . 
. He be, скьпоценни , пpocтoтa, нe пр; 

стотия . He ce впрягай  cera. И  ppyra такава  
знaм: "8 простотата  ce epue гениалноспа". 
He съм  ro измиспип  aз, ppyru ca ro кaзали. 
Toea, което  aз  мora дa кaжa е, че  cu epep 
мaлцинaтa гении , които  noзнaвaм. Пoзнaвaм  
- в  смисъл, че  съм  имал  някaкьв, макар  и  
тoлкoвa индиpeктeн, pocer с  тeбe. Иначе  нe 
сме  виждали  и  очите  с  тeбe, anpco e. 

He знaм  зaщo демото  нa Z2 не  тpывa. 
Нещото  ce e onneceano. B лаунчера , no всяка  
вероятност . Апекс  ще  ro onpaBu. AKo ce oпи- 
тaw през  Excnnopbpa ще  cтaнe. flpohBax! He 
е  бonкa за  умиране  това  бе, приятелю . Този  
лаунчер  be направен  в  тoлкoз  съкратени  
cpoкoвe, че  тепьрва  npcperou дa ce дoизr- 
пажда. Може  дa е  гpeшкa и  нa eonerara pero 
npaви  диска. Ще  ce cbbepeM тези  дни, ще  
разследваме  тaя  paboTa, ще  отстраним  пpo- 
блемчето. Au huaa ли  зa тaквoз  нещо  тaквиз  
тежки  недомлъвки  и ... aaaa, такива  ми  ти  
paбoти? Kapaй  де. дa въpви. Няма  дa oбpъ- 
щaмe внимaниe. flo-pohpe дa обърнем  ня- 
кoлкo бирички. Я, ми  че  тo crauano време  
еече, pare. Гледам  и  c пиcмaтa съм  npикnю- 
чил. Voila! Mu дa купонясваме  тoraз! C кa- 
кичките  oт  Нетел . Xe-xe... 

Freeman 
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дискове  oбикнoвëнo имат  няколко  
nлoчи, разположени  една  нaд  друга  
и  зa всяка  имa отделна  rnaea, кaтo 
всичките  глави  ca с  общо  рамо  и  се  
преместват  едновременно . Така  
през  1956 roдинa се  пoявявa 5 ме- 
габайтовия  IBM 305 RAMAC, кoйтo е  
имал  50 nлoчи, всяка  с  диаметьр  60 
см. През  1973 се  пoявявa предшест- 
веника  нa съвременните  дискове, 
моделът  3340, наричан  още  
Winchester, с  кanaцитeт  60МВ. През  
1980 фиpмaтa seagate прави  nъp- 
вия  диск  с  размери  нa nлoчaтa oт  
5.25 инчa (1 инч  = 2.54 cM) - модел  
ST-506, който  се  вгражда  в  ранните  
PC-та. И  raкa, с  навлизането  нa нo- 

Типични  скороски  са  3600 RPM 
(Рге-IDE), 5200 RPM (IDE), 5400 
RPM (IDE/sCS1), 7200 RPM 
(IDE/SCSI),10000 RPM (SCSI), . 
15000 RPM (sCSI). IDE или  SCSI e 
нaчинa no който  се  обменят  данни  
между  диска  и  останалата  част  oт  
кoмnютъpa и  зa него  ще  спомена  
след  малкo. RPM e съкратено  oт  
rounds per minute - зaвъpтaния  зa 
минyтa.15000 RPM означава, че  за  
една  секунда  се  правят  250 завър- 
тания, или  ако  cu представите , че  
карате  кoлeлo, гумите  нa кoитo се  
въртят  със  такива  oбopoти  ще  се  
движите  с  oкono 1800 кипометра  в  
час. 

ви  технологии  и  усъвършенстване  
на  старите  достигаме  и  дo нaши  дни  
- основния  дизайн  нa съвременните  
дискове  е  noдoбeн  на  тoзи  oт  1980, 
нo cкopocпa, надеждността , кana- 
цитета  ca многократно  no-големи. И  
като  споменах  капацитет  (размера  
на  диска), дa уточним  един  въпрос: 
защо  кaтo си  купите  6.4GB диск, се  
oкaзвa че  може  дa използвате  6GB 
oт  него? Пpичинaтa e в  различното  
използване  на  термините  килo (K) и  
мега  (M). flo npинциn, килo означа- 
ва  1000, a мега  1000 000 
(1000*1000). Обаче, кoraтo roвopим  
зa компютри  килo е  1024, a мега  
1,048,576 (1024"1024). Така, един  
мегабайт  може  дa бъде  1 000 000 
байта(според  производителите), но  
в  компюгьрните  мерки  в  този  слу- 
чай  сте  с  48,576 байта  no-малкo oт  
1 MB. Koraтo roвopим  за  GB, чиг,лята  
стават  no-големи, както  и  разликите  
в  обема. 

И  понеже  навлезнахме  в  
характерискити , да  спОменем  

още  някои: 
• Плыност  на  залиса: колко  ин- 

фopмaция  може  да  се  запише  нa 1 
квадратен  инч  oт  nлoчaтa нa диска  - 
oт  oкono 2000 битa през  1956 дo 
нaд  35 000 000 000 битa в  лаборато- 
риите  днес. 

• Скорост  на  въртене: с  кaквa 
cкopocт  се  въртят  плочите  в  диска. 

• Размер: oт  5.25 инча, дo 3.5 
което  е  стандарт  в  мoмeнтa в  нас- 
толните  компютри  и  2.5 инчa npu 
преносимите , достигаме  и  дo 
Microdrive дисковете  нa IBM, c диa- 
метър  1 инч  и  дебелина  0.25 инча. 

• Производителност: тук  
включвaм  времето  зa позиционира- 
не  и  скороспа  на  трансфер. Време- 
тo зa позициониране  се  състои  oт  
две  времена  - seek time и  latency. 
Kaквo e seek time? ToBa e времето , 
нeoбxoдимo на  главите  дa се  пре- 
местят  oт  една  нa друга  позиция  
върху  nлoчaтa (измерва  се  в  мили- 
секунди  - ms); явно  тo зависи  oт  тo- 
ва  кoлкo отдалечени  ca двете  noзи- 
ции  една  oт  друга  и  npu различни  
разстояния  между  позициите  ще  
имаме  различни  вpeмeнa. Зaтoвa се  
изчиспява  усредненото  време  
average sek time, кoeтo е  една  oт  
важните  характеристики  нa диско- 
вете. Cъвpeмeннитe дискове  имaт  
времена  oт  nopядъкa нa 8-10 ms, 
кaтo върховите  дocтиraт  дo 4 ms и  
нaдoлy. B реални  условия, данните  
върху  вaшия  диск  ca paзnoлoжeни  
хаотично , зaтoвa и  времето  seek 
time е  roлямo. Обаче, aкo си  деф- 
рагментирате  диска, данните  се  
подреждат  тaкa, че  главите  да  из- 
минaвaт  минимaлни  разстояния  дo- 
кaтo четат  даден  фaйл  и  скороопа  
нa работа  нa диска  се  повишава. 

KaKao е  latency? Плочите  на  

твърдите  дискове  се  въртят  с  гoля- 
мa скорост  и  тя  не  е  cинxpoнизиpa- 
нa с  преместването  на  rлaвaтa. Ако  
глaвaтa тpябвa дa зaпoчнe четене  
или  писане  oт  дaдeнa тoчкa нa пло- 
чата, тo тя  се  премества  дoкaтo дос- 
тигне  окръжноспа , нa кoятo лежи  
тoчкaтa и  nocne изчaквa въртенето  
нa nлoчaтa дa докара  тoчкaтa noд  
нея. Toвa време  се  нapичa latency и  
се  определя  oт  скороспа  нa въртене  
нa плочата  - кonкoтo no-бързо  е  
въртенето  тoлкoвa е  no-малкo вpe- 
мето; отново  се  използва  усредне- 
ния  noкaзaтeл  average latency. Той  
може  дa се  изчисли  no формупата  
(30000 / скороспа  нa въpтeнe), pe- 
зyлraтa е  в  ms. От  формулата  се  
вижда, че  скорост  нa въртене  или  
latency noкaзвa едно  и  също  нещо, 
нo по  различен  начин  - aкo имаме  
oбopoтитe (RPM) може  дa cu смет- 
нем  latency-To и  oбpaтнoтo. Изnoлз- 
вaнero на  noкaзareлят  за  време  
вместо  oбopoти  се  налага  зa да  мo- 
жем  да  сравним  лесно  два  диска: 
сумираме  времената  average latency 
и  average seek time зa всеки  oт  дис- 
ковете  и  сравняваме  резултата  - no 
ниския  е  по-добър. 

Дори  и  съвестните  aвтopи  нa 
статии  зa хардуер  имaт  нужда  or no- 
чивкa и  aз  решавам  да  се  възnoлз- 
вaм  oт  нея  в  този  момент. Пуснали  
ca oтнoвo любимите  ми  вaфли  "My- 
ра", нo разбира  се  далеч  не  мoraт  
дa се  сравнят  със  cтapитe, в  лилaвa 
onaкoвкa. Bъздъxвaм  примирено  и  
изяждaм  една. Чудя  се  дали  дa не  
изям  още  една, зaщoтo съм  на  дие- 
ra. Пoчти  усещам  кaк  се  заинтересу- 
вате  oт  диетата  ми  и  зaтoвa ще  ви  я  
издам  - мнoro е  проста. Когато  сед- 
нa дa ям, ям  кaквoтo имa зa ядене  
дoкaтo не  мora повече. И  след  това  
cnиpaм. Mнoro вaжнo е  дa спрете  
след  кaтo не  ви  се  яде  повече, зa- 
щoтo иначе  преяждате , a тoвa води  
дo пълнеене. Ефекта  oт  диeтaтa - 
1.78 виcoк, тежа  70-71 килorpaмa. 
0питах  се  дa нaкapaм  колегите  
Groover и  Freeman да  я  npoбвaт, a те  
не  и  не. С.глад  щели  дa oтcлaбвaт, 
щото  билo и  здpaвocлoвнo нa всич- 
кoтo oтrope. Е  aз  никoro не  насил- 
вaм, в  резултатноспа  нa мoя  метод  
съм  се  убедил  :). 

Почивката  ми  свършва  и  
отново  започвам  да  пиша  под  
акомпанимента  на  клаксони  и  
свирки  от  кортежа  на  някакъв  

абиryрент.  
Освен  вpeмeтo зa позиционира- 

не, вaжнa е  и  cкopocпa на  транс- 
фер. Тук  oкaзвaт  влияние  размера  

7ежка  е  нашата  задача  с  кoлe- 
гата  SaiпtP. 0станалите  - вземат  иг- 
рата, играят, кефят  се, напишат  ста- 
гия. 7ова  груд  ли  е? Виж, ние, хар- 
дуеристите , грябва  да  Cu измислим  
сами  темата. да  cu сьберем  сами  
магериалите . Да  Cu напишем, хм, 
сами  статияга . Единствено  колегата  
Groover може  да  се  paвни  с  нашия  
тежьк  груд, защото, похапвайки  
(ягоди, киви, банани  илидруго  спо- 
ред  сезона, заедно  с  плодови  кисе- 
пи  млекца) междувременно  успява  
да  пише  статия, да  звьни  за  рекла- 
ми, да  знае  кьде  точно  в  редакцията  
се  намира  диска  с  някоя  urpa (това  
е  специално  умение  за  което  ca не- 
обходими.• шесто  чувство  +1, иымет  
+2, тьрпение  +1, отнема  целия  ход), 
да  прави  дизайн  на  корицата , да  
странира  вписанието  и  други  такива  
дейности. Разбира  и  отхардуер  - 
поддьржа  компютритв  нa разни  хо- 
pa - наше  момче! A пьи  и  на  Quake 2 
ми  е  пачти  равносгоен, каи  да  не  ха- 
ресаш  raкьв  човеи? 

Случаен  логлед  към  
заглавието  на  статията  ми  

напомня , че  всъщност  
трябваше  да  пиша  за  

твърдите  дискове . Е, няма  
как,започвам. 

Повечето  хора  се  възхищават  
на  прогреса  и  развитието  на  проце- 
сорите. 0т  първия  IBM PC/XT, c npo- 
цесор  на  4.77Mhz, до  сегашните  P4 
на  честота  2Ghz, повишението  е  500 
пъти, скоро  ще  стане  1000 (когато  
се  появят  процесори  на  4-5Ghz). 
Моят  коментар: ХА! Първият  твърд  
диск  за  PC e с  капацитет  10MB, в  
момента  има  такива  с  капацитет  
близо  100GB - увеличението  е  10 
000 пъти!! И  в  по-голямата  Cu част  
този  прогрес  се  дъпжи  на  1ВМ. Ето  
това  е  работа! Истинските  хардуе- 
ристи  така  работят! Едновременно  с  
увеличението  на  капацитета , се  уве- 
личава  и  скоростта  на  диска  и  ско- 
роспа  на  прехвърляне  на  данните , 
нo за  трва  след  малко. 

Идеята  за  твърдия  диск  е  взета  
от  грамофонната  плоча  - има  nu xo- 
ра, които  Cu спомнят  времето  на  
грамофона? Както  и  да  е, имаме  ед-
на  метална  плоча, части  от  която  ce 
намагнитват, така  че  се  получава  
поредица  oт  1 и  0- а  както  знаем  то- 
ва  са  числата  с  KOHTO работи  кoм- 
пютъра. намагнитването  (записа) и  
четенето  се  осъществяват  oт  rnaea, 
кoятo в  първите  дискове  се  е  дonи- 
pалa дo плочата, (както  казах, rpa- 
мoфoн) a no-късно  rлaвaтa започва  
да  "лети" над  плочата . Твърдите  
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на  кеша  и  вида  на  интерфейса .lte- 
ша  на  твърдия  диск, както  и  всички  
видове  кеш  служи  за  по-бързо  дос- 
тигане  до  данните  - ако  нещото , ко- 
ето  трябва  да  се  прочете  от  диска  е  
в  кеша, четенето  е  многократно  no- 
бързо. Стандарт  в  момента  са  дис- 
ковете  с  2MB кеш, които  обикнаве- 
нo ca на  7200 оборота , докато  тези  
на  5400 oбopoтa обикновено  са  с  no- 
ловин  мегабайт  кеш. Вида  на  интер- 
фейса... Всъщност  какво  е  това  "ин- 
терфейс  на  твърдия  диск"? Когато  
данните  се  прочетат  oт  плочата  на  
диска, те  трябва  да  се  прехвърлят  
по-нататык  - към  паметта  (което  се  
случва  всеки  път, когато  пускате  иг- 
pa или  програма). Данните  между  
отделните  компютърни  компоненти  
се  обменят  през  системната  шина  - 
в  съвременните  PC-Ta PCI шината . 
Интерфейсът  на  твърдия  диск  е  на- 
чинът, no който  се  предават  данните  
след  кaтo се  прочетат  oт  nлoчaтa; 
най  разпространени  ca IDE/ATA и  
SCS1. B днешните  компютри  IDE ин- 
терфейса  е  вграден  като  чип  в  дън- 
ната  nлaткa, нo в  пo-старите  мaши- 
ни  тoй  беше  отделна  разширителна  
карта, кaктo е  примерно  модема. 
SCSI ce вгражда  no-рядко  и  нe e 
толкова  разпространен,въпреки  че  
е  no-бърз, поради  no-високата  My 
цена. Ето  малко  noдpoбнocти  за  
двамата  "състезатели ": 

• Integrated Drive Electronics / 
AT Attachment (IDE/ATA) - стандарта  
за  дисков  интерфейс. Всяко  IDE 
има  два  кaнaлa (master и  slave), нa 
кoитo могат  дa се  зaкaчaт  двa диска  
или  пък  диск  и  CD устрайство . Ако  
видите  да  се  споменава  само  IDE, 
или  само  АТА, unu UDMA (наричано  
още  DMA-33, Ultra ATA-33, Fast ATA- 
2), UDMA-66, ATA-100 - cтaвa въп- 
poc зa различни  версии  нa IDE/ATA 
интерфейса ; тук  наистина  имa мнo- 
ro имена  зa едно  и  също  нещо. 

Ето  така  ще  изглежда  хард  диска  
през  1998 година  

DMA-33 е  момента  който  представ- 
лява  интерес , тьй  като  трудно  ще  ce 
намерят  дискове , кoитo да  не  ro 
пъддържат , a ако  все  пак  намерите  
такива , гледайте  дa се  освободите  
бързо  от  тях. Тук  теоретичната  ско- 
рост  нa прехвърляне  нa данните  е  
33.3 MB/s, нo дисковете  с  такьв  ин- 
терфейс  nocти raт  мнoro no-слаби  
резултати  - причината  е, че  данните  
не  могат  дa се  прочетат  физически  
oт  nлoчaтa нa диcкa C тaкaвa cкo- 

рост; 33.3 MB/s мoraт  дa се  постиг- 
нar caмo aкo ce чете  oт  кеша  нa дис- 
кa. Следващата  стьпка  е  UDMA-66, 
кoятo имa скорост  66.6 MB/s и  noc- 
лeднaтa е  ATA-100 (UDMA-100) със  
скорост  oт  100 мегабайта  за  секун- 
да. За  съжаление  реалната  скорост  
нa днешните  дискове  нe нaтoвapвa 
дори  и  UDMA-66, затова  купуването  
нa диск  caмo зaщoтo е  ATA-100 е  
rnynaoo. Ако  искате  дa проверите  
кaк  ce справя  вaшия  диск  - или  из- 
noлзвaйтe тест, или  вържете  два  
диска  й  пробвайте  копиране  oт  еди- 
ния  на  другия . 

• Small Computer System 
Interface (SCS1) - кoraтo имаме  нуж- 
да  oт  бързина. Особеното  тук  е, че  
SCSI нe CO изnonзвa caмo зa дисков  
интерфейс  - към  него  мoraт  дa се  
зaкaчaт  и  други  устройства , нanpи- 
мep скенер. OTH000 имаме  голяма  
кaшa c имeнaтa, зaтoвa тук  сам  нa- 
nиcал  сравнително  подредени  paз- 
личните  oepcuu: SCSI (SCS1-1), Wide 
SCSI, Fast SCS1, Fast Wide SCSI, 
Ultra SCSI, Wide Ultra SCSI, U1tra2 
SCSI, Wide U1tra2 SCSI, U1tra3 SCSI, 
U1tra160 (Ultral 60/rn) SCSI, 
U1tra160+SCSI, U1tra320 SCSI. Ско- 
ростите  нa no-скорошните  paзpaбoт- 
ки  ca 80 MB/s зa Ultra 2 SCSI, 160 за  
всички  със  1600 името  Cu и  послед- 
но  -320 мегабайта  в  секунда  зa 
U1tra320 SCSI. Защо  ни  е  нужна  тa- 
кава  скорост, след  кaтo no-rope ста- 

нa ясно , че  дисковете  
просто  не  мoraт  дa четат  
тoлкoвa бързо? Зapaди  
RAID (Redundant Array of 
Independent Disks). Tooa e 
начин  за  noвишaвaнe npo- 
изводителноспа  или  си- 
гурността  на  данните , с  
пoмoщтa нa допълнител- 
ни  дискове . Преди  дa 
нaвлeзнa в  noдpoбнocти, 
трябва  дa ви  кажа, че  paз- 
личните  вapиaнти  на  RAID 
ce наричат  нивa - нивo 0, 
ниво  1 и  т.н. Tyк  не  става  
въпрос  зa HOBH unu cтapи  
oepcuu, a зa различни  ви- 
дове  - например  видовете  

кафе  - имa ecnpeco, турско , виенс- 
ко, ирландско , :.., все  Cu е  кафе  HO 
има  разпика. Тук  ще  разгледам  ни- 
во  0 и  1, зaщoтo другите  ca интерес- 
ни  caмo aкo ще  правите  файлов  
сървър, a не  дoмaшeн  компютър . И  
тaкa, представете  Cu, че  имате  двa 
твърди  диска  на  системата. нека  нa 
единия  диск  дa имате  мнoro важна  
инфopмaция  - лorичнo е, че  ще  я  
кonиpaтe и  нa другия  зa резервно  
кonиe. Всеки  nът  като  промените  нe- 
щo, трябва  дa кonиpaтe; aкo ce раз- 
вали  диска  трябва  дa възстановява- 
те  операционната  система , зa дa 
продължите  paбoтa. RAID нивo 1 ви  
спестява  всякакви  rлaвoбoлия , кaтo 
автоматично  npaou mirror (дублира- 
не  нa данните ) нa rлaвния  ви  диск  - 
изкonиpa цялата  инфopмaция  нa 
допълнителния . Ако  първия  ви  диск  
Co развалй , paбoтaтa npoдължaвa oт  
втория  без  дa ce нaлara дa npaвитe 
нещо l Като  смените  повредения  
диск, без  дa прекывате  paбoтa дан- 
ните  се  кonиpaт  oтнoвo, така  че  и  
;двата  диска  да  съдържат  едно  и  съ- 
щo. Някои  производители  нa RAID 
контролери  вкapвaт  и  допълнителна  
лorикa - например  aкo трябва  да  се  
npoчeтaт  някaкви  дaнни  oт  ДИСКа, 
пъpвo ce пресмята  кoe след  кoe дa 
Co прочете  oт  плочата , зa да  се  ми- 
нимизира  времето  seek time. 

RAID ниво  0 е  още  no примам- 
ливo, зaщoтo BMOCTO нa сигурност  
се  набляга  нa повишена  npoизвoди- 
телност; недостатък  е  това, че  ако  ce 
развали  единия  диск , цялaтa ин- 
фopмaция  кoятo имате  и  нa двaтa е  
зaryбeнa. Как  paбoти: нeкa имаме  
един  10 мeraбaйтoв  файл  и  ro за- 
писваме  върху  двa диcкa,opraнизи- 
рани  в  RAID масив  uuoo 0. Фaйлът  
ще  бъде  aвтoмaтичнo разделен  нa 
части , четните  ще  ce запишат  нa 
първия  диск, нечетните  нa втория , 
като  no тoзи  нaчин  върху  всеки  диск  
ще  имаме  no 5MB, нo несвързани  
дaнни  - не  може  дa възcтaнoвим  
оригинала  caмo oт  единия  диск. 
Kaквo печепим? двa пъти  пo-бъpз  
запис , защото  зanиcвaнeтo ce извъ- 
ршва  едновременно  върху  двата  
диска. Означава  и  два  пъти  пo-бъp- 
зо  четене , пак  зapaди  едновремен- 
нaтa работа. Всъщност, зa останала- 
та  част  oт  системата , a и  зa някой  
който  не  знае , че  paбoти  с  RAID ще  
изглежда , че  BMOCTO с  двa диска  pa- 
бoти  с  един , който  е  много  бърз. 

Ocтaнaлиre нивa нa RAID - 
2;3,4,5,6,7,53,10 се  зaнимaвaт  с  раз- 
лични  кoмбинaции  от  cиrypнocr и  
производителност , вместо  aбcoлют- 
нитe в  нивo 1 и  0. 

да  се  върнем  oтнoвo npu SCSI 
- ако  имаме  2 диска , всеки  с  реален  
трансфер  oт  40MB/s - за  едновре- 
менна  paбoтa ще  ни  е  нeoбxoдимa 
скорост  oт  80МВ/s, npu четири  дис- 
кa -160. Ако  дисковете  са  повече  
или  no бързи  - още  no ronямa; 
всъсщност  тoвa е  ocнoвнaтa ynoтpe- 
ба  нa SCSI - за  RAID масиви . Дoб- 
paтa новина  е  наличието  и  нa no- 
ефтините  IDE/ATA RAID кoнrponepи, 
с  интерфейс  UDMA-66 или  ATA-100, 
които  са  с  достъпна  цeнa и  дopи  ве= 
че  ru вrpaждaт  в  дънните  nлaтки  
(npuMepHo ABIT). Резултатите  oт  
SiSoft Sandra 2000 нa един  тaкъв  
UDMA-66 контролер  ca: с  един  диск  
-9855, с  масив  ниво  0-17394. Пpo- 
извoдитenнocттa нa IDE/ATA RAID 
масивите  e no-ниcкa oт  тaзи  нa 
SCSI и  се  поддържат  максимум  4 
диска, HO за  дoмaшнa употреба  и  
тoвa е  много . 

Вместо  заключение , ще  дам  
още  няк0и  термини  oт  света  

на  твърдите  дискове: 
• MTBF (Mean Time Before 

Failure) - времето  нa paбoтa нa дис- 
кa (в  часове ), след  кoëтo може  дa 
oчaквaтe диска  дa Co paзвaли. Ако  
имaтe диск  с  100 000 MTBF, сметка- 
тa noкaзвa, че  тoвa ca 11 години  де- 
нoнoщнa paбoтa :). 

• SMART (Se1f Monitoring And 
Reporting Technology) - система  за  
автоматична  диагностика  нa диска , 
кoятo предупреждава  за  наличието  
нa npoблeми  преди  дa сте  загубили  
данни. 

• Thermal Recalibration - к~ктo 
може  би  знаете , при  нагряване  ме- 
талите  имaт  свойството  да  Co раз- 
ширяват  - зaтoвa нanpимep между  
релсите  нa влaкa се  оставя  малкo 
разстояние  (откъдето  nък  идва  cne- 
цифичнoтo noтpaквaнe) = лятно  вpe- 
ме  релсите  се  удължават  oт  тonли- 
нaтa, зимнo се  свиват . При  диска  се  
noлyчaвa същия  ефект  и  зaтoвa има  
вградена  диarнocтикa,кoятo дa оси- 
rypявa paбoтaтa нa диска  npu paз- 
лични  температури . 

И  накрвя  дв  отговоря  на  всич-
ки, к0Ит0 нacтoявaт  зв  ПОВВЧВ  тaии- 
вв  ствтии  в  списвнието: вьпреки, че  
на  MOH ми  e приятно  от  тези  отзиви, 
ace пак  Ние  сме  сПИсвНИе  за  иoм- 
пютьрни  urpu. Хврдуерните  ствтии  
са  като  щипиата  con в  яденето  - ако  
прекапим , ще  стане  сопено  .). Аио  
искате  да  прочетете  за  нещо  опре- 
делено  или  ви  трябва  сьвет - пише- 
те  до  редвкциятв , ако  могв  ще  ви  
отговоря . 

~ FonManiac 



Използването  на  програми  за  
мигновено  изпращане  на  съобщения  
(T.H. instant messaging) ce превьрна  
за  няколко  години  в  една  от  основ- 
ните  успуги, които  всеки  потребитеп  
използва, наред  с  електронната  пo- 
ща. Предимството  с  едно  щракане  
на  мишKaтa да  се  свьржеш  с  всеки  
вьв  всеки  един  момент  когато  той  е  
достьпен  в  Интернет  и  да  завьржеш  
разговор  - бипо  ro професионална  
дисиусия  или  просто  нещо  отрода  
"Хей, човече, каи  е  хавата?" - е  нео- 
ценимо  и  може  дa се  каже  че  зaeднo 
с  редица  други  услуги  в  Интернет  
пространствого , иуслугите  зa миг- 
новено  изпращане  на  сьобщения  
претьрпяха  зашемегяващ  разв... 

функциите,lМ  програмите  напос- 
ледък  дават  повече  отколкото  no- 
требителят  би  искал  да  получи. За  
програма  с  която  се  работи  рядко  
това  е  простимо, нo за  IM продукт  
използван  100% от  времето  прека- 
рано  в  Интернет? He на  поспедно  
място  трябва  да  отбележим  и  че  
тенденцията  основните  IM пакети  
да  се  комерсиализират  и  превръ- 
щат  в  ad-supported софтуер, т.е. 
пoкaзвaщ  рекламни  банери, е  за- 
плашителна . ICO бе  една  от  фир- 
мите, които  принудиха  всички, кoи- 
тo изпращат  съобщения , да  тъpnят  
рекламно  каре  в  прозореца  за  раз- 
roвopи  и  скоро  noчти  всички  други  
фиpми  ще  я  последват. 

грамата  налага. Навместо  стегнат  
инферфейс, с  който  би  могъл  да  
се  похвали  всеки  сериозен  IM npo- 
дукт, Odigo e шарен  и  с  артистичен  
вид, кoйтo изисква  потребителите  
все  naк  да  отдепят  време  за  да  
свикнат  с  интерфейса. Повечето  
екстри  в  Odigo ca козметични  - кo- 
миксови  герои, анимирана  графи- 
ка  тук-там  и  други  кpacoти  за  око- 
то. Това  oт  една  страна  е  добре, за- 
щото  луд  нa шаренко  ce радва, нo 
с  времето  oмpъзвa и  цветовете  за- 
губват  своя  блясък. Най-неприят- 
нoтo, кoeтo Odigo може  да  сервира  
на  потребителите  си, е  квадратното  
рекламно. карев  долния  край  нa 
прозореца. Истина  е, че  ако  изте- 

IM Aлтep нaтиви  
3 nporpaми  кoитo ще  зaмecтят  IRC 
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Всъшност, no дяволите , кого  
ли  залъгвам! 

Инстината  е, че  в  последно  
време  IM продуктите  се  отвръщат  
от  първоначалната  заложена  идея, 
a именно  да  осигурят  удобна, лека  
плaтфopмa зa свързване  нa xopa- 
тa. От  една  страна, трите  гиганта  
разпределили  Cu нaд  99% от  паза- 
pa - Microsoft, Yahoo и  AOL c техни- 
те  Messenger и  закупената  ICO - 
тaкa и  не  могат  дa намерят  път  
един  кьм  друг, независимо  че  oт  
години  се  говори  зa стандартизи- 
ране  нa npoтoкoлитe; нещо, oт  кое- 
тo всеки, освен  самите  кoмпaнии, 
би  спечелил . He само  това  нямa дa 
стане  през  следващото  хилядоле- 
тие, но  AOL не  успява  да  свърже  
дopи  Messenger c ICO. От  друга  
страна, IM програмите  напоследък  
се  превръщат  в  гигантски  купчини  
от  използвани  и  неизползвани  
функции  no noзнaтия  Office модел  
- "от  всичко  no нещо  и  още  Tpu 
пъти  no топкова  oт  дpyгoro". Kora 
зa лоследен  nът  изпратихте  SMS 
на  GSM чрез  ICO (ue че  можете  да  
сторите  в  Бъпгария )? A опитахте  
ли  да  играете  Ouake I чрез  ICO? 
Колко  от  aac ca абонирани  зa ICO 
rpynu? Изnoлзвaтe ли  тежкия  no- 
щенски  клиент? A изпращате  ли  
картички  no ICO? A колко  от  вас  
имат  ICO сайт? Подобно  нa офис  
пакетите  кьдето  потребителят  из- 
ползва  по-малко  от  30 процента  от  

B това  "време  разделно " тези , 
кoитo ценят  времето  и  усилията  Cu, 
се  налara дa тъpcят  алтернативи  на  
класическите lМ  пакети, които  
съчетават  в  себе  Cu удобство, 
бъpзинa, простота  и  където  тoвa е  
възможно  - универсалност . Имен- 
нo за  тях  е  тaзи  статия , в  кoятo ви  
npeдлaraмe едни  oт  нaй-добрите  
продукти , кoитo да  ви  накарат  дa 
зaбpaвитe за  ICO и  компания . 

Odiqo 
сайт  в  България :  

odigo.search.bg  
версия: 3.1  

Odigo e изключитепно  позната  
програма  зa мигнoвeнo изпращане  
на  съобщения  у  нас  пopaди  иници- 
aтивaтa нa Search.Bg дa я  локали- 
зиpa нa роден  език  и  пусне  бълrap- 
ски  Odigo cъpвъp. Самата  nporpa- 
мa noнaчaлo не  е  била  замислена  
като  алтepнaтивa нa гигантите  в  
бpaншa, a кaтo малка  ycnyra, която  
noзвoлявa на  посетители  на  един  и  
сьщ  сайт  дa paзroвapят  взaимнo. C 
paзвитиeтo Cu, Odigo дoбaвя  
възможности  за  ICO пейджинг, a в  
последните  cu aepcuu вече  ICO, 
AOL, Y!M и  MSN - практически  
всички  yc.nyru, които  някога  ще  au 
бъдaт  необходими . За  съжаление  
обаче  тази  ycnyra ocтaвa в  сянка  
спрямо  основния  замисъл  нa 
Odigo и  концелцията  за  "ефектност  
преди  ефективността ", която  про- 

гите  българската  версия  нa про- 
дукта  ще  наблюдавате  npeдимнo 
реклами  нa Odigo и  Search.Bg, нo 
те  се  зареждат  постоянно  незави- 
симо  дали  ги  гпедате  или  не  и  за-  
бавят  връзката  ви.  

Miranda 'CO 
сайт: http://miranda-icq.  

sourceforge.net/index.html   
версия: 0.1.0.1  

Miranda ICO е  една  от  най-ус- 
пешните  алтepнaтиви  нa ICO no oт- 
ношение  нa простотата  и  бързината  
нa paбoтa. Трудно  е  дa се  пoвяpвa, 
че  тaзи  300 килoбaйтoвa nporpaMa, 
която  не  се  нуждае  от  инcталиpaнe, 
може  да  замести  нaд  80% oт  всич- 
кo, за  което  изnonз- 
вате  ICO - кoeтo 
глaвнo включва  из- 
пращането  нa съоб- 
щения  и  вpъзки. 
Miranda npeдлara 
изключително  из- 
чистен  интерфейс  в  
стила  нa opиrинал- 
нaтa ICO с  който  не  
е  нужно  да  се  учите  
да  боравите. Ha- 
вместо  кoлocалнo ' 
обширните  менюта  
нa продукта  нa 
Mirabilis, тук  ще  нa- 
мерите  само  някол- 
ко  опции, HO всяка  
една  от  тях  ще  ви  

бъде  полезна. Заслужават  внимa- 
ние  възмoжнocти  кaтo транспарен- 
тeн  cnиcък  с  кoнтaкти, изключитeл- 
но  удобно  нагпасяне  нa пакети  с  
икони  и  звуци, както  и  интуитивен  
ignore мениджьр. Пporpaмaтa e нa- 
правена  с  цел  максимална  npocтo- 
та  затова  roлямa част  от  често  нe- 
oбxoдими  onции  като  изnpaщaнeтo 
на  фaйлoвe, са  недостьпни , поне  
засега. Toaa обаче  с  кoeтo Miranda 
ICO блести  e plug-in apxитeктypaтa, 
нa която  е  построена. Почти  всички  
функции  на  пpoдyктa ca разделени  
нa отделни  модули, кoитo се  зa- 
реждат  no желание  нa потребителя . 
Може  да  заредите  всички  функции  
в  naмeпa или  дa отделите  само  те- 
зи, които  ca ви  необходими . Paзpa- 
бoткaтa им  е  noвepeнa на  всички  
желаещи  и  no тoзи  нaчин  caмaтa 
програма  се  ьпдейтва  с  нoви  вер- 
cии  no рядко  отколкото  разшире- 
ниятa. От  сайта  на  Miranda ICO мo- 
жете  дa свалите  допълнителни  
плъгинове  с  paзшиpeни  възмoжнo- 
сти  които  добавят  нови  способнос- 
ти  или  подобряват  съществуващи  
такива. Както  сигурно  вече  се  дo- 
сещате, Miranda e безплатен  npo- 
дукт, HO не  създаден  с  peклaмни  
цели  - тук  няма  да  се  натъкнете  нa 
рекламни  съобщения  и  бaнepи. 
Miranda e open-source npoдyкт  и  
освен  caмaтa nporpaмa може  дa Cu 
свалите  oт  сайта  и  дистрибутив  със  
copc кода  нa nporpaмaтa, в  случай  
ще  решите  дa paзpaбoтитe и  вие  
нещо  пoдoбнo. 

KIM Instant Messenger 
сайт:  

http://www.kunani.com/kim/  
версия : 0.1.423  

Разработена  oт  фиpмaтa 
Kunami, KIM Instant Messenger e 
Jabber-сьвместима  nporpaмa зa 
изпращане  нa мигновени  съобще-
ния, която  изпопзва  не  cтaндapтнa- 
та  процедура  зa свьрзване  към  
сървърите  нa отделните  ycnyru, a 
специалните  Jabber сървъри  и  XML 
пpoтoкoл  зa кoмyникaция.Toвa oт  
една  cтpaнa е  дonълнитeлнo ус- 
• ложнение -JabberlM технология- 
та, като  Open Source пpoeкт  е  всич- 
кo друго, HO не  и  лесна  зa изnoлз- 
вaнe oт  крайния  потребител , a npo- 
дукти  като  WinJabber дoкaзвaт  тo- 
вa твърдение , HO от  друга  страна  
Kunami ca направили  чудеса  в  своя  
IM продукт, кoйтo наистина  е  лесен  
и  удобен  зa yпoтpeбa. Възможнос- 
тите  нa KIM ca пълни  - освен  
лоддрьжката  на  1С0, '(!, MSN и  
AIM, npu кoeтo потребителите  нa 
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превръща  вашия  компютър  в  FTP 
сайт, като  може  да  направите  on- 
редени  директории  достъпни  за  
всички , които  знаят  че  сте  онлайн . 
Опцията  е  допълнена  с  възможно- 
сти  да  търсите  файлове  из  ком- 
пютърите  на  останалите  KIM потре- 
бители , a това  вече  доближава  тa- 
зи  програма  до  File Sharing пазара . 
За  маниаците  на  тема  сигурност , 
KIM поддържа  2948-битово  PGP 
кодиране  на  съобщенията , в  слу- 
чай  ще  изтеглите  също  безплатно- 
тo допълнение  към  програмата . Ta- 
зи  програма  ще  ви  върши  работа  и  
като  прост  e-mail клиент, предла- 
гайки  възможност  да  пренасяте  с  
drag & drop съобщения  върху  нико- 
вете  във  вашия  cnucbK и  ако  те  са  
обявили  своя  електронен  адрес  
съобщението  ще  им  бъде  изпрате- 
нo no пощата. Последната  екстра  
на  KIM e вградената  търсачка , коя- 
тo обаче  е  тематично  разделена  за  
сайтове , файлове , мултимедия  и  
т.н. Всичко  това  прави  KIM ocoбeнo 
добър  избор  за  тези  кoитo търсят  
удобен  File Sharing и  параноиците  
нa тема  сигурност . Проблемите  
oкoлo нея  (а  без  проблеми  не  мo- 
же, е  казал  поетът) са  свързани  с  
тoвa, че  е  написана  на  Visual Basic 
6. Ще  се  нуждаете  от  стартовите  
библиотеки  за  VB6, които  са  
достъпни  oт  сайта . 

~ Chappy 
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Уеб-дизайнът  през  последните  
десетинагодини  премина  през  мнo- 
жество  етапи  - oт  простичкият  HTML 
1.0 oт  времето  в  което  се  радвахме  
нa връзки  и  картинки  дo ден  дне- 
шен, когато  с  noмoщтa нa десетки  
технологии  сайтовете  се  превръщат  
в  сложни  произведения  нa изкуст- 
вото , предлагащи  стил , мултимедия  
и  интерактивност. Тези,които  no ед- 
на  или  друга  причина  ca ce 

сблъсквали  с  направата  на  нещо  
малко  по-cлoжнo oт  обикновен  ли- 
чен  сайт, сигурно  вече  знaят  че  
пътят  към  пoчти  типографката  тoч- 
ност, както  и  всички  елементи  oт  
двустранно  подравняване  дo пре- 
мигващи  връзки , преминава  през  
CSS, unu Cascading Style Sheets. 
Стандартът , зapoдил  cc през  1994- 
тa roдинa, бързо  cc превърна  в  
платформа  за  дизайн , поддръжана  
oт  всички  браузери , зa кoитo може  
да  cc досетите  (както  и  още  някoлкo 
за  кoитo cu нямате  и  представа ), 
премина  две  инкарнации(готвейки  
cc зa трета) и  до  ден  днешен  остава  
без  алтернатива . Зaтoвa нямa дa на- 
мерите  програма  зa създаване  на  
уеб=страници , кoятo дa нe 
поддръжка  CSS. Ho тoвa pядкo е  
решение  на  въпроса  - програмите  
поддръжат  CSS unu на  елементарно  
нивo за  пo-малките  софтуерни  па- 
кети , unu на  нивo, нo размито  сред  
стотиците  и  хиляди  oпции  нa воде- 
щите  комерсиални  пакети  на  високи  
цени. Понеже  Cascading Style Sheet 
изисква  специално  внимание  зa 
максимални  резултати,мнoro npo- 
изводители  нa софтуер  създават  

v... 
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I 
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редактори  специално  зa CSS. Тех- 
ният  поглед  е  насочен  rnaeuo към  
изтискване  максимума  oт  възмож- 
ностите  нa стандарта  no възможно  
най-лекия  начин  за  дизайнера. 

TopStyle Pro 2 е  една  от  тези  
програми , както  сигурно  вече  cc дo- 
сещате. При  тoвa, една  от  най-дoб- 
рите, които  може  да  Cu намерие  за  
без  napu (стига  да  изтърпите  драз- 
нещите  съобщения , кoитo изникват  

oблeкчaвa живота  на  дизайнера. 
Създадените  модели  могат  да  cc 
използват  зa сайтове  със  сървърно  
кодиране  (ASP, Cold Fusion, PHP), 
кoeтo е  нещо, което  нямa дa намери- 
те  навсякьде . Наличните  wizard пpи- 
ложения  Cu вършат  работата  добре, 
мaкap да  можеха  дa бъдaт  повече. 
Пример  ca новият  style sheet wizard, 
чрез  който  може  да  направите  прост  
дизaйн  набързо . Списъкът  със  се- 

всичките  ос- 
новни  протоко- 
ли  се  появяват  
смесено  в  про- 
грамата , тук  ще  
намерите  екст- 
ри  като  групови  
разговори(кон- 
ференции ) с  
1RC подрръжка . 
KIM предлага  
вграден  FTP 
cbPBbP, който  
моментално  
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отвсякьде). След  продължителните  
тестове , тя  направо  paзби  пo-roля- 
мата  част  oт  конкуренцията  в  своята  
категория  (shareware дo 50$) и  нaд- 
минa oчaквaниятa ми. дa cu npи- 
зная, това  нe е  най-лекият  npoдyкт, 
кoйтo може  да  намерите  (затуй , тре- 
перете  новаци!), нo редактирането  
на  CSS никora не  е  приятна  задача  
oт  poдa "drag, drop & relax". Тук  ще  
намерите  изключително  бoraтo ко- 
личество  опции  и  възможности , кои- 
ro предлагат  всичко  възмoжнo да  cc 
нaпpaви  чрез  CSS1 и  CSS2. Пporpa- 
мaтa пoддъpжa всички  известни  
браузери  сред  кoитo Netscape 6, 
Operas и  нoвия  Internet Explorer 6 и  
обозначава  опциите,достъпни  зa 
всеки  един  oт  браузерите  така, че  дa 
имате  възмoжнocт  дa постигнете  
максимална  съвместимост , unu oт  
друга  страна  дa cc специализирате  в  
даден  oт  тях  изтисквайки  всичко  oт  
него, Поддръжката  на  отделните  
браузери  включва  пpoвepcкa за  нe- 
пoддъpжaни  селектори  и  псевдо- 
класове , пълни  статистики  и  npoвep- 
кa за  неправилно  използвани  класо- 
ве. Повечето  грешки  имат  детайлни  
обяснения , кoeтo дo голяма  степен  
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лекторите  и  класовете  може  да  бъде  
сортиран  по  различни  нaчини  в  зa- 
висимост  oт  елемента  unu дадения  
контекст. Paбoтaтa със  cтaндapтнитe 
oпции  нa TopStyle e повече  oт  удоб- 
нa,вcички  фуНКЦИИ  ca интyитивнo 
разположени  и  някoи  oт  тях  нanpи- 
мер  ca изключително  приятни  за  
употреба  - кaтo новите  форми  зa из- 
бор  нa цвят  unu шpифт. Е, интер- 
фейсъте  интyитивeн,нo претрупан, 
което  нa свой  ред  е  накарало  авто- 
рите  дa nocтaвят  в  пporpaмaтa си  
възмoжнocт  зa изпoлзвaнe нa ня- 
колко  монитора. За  тези, които  нe 
искат  да  прескачат  oт  редактор  в  
браузер  и  обратно , TopStyle Pro 2 
имa вграден  браузер , кoйтo oбaчe нe 
може  да  cc похвали  със  страхотни  
възмoжнocти  нo е  нaпълнo дocтaтъ- 
чен  зa пoвeчeтo oпции . Може  дa 
включите  мерителна  тaблицa зa из- 
мерване  нaтoчкитe разстояния  в  
случай  че  се  нуждаете  от  точно  из- 
числен  дизaйн. 

TopStyle Pro 2 е  бoraтa, много- 
функционална  програма, кoятo 
учудващо  cc побира  нa 2.5 мегабай- 
та  инсталационен  пакет. Изпoлзвa- 
нето  е  (почти ) бeзoткaзнo - тук  тaм  
ноже  дa срещнете  бъгове, a nporpa- 
мaтa р3абИа  веДнЪЖ  - не  е  ЧдК  тoЛкo- 

вa зле  зa едномесечна  yпoтpeбa. Е, 
ще  cc наложи  дa преглътнете  фaк- 

I 

	
тa, че  програмата  e shareware и  aкo 
нe платите  ще  трябва  дa търпите  не- 
приятни  съобщения , нo зaтoвa пък  
всички  функции  ca налице! Ho за  
cмeткa нa тoвa почувата  cuna, кoятo 
ви  предлага  всичко  oт  CSS накуп  - 
страхотна  съвместимост , бoraтa га- 
мa възмoжнocти  и  сигурна  плaт- 
фopмa за  CSS разработка . Какво  
още  My трябва  на  web-мастъра? Mo- 
же  би  вдьхновение ... 

Chappy 
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MyLeague.Com   
http://ипиш. myleag  ue.com/ 

Ако  поне  веднъж  сте  опитвали  
да  играете  любимия  си  екшън , стра- 
тегия  или  дори  ролева  игра  (в  слу- 
чая  - предимно  Diablo) oнлaйн, тo 
няма  как  да  не  сте  забелязали  npe- 

димствата  на  ladder системата  при  
изготвянето  нa резултатите  от  раз- 
личните  турнири , провеждани  no 
геймърските  сайтове . Естествено , 
приложението  на  тези  турнири  в  
рамките  нa rpyna играчи , кoитo искат  
да  Cu премерят  силите  взаимно , не  

Е•MISTAKF.S 
SHOCK THE МОии' ди  
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ЗDTotal.Com   
http://www.3dtotal . com/ 

World Winner 
http://www.worldwinner.com/ 

LagKill.Corn  
http://www. lagki  I I. corn/ 

FindMP3 
http://www.fi  ndmp3. org/ 

Триизмерната  графика  се  раз- 
вива  с  шеметни  темпове , следвайки  
развитието  в  хардуера  и  софтуера, a 
също  и  в  развитието  на  компютърно- 
тo изкуство , което  дори  е  по-бързо  
от  всички  останали  фактори  взети  
заедно. Следенето  на  последните  
достижения  е  напълно  невъзможно  

ако  човек  не  посещава  специализи -  
раните  сайтове , сред  които  е  и  
3DTota1. Ha този  сайт  ще  намирате  
редовно  нови  галерии  на  автори , no- 
явяващи  се  почти  всеки  ден, нови  
модели  и  хардуерни  и  софтуерни  
новини, анимации , клипове  и  рек- 
ламни  парчета  oт  филми  и  музикал- 
ни  клипове  включващи  нови  висини  
в  3D анимацията , както  и  ръководст- 
ва  за  начинаещи  и  напреднали . 
Сайтът  има  приятен  артистичен  ин- 
терфейс  и  се  осъвременява  редовно  
noчти  всеки  ден. 

Сайтовете , които  предлагат  пе- 
чалби  срещу  игране  на  игри, лотарии  
и  всякакви  псевдо-забавни  занима- 
ния  напоследък  започнаха  да  нама- 
ляват  своя  брой  no пътя  на  естестве- 
ния  подбор, нo един  от  тях  заслужа- 

ва  внимание  с  приятния  Cu вид  и  дo- 
брите  предложения . Авторите  на  
WorldWinner не  са  се  постарали  да  
предложат  нещо  оригинално  в  игри- 
те  които  предпагат  - за  кой  ли  път  
вече  ще  се  налага  да  играем  пасиан- 
си, шах  и  покер, нo затова  пЪк  награ- 
дите  са  напълно  прилични . Поне  из- 
казванията  са, че  всеки  ден  тук  се  
раздават  награди  за  над  $20.000 - 
може  да  звучи  невероятно , нo на  
практика  е  така . Може  да  опитате  
късмета  си, при  положение  че  няма  
какво  друго  да  правите ... 

Всеки  който  е  играл  noue 
веднъж  он-лайн  през  родната  теле- 
комуникационна  мрежа  или  нa някоя  
малка  локална  мрежа  с  хардуер  от  
памтивека  ще  ви  каже, че  "lack 
sucksl1!". Toaa ще  ви  го  кажат, не  no- 
малко  директно , и  авторите  нa тoзи  
сайт. LagKill.Com  e сайт  oт  геймъри- 
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те  на  триизмерни  екшъни  зa геймъ- 
рите  нa триизмерни  екшъни  - били  
те  позабравения  наполедък  Quake 111, 
всеизвестния  Counter-Strike, нenony- 
лярния  у  нас  Tribes 11, Unreal, че  дори  
и  StarCraft и  още  много  други. Ин- 
фopмaция  зa налични  сървъри , тур- 
нири , нови  карти  и  модификации , 

програми  зa разработката  им  и  мно- 
гo други  неща  може  дa намерите  
именно  на  LagKill.Com. Сайтът  е  с  
приличен  интерфейс , мaкap не  може  
да  се  каже  същото  за  неговата  
поддръжка . 

Oбикнoвeнo наплашеният  мело- 
мaн  oт  всякакви  псевдо-Мр3-архиви  
с  хиляди  пon-ъп  прозорци  и  порно- 
реклами , рядко  се  решава  дa npoбвa 
някoй  нoв  nopтaл  за  търсене  на  МрЗ  
музика, нo в  случая  подобни  onace- 

ния  нe ca необходими . Този  сайт  
обединява  около  100-200 архива  зa 
Мр3 файлове  които  не  съдържат  
порно-реклами  и  non-ъп  прозорци  
опитващи  се  oт  отвлекат  посетители - 
те  кЬм  стандартните "нецензурни"и  
нежелани  в  случая  сайтове . Подред- 
бата  нa сайта  е  прилична, като  може  
дa търсите  архивите  no тематика  и  
наименование. 

Интepecни  WEB- cтpaници  
винarи  са  приложими  при  наличието  
на  стотици  и  хиляди  играчи , кoитo дa 
ви  направят  надеждите  нa nyx и  
npax. E, TVK в  MyLeague.Com  може  
да  Cu направите  свой  турнир  no лю- 
бимaтa игра  - нaлични  ca нaд  60-70 
игри. Сайтът  предлага  стотици  опции  
за  нагласяне, кoитo изискват  дo- 
някъде  професионално  отношение  
oт  страна  на  администраторите  - мo- 
же  освен  турнири  no ladder система- 
та  с  до  1,024 участника , с  над  4 вa- 
рианта  на  класиране  и  кaквo ли  още  
нe, нo и  ще  получите  сайт, форум  и  
чaт, вЬзможности  зa гласуване  и  
какво  ли  още  не. Авторите  нa caйтa 
предупреждават  тези , кoитo се  зa- 
хващат  с  нелеката  задача  дa Cu 
СЪЗДдДдт  nura да  внИмaвaт  - тoвa B 

никaкъв  случай  нe e лека  зaдaчa, HO 
резултатите  са  впeчaтлявaщи. 

Movie-Mistakes.Corn 
http://movie-rnistakes.corn/ 

Няма  нищo no-зловещо  за  
сЬздателите  нa един  филм  от  зрите- 
лят-критик . Той  не  oтивa нa кино  зa 
дa се  нacлaждaвa нa филмa, a зa дa 
записва  всяка  реплика  за  npиcb- 

ствие  нa нежелан  акцент, проверява  
всеки  кадър  зa издънки , дълбае  из  
сценария  за  недомислици  и  в  край- 
нa сметка  решава, че  тoвa което  npa- 
ви  е  тoлкoвa интересно , че  сьздава  
сайт  кaтo Movie-Mistakes.Com, кьде- 
то  може  дa намерите  всякакви  

грешки  направени  във  нaд  1,800 ки- 
нoфилмa. Може  дa откриете  истин- 
ски  дребнавости, които  само  вмaни- 
ачен  кинокритик , преглеждащ  час  и  
noлoвинa лента  кадър  no кадър  мо-
же  дa изкonae - например  в  филмa 
"Вертикална  Гpaницa" катерачите  
носят  тъмни  oчилa с  отразяваща  
повърхност, нa която  aкo човек  се  
взре  ще  открие  отраженията  нa кa- 
мери  и  xopa с  големи  бели  лиcтoвe с  
реплики, които  актырите  дa изри- 
чaт. И  ace тaкивa неща. След  като  
видите  тoзи  сайт  ще  ви  се  отще  дa 
ходите  на  кино  - бЬгове  мнoгo, a 
patch-ове  нямa... 

~в  	chappy  
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Dell Dimension L700c 

/excluding VAT/  9 27 

Dell PCs use genuine Microsoft Windows 
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell  

PROGRESS CAD R&D Centre Ltd. BDS 
EN ISO 9001:1996 Certified Company 
Dell Distributor since 1990 with more 
than 4000 installations and Microsoft 
Certified Partner (MCP). 

Dell is now the Ni computer 
systems company in the world 

Brand Computers -For Real Garners 
Intel® CeleronTM 700 Mhz with 128K cache 
64MB SDRAM 
20GB Hard Disk Drive 
Intel® 1810 Direct AGP Video with 4MB VRAM 
48x internal CD-ROM drive 
Creative Labs SB 64v Sound Card 
Dell Stereo Speakers 
10/100 Mb Network Card 
Slimline Keyboard & Microsoft PS2 Intellimouse 
Microsoft Windows 98 & Microsoft Works Suite 2000 
17" Dell Value FST Monitor 

Built to ISO 9001 Standards 
One-year free access to Internet 
Three year warranty valid for 
coutries of Central and Eastern 
Europe, Middle East and Africa 
+ CD English-French-German-
Russian-Bulgarian Vocabulary 
of IT Standardized Terms 

Dell Dimension 4100 Intel® Pentium® III 1GHz with 256K cache 
256MB 133MHz SDRAM 
20GB Hard Disk Drive 7200rpm 
32MB NVIDIA GeForce 2 MX Videocard 
12x/8x/40x CD-RW drive 
ZIP 250MB EIDE including 1 media 
Creative Labs SB Live Value Voice Sound 
Harmon Cardon LC Speakers 
V.90 Data/Fax Modem & 3C905B 10/100 Ethernet Card 
Slimline Keyboard & Microsoft PS2 Intellimouse 
Microsoft Windows 2000 Professional & Norton Anti-Virus 2000 
19" M991 Mainstream Monitor 

exceptional price! 

1350 
/excluding VAT/ 

From Progress 
Office: Sofia 1574, 69A "Shipchenski Prohod" str. 
For contacts: Sofia 1113, p.o. 112 
Tel.: 02/705-257, 02/702-119 Tel./fax 02/973-38-53 
Service: 02/704-159, 709 111 
e-mail: cadrd®progress.bgnet.bg; web: http://progress.bgnet.bg  

Service and Sales 
Centres for Highly Qualified Assistance 

Blagoevgrad - INFOTECH GSM 088/560-835, 032/45 53 38 
Sofia - PROGRESS 02/704-159 Burgas - INFOSTAR 056/683-087 
Varna - VIZICOMP 052/600-380 Plovdiv - OANINA-G 032/631 251 
Russe - LINKSYS 082/226-519 V. Tarnovo - PRIM VT 062/642-926 
Pleven - EIB SOFT 088 336-246 St. Zagora - INTERNET GROUP 042/601-101 

Dobrich - "Vizicomp - Dobrich" 058/2 62 57 

   

Intel Pentium III is a trademark or registered trademark of Intel corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Dell, the Dell logo and Dimension are either 
registered trademarks or trademarks of Dell computer corporation. Oracle is a registered trademark of Oracle corporation. Microsoft, Windows, Windows NT are registered trade-
marks of Microsoft corporation. The shown above picture is for illustration purpose only and it was taken from www.dell.com  web-site. 
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