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"Той  и  Титаник  уж  е  бил  много  ху- 
бав..." 

Изречението  има  предистория  и  е  
част  от  една  одисея  на  мисълта, роде- 
на  в  тьмния  космос  на  човешко  съзна- 
ние, в  което  неща  като  толерантност  и  
уважение  са  отдавна  угаснали  звезди. 
Едно  бедно  човешко  съзнание, бих  до- 
бавил,ако  акцентьт  изцяло  пада  върху  
бедно. 

Цитатьт  е  извадка  от  един  irc-лor в  
официалния  канал  на  GW (gw-clan), 
който  ми  бе  изпратен  от  фен  и  чийто  
най-общ  смисъл  е  нещо  от  рода  нa: 
Какво  толкоз  ми  го  хвалите  т'ва  ваше- 
тo списание, че  е  много  хубаво ... Олед  
което  следва  и  Титаничната  реплика. 

(Аплаузи!) 
Спомням  Cu как  веднъж  един  раз- 

вихрил  се  модератор  нa своя  форум  
обясняваше  на  роптаещите  срещу  цен- 
зурата  и  бановете  юзери  следното:Ако  
някой  ти  дойде  в  къщата  и  ce... 
(censored)... на  килимa, ти  просто  го  
изритваш. Подобна  реплика  логично  
би  трябвало  дa отразява  отношението , 
морала  и  поведението  на  същия  дoкa- 
тo e нa гости. Жалко  е  когато  един  чо- 
век  загърбва  с  лека  ръка  собствено  
афишираните  Cu идеи, стигне  ли  се  
дoтaм  да  ги  спазва. Ho не  на  това  иc- 
кам  да  се  спирам . Нагледал  съм  се  на  
човешката  природа. Вече  са  твърде  
малкo нещата, кoитo могат  да  ме  изне- 
надат  в  нея  и  те  ca свързани  мнoгo no- 
вече  с  позитивните  й  прояви, отколко- 
тo с  негативните. Какво  да  се  прави, 
тaкoвa е  светьт, в  което  живеем. 

Hero никога  не  сме  cu въобразява- 
ли, че  можем  да  променим . Дocтaтъч- 
нo e да  се  опитаме , само  да  опитаме , 
зaщoтo за  повече  нямаме  cили, дa 
попречим  нa отровата  My да  обсеби  
цялата  ви  същност. Ha тaзи  идея  бе  
посветена  и  редакционната  страничка  
в  предишния  брой, тази  идея  е  вплете- 
на  и  във  виталитета  нa самото  cnиca- 
ние, тя  e и  една  от  причините  хората  дa 
гoвopят  пoнякora зa специфичния  дух  
нa Garners' Workshop. Независимо  кaк- 
во  e впечатлението , тук  работят  съв- 
сем  обикновени  хора, onитвaщи  се  
просто  да  оставят  no малкo от  себе  cu 
нa страниците , така  че  дa можете  вие, 
читателите , дa почувствате  човешката  
ни  тonлинa и  приятелство . Нас  самите. 
Нищо  повече. Така  че  дори  и  oбвити  от  
caмoтaтa нa тoплaтa НОЩ, CT caмoтaтa 
нa caмoтния  cu свят, от  caмoтaтa нa 

004 	gemers' workshop 1/2001 

ред—акцион  

paздялaтa... да  не  сте  caмoтни. Или  
поне  не  чaк  тoлкoвa caмoтни. 

да, Tитaник  e потьнал . Оъщо  може  
да  се  случи  и  нас  един  ден  - и  това  е  
вярно. 

Ho за  Титаник  ce roaopu и  до  днес. 
И  ще  продължава  да  ce roaopu, споме- 
нът  зa нero ще  живее  много  след  кaтo 
света  е  забравил  зa всички  безименни  
черупки, носили  се  безметежно  и  
щастливо  no морската  шир, внимател- 
нo и  отдалеч  зaoбикaлящи  рискове  и  
препятствия. Обречен  дa се  превърне  в  
легенда  още  с  раждането , краткият  My 
живот  бе  изпълнен  с  величие  и  красо- 
тa. 

днес  no неговите  стьпки  минават  
други, поучени  от  грешките, помъдре- 
ли. Възможно  е  един  ден  и  ние  да  зас- 
танем  нa нечия  друга  палуба, кой  знае. 
Възможно  е  и  да  минем  през  ледовете, 
кoитo ни  oчaквaт,oпpoвepraвaйки  нe- 
чии  надежди , нo каквото  и  дa се  случи  
ще  живеем. 

Най-малкото  в  спомените  ви! 

Freeman 

Извинявам  се  на  всички , които  го- 
ренаписаното  ще  подразни. уверявам  
ви, не  е  реализация  нa стремеж  към  
възвеличаване  и  самореклама , a npoc- 
тo израз  нa една  дълго  стаявана  емо- 
ция  и  болка. 

Поднасям  извиненията  Cu и  на  те- 
зи, които  очакваха  тук  да  намерят  не- 
щo забавно, нещо  от  онова  зaпoчналo 
нa шега  начинание , което  малко  висо- 
комерно  нарекох  "Из  дневника  нa един  
Freeman". По-скоро  като  самоирония , 
отколкото  от  куртоазия. Ho дните  ca 
различни , едни  ca aecenu, други  тьж- 
ни, трети  апатични ... 

днес  не  ми  e ден  зa шегички , a пък  
никой  от  колегите  нe иска  нaй-после  
дa ме  отмени  от  участта  дa списвам  тa- 
зи  страничка , та  ще  се  нaлoжи  да  ме  
изтьрпите  тaкъв. Ocвeн  тoвa човек  нe 
бива  дa злоупотребява  със  собствено- 
тo си  вдъхновение , ако  го  нямаш  не  го  
насилвай . дa вършиш  нeщaтa no за- 
дължение  е  един  от  нaй-сигурните  пъ- 
тищa да  култивираш  трайна  посредс- 
твеност. 

Сега  за  броя, a и  за  следващия . 
да  сме  променили  кардинално  не- 

що  в  нero, че  дa има  смисъл  дa се  пи- 
шат  фермани  - нe сме. Ще  ми  се  само  

да  обърна  внимание  нa рекламите  на  
клубовете , в  които  ще  се  провеждат  
квалификациите  зa Световните  Кибер  
Игри  (вгледайте  се  внимателно  в  дати- 
те, условията  за  записване  и  адресите ) 
и  нa промоцията  ни  за  Абонамент. Ето  
ви  един  лесен  и  доста  по-евтин  нaчин  
дa Cu осигурите  целогодишно  cnиca- 
нието. 

Най-характерни  за  броя  са  остана- 
naтa част  от  справочника  зa DiaЫo2 
Exp-a, статията  за  Heroes 4, която  ви  
обещах  в  предния  брой  и  която  се  
надявам  да  ви  създаде  сравнително  
добри  впечатления  кaквo предстои  дa 
видите  в  играта  и  по-традиция  - ста- 
тията  за  играта  нa броя . B настоящия  
бpoй  разглеждаме  Max Payne и  един- 
ственото, което  мога  дa кaжa, нe за  ca- 
мaтa статия  като  текст, a за  оформле- 
нието  е, че  това  е  нaй-добият  дизайн , 
който  май  сме  постигали  до  мoмeнтa. 
Използвам  случая , зa дa кaжa още  нe- 
що  зa играта, което  пропуснах  в  ста- 
тиятa и  което  може  дa се  възприема  
като  един  от  минусите  й - тя  HЯMA 
мултиплеър! 

Останаяото  е  кaктo обикновено  - 
рубриките , статиите , ние  самите ... 

Какво  дa очаквате  в  следващия  
брой? Ще  спомена  едно  единствено  
нещо, което, поне  според  нac, ще  ви  се  
стори  интepecнo. Подготвяме  обширен  
репортаж  за  няколкото  български  
фирми , които  в  момента  разработват  
гейм-проекти . B тях  ще  ви  запознаем  
нe само  със  създателите  и  техните  
виждaния  около  развитието  и  бъдеще- 
тo на  тaзи  индустрия  в  България, нo 
ще  разкрием , noдpo6нocти  около  ca- 
мите  проекти  и  paзни  любопитщинки  
от  кухнята  и  процеса  нa създаването  
им. 

Това  е  всичко  от  мен  днес, раз- 
делям  се  вас  с  едно  великолепно  изре- 
чение, което  един  наш  почитател  ми  
написа  в  irc. Нека  тo дa прозвучи  кaтo 
пожелание , което  no един  или  друг  нa- 
чин  някога  ще  се  случи  на  всеки: 

Искам  да  замина  за  Петрич, да  
прекарам  една  седмица  с  нaй-xyбaвaтa 
трева  на  света, сьзерцавайки  най-кра- 
сивата  жена  и  слушайки  най-хубавата  
планина ... 

(С  благодарност  на  ComradeChe, за  
приятелството  и  вдьхиовения  полетна  
душата  му)  
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Celeron 500, 128 RAM, 
Voodoo 2000, 17" Sony 

ЧАС  

1 пв. 
1,5 лв. 

ЕIССТРИ  

ri~1l:eCt  ! 
, 
iј11:eCt !  

~ Ахе1 Со  ия  ф  
ж.к. "Сердика" 
бп.18а  вх.В  

- 
12 

Celeron 300, 64МВ  Ram 1пв. 

i~iгect! Club WWW Coфия  yn• "Чepкoвнa" 61, yn. 
Оборище  срещу ,П,СК  

088/ 
372638 

13  Celeron 400, 64MB Ram, 
TNT2-32МВ, 17 Monitor 

1nв  Игpи, 
2пв. И-нет  

Cyber Zone Софсля  уп. "Раковски" 149 9866681 15 
Duron 950, 256 RAM, 
GeForce2, 19" Sony 

1,3 пв. 
5 лв. Нощна  l:eCt ! 

Diablo София  бул. "Христо  Ботев" 46 9867471 18 
Pentium III 650, 128 RAM, 
GeForce 32 MB DDR 

1,1 лв. 
l - ! 

' 

ElmetNet София  кв. "Позенец" уп. "Крум  
Попов" 10-12 

650303 10 
Pentium II 400, 64 RAM, 
Voodoo 3, 17" Sony 

1,2 игри; 
2 И-нет  i.liгect ! 

Gattaca София  уп. „Св. София" 10 25 
Duron 800, 256 RAM, 
GeForce 2 MX, 17" Monitor 

1 лв. Игри  
5 лв. Нощна  1j11.eCt  ! 

Gigs Coфия  Сryдентски  град, Бп. 16 9801110 10 
Duron 650, 128 RAM, 
Voodoo, 15" AOC 

0,65/1,3  игри1  
0,9/1,8 инт. L11:1: eCt ! 

Headoff 
Gaming club София  уп. "Стефан  Караджа" 76 9875408 20 

Duron 700 128 RAM 
Voodoo 3, 17" Monitor 

1,2 лв. 
iJ1l: ect ! 

Inferno София  Мпадост  1, тьрговски  
център  "PEЯ" 

9743891 60 
Pentium III 733, 256 RAM, 
CeFOГce2CTS, 19" Sony 

1 лв. бар, кпиматик, 
Интернет, нoн-стоп  

Kobo Coфия  ,гълът  на  бул. "дoндyкoв" 
39 и  уп, 11 август  9867762 20 Duron 800MHz, 128 RAM, 

GeForce 2МХ, 17" LG 
1 лв. 

i)1l:eCt ! 

Pc Mania club Со  ия  ф  б  л. , Скобелев" 40 у  513608 12 
Pentium II 400, 
64 RAM, TNT2, 17" 

0,9 лв. 
, 1J11:eCt !- 

Pro Game София  ж.к. , Зона  6 5" 
бл. 7 вх.А  227724 6 
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Voodoo 2, 17" Monitor 

1 лв.  

, 

Ronin София  кв. ,Свобода", уп. 
Никопай  Чудотворец" 9 

370024 8 
Pentium III 533 128MB 
Voodoo 2, 17" Monitor 

1 лв. 
ј  ,~~Y~iy'•/~p- 

The X-files София  Фoндoви  Жипища  
бп.203 

313085 22 
Celeron 500, 128MB RAM, 
GeForce 2, 17" Proview 

1,2пв. 
4пв/5пв. 1 i~il:ect . 

West Бyprac g crpaдaтa на  кинo 
Септември  -46 Celeron 460, 64 RAM, 

Voodoo 3, 19" Hansol 
1 лв. 

јљї і  p 

БулНет  София  ул. "Чумерна" N9 9871122 6 
Celeron 500, 128 RAM, 
15» Monitor 

1,Зпв. бар, нoн-cтon, 
Интернет, VIP 

Виртуален  свят  Бургас  
_--84 Voodoo 3 

 CeIeron 6096HRAM oi 1 nn. . 	
iJ:ect  1 

Kaтaния  99 София  жк. "Хаджи  Пимитьр" уп. 
"Баба  Вида" 2 9454642 35 

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

1 лв. 
1,5 лв. VIP i.11l:eCt ! 

Kopyбaтa Бургас  к. "Славейков", 
бп. 59/60 

687168 67 
Celeron 460, 64 RAM, 
Voodoo 3, 19" Hansol 

1 лв. 
( jj11:2Ct ! 

Маската  Z София  уп. "Стефан  Capaфoв" 24 9534129 50 
Pentium III 667, 128 RAM, 
GeForce2, 19" CTX 

1 пв. 
5 лв.  Нощна, i~i.LeCt  !- 

Мат  и  ата  р  ~ Со  ия  ф  
кв. "Пoзeнeц" 
п. Крум  Попов  64 

665521 116 
Celeron 500, 128 RAM, 
TNT2-ULTRA, 19" CTX 

0,50nв  - 
1пв. 

•ap, кnимaтик,Чneнcки  Kapти  
Интернет, нон-стоп  

Maтpицaтa 2 София  ул• Янкo Caкъзoв" 14А  
вътрешния  двop 

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

0,50пв  - 
inn.  ранЧски 

 Карти  
Интернет, но стоп  

Микрофон  и  
мишка  Coфия  подпеза  на  буп. 

„ 	,~ 	~~ 	~~ България  и  Несторов  35 
Celeron 533, 64MB Ram 
15"/19"Monitors 

1 пв.  
' 	ј % Р'ФР  

Caн  Марино  Coфия  жк. „Пюпин" бл.3 257014 50 
PIII 700Mhz, 128MB Ram 
GeForce 2, 19' CTX 

1,2 лв. 
5 пв.Нощна  

бар, кпиматик, 
Интернет, нoн-cтon 

Caн  Mapинo 
Стара  Загора  

Cтapa 
Загора  под  Здравната  Kaca 9801110 100 PIII 733Mhz, 256MB Ram, 

Kyro II 64MB, 19" Samsung 
1 лв. бар, климатик, 

Интернет, нон-стоп  

Храма  Бургас  "Захари  Cтoянoв" N17a 852144 54 
Celeron 460, 64 RAM, 
Voodoo 3, 19" Hansol 

1 пв. 
i~il:eCt ! 

Южeн  Кръст  Coфия  л• "Paйкo Апексиев" 13 
зад  кинo Изтoк  713761 60 

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

1 ,Sлв  urpu, 
5пв  Нощна  ;~11: eCt  ! 

- ~ I ~ ~~ 
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ЗАГАДКА  

зaraдкдтa 
Здравейте , 

Ако  се  сьди  no верните  oтroвopи  на  
загадките, кoитo получихме , Diablo II: LOD трябва  
да  е  една  дяволски  популярна  игра, за  съжаление  
само  един  oт  вас  ще  спечели  самата  игра. За  
радост  има  и  угешителни  награди . Преди  да  
oбявим  кыметлиите , нека  да  oпoвopим  на  трите  
загадки  oт  миналия  брой  : 

1. Пыят, кoйтo е  изминат  oт  двамата  
приятели  е  24км. 

2. Тази  задачка  е  уловка. Единият  лев  не  се  
губи. 

3. Шансът  е  тoчнo 50%Искате  сложни  
загадки? Ето  ви  две: 

И  така  дойде  ред  на  най-приятната  част  oт  
играта  - наградките . 

Голямата  награда  или  иначе  казано  
оригинален  Diablo II: Lord of Destruction ще  падне  
в  ръчичките  на  Симеон  Петков. Тъй  като  нямаме  
неговия  адрес, ще  ro noмoлим  да  ни  се  обади  в  
редакцията  и  да  ro каже. 

Фланелка  Diablo II [NAVY]Зdfx oт  Плoвдив. И  
тoй  да  се  обади  в  редакцията  и  да  си  каже  
партизанското  име  и  адрес  в  редацкията  

Големите  плакати  на  тема  Diablo II ca за  
Димитьр  Георгиев  /Ямбoл/ и  Николай  Николов  
/Co фия/ 

Ето  и  над  какво  трябва  да  се  поизпотите  за  
следващия  брой. Наградата  12 месечен  
абонамент  за  Garners Workshop c диск. 
Загадките  не  са  лecни, нo вярваме , че  ще  се  
справите. Отговорите  изпращайте  не  no-кынo от  
6.1Х.2001 г. на  електронната  ни  поща  
workshop©netbg.corn unu нa адреса  на  
редакцията  : София  1000, ул. "Ген. Гурко" N34 
вх.2 ет.2 

Улицата  
Две  стълби  образуват  буквата  Х  на  една  

улица. Двете  стьлби  са  дълги  11 и  13 метра, a 
пресичат  на  4 метра  oт  земята. Koлкo дълra е  
алеята? 

На  лов  
Ако  един  ловец  излезе  от  врата  си, измине  

50км  на  юг, след  това  50км  на  запад, застрелва  
мечки, отива  50км  на  север  и  се  oтзoвe пред  
входа  нa кьщата  си, какъв  е  цвета  на  мечката? 

Биcepи  
• Сирените  вият, звънци, тревога, a тoй  какво: 

в  тоалетната  - събул  ми  гащите, извадил  ми  го  и  
пикае  ли  пикае. (военен) 

• Лирическият  герой  на  Вапцаров  ca 
селяните, с  увиснали  мустаци  и  потури , в  кoитo 
обаче  има  нещо  cилнo, здpaвo и  желязно... 
(кандидат-студентски  изпит) 

• 'да  не  се  пръцка  близo до  oгьн." (надпис  
нa български  върху  дезодорант) 

• Вчера  погледнах  под  вашите  кревати. 
Въобще  не  ми  e ясно  как  живеете  там... (военен) 

• Сега  ти  тургам  среден , да  знаеш  че  още  
някoлкo пъти  ще  те  мина  ! 

• B бедрата  на  земята  се  крият... (из  
ученическа  тетрадка) 

• Konera, Bue може  и  да  сте  свършил, нo аз  не  
съм  задоволена! (нa изпит  no npaBo) 
• Koлкoтo пo-дълъге  члена,толкова  no-пълен  

е  акта! (из  лекция  no гражданско  право  в  СУ) 
• "Декамерон " е  творба  нa сексуално- 

приключенска  тема! 
• На  луната  живеят  лунатици. (из  съчинение  

no литература  в  111 клac) 
• "И  Райна  Кабаиванска  развяла  знамето..." 

( кандидат-студентски  ) 
• Бай  марко  бил  генерален  спонсор  на  

Априлското  въстание. (из  ученическа  тема) 
• Ботев  е  кoл, на  кoйтo се  вее  знамето  на  

българската  поезия! (кандидат-студентски ) 
• Водата  се  среща  в  три  състояния , твърдо, 

течно  и  безобразно. (из  дoмaшнo нa 
третокласник) 



г/He, щo ми  e? Hanu Cu имaм  neнтarpaмa зa 
тази  цел? 

д/Имaм, aмa нe можеш  да  ми  ce oбaдиш, 
зaщoтo no цял  ден  вися  дa джиткaм  1 x1 нa Big 
Game Hunters c един  oт  другия  блок. Съседа  
отдолу, oбaчe ми  e дуплекс  и  от  време  нa време  се  
npoвиквa :'Ей, гей  мaзeн, рак  дa фанеш  и  ти  и  тоя  
нeт-минeт  дето  киснеш  nocтoяннo!'. След  което  
зарежда  пистолета  cu c дум-дум  патрони  и  почва  
да  стреля  в  raвaнa, дoкaтo нe освободя  линията. 

7.Представи  си, че  се  вoзиш  на  виенско  
колело. To внезапно  се  поврежда, пвда  и  те  
затрупва  пoд  тонове  желязо. Каква  е  реакцията  
ти? 

a/... 
6/... 
в!... 
г/... 
v... 

( Taкa е - ако  ти  падне  виенското  колело  нa 
rлaвaтa, нищо  нямa дa можеш  да  направиш  ) 

РЕЗУЛТАТИ  

Ако  Cu събрал  нaй-много  oтroвopи  a/, TO ти  
вероятно  ляraш  и  ставаш  c Diablo 2 LOD. Или  no- 
cкopo лягаш  c Diablo и  ce събуждаш  в  2 часа  
нощем  с  диви  викове  нa ужас. He ce нaдyвaй, 
много  ca като  тебе. 

B случай, че  npeoблaдaвaт  отговорите  6/, TO 
явно  е, че, кaк  дa се  изразя  пo-деликатно, при  Вас  
прео6ладаваттруповете. Или  no-cкopo Bue 
oбичaтe да...преобладавате  труповете . Mora дa Bu 
препоръчвам  caмo ynoTpeOaTa нa дoбъp 
дeзoдopaнт  след...акта. 

Имаш  caмo oтroвopи  в/? Приятел, дай  да  те  
черпя  едно  уиски...Слушай  cera, имa един  парцал , 
дето  oт  година  и  пoлoвинa ми  дължи  хиляда  neaa, 
ще  ти  кажа  къде  живее...  

He ce oбиждaй, aмa aкo Cu oтroвapял  повече  с  
г/ти  Cu или  aбcoлютнo и  излечимо  луд, unu 
тoтaлнo и  непроходимо  тъп. Света  е  пълен  с  
истински  жени , някoи  oт  кoитo са  дocтaтъчнo 
невежи, зa дa oбъpнaт  внимание  дори  и  на  теб. 
Дepзaй, aкo ти  cтиcкa. 

д/ e твоят  нaй-чест  избор? Tu можеш  дa 
бъдеш  никой  друг  ocaeu Тошето! Това  знaчи, че  зa 
теб  с  пълна  сила  важи  и  no ropнoтo. Ей, Toшe, 
колко  пъти  ще  ти  казвам  да  не  си  губиш  времето  с  
шарени  книжки , aми  дa Cu гледаш  StarCraft- a? 

ЗАЯВЛЕНИЕ   
Сестра  ми  oт  2.д/ е  aбcoлютнo измислен  

персонаж. Ако  някой  nosuae в  нея  coбcтвeнaтa cu 
cecтpa/пoзнaтa/cъceдкa/бpaтoвчeдкa и  дp. мoпя  дa 
ми  звънне  нa 555 204 687. 

www.worNshop.oeWp.com 	007 

ТЕСТ;  , 

Некромант  ли  Cu и  знаеш  ли  изобщо  
значението  на  думата? 

1 .Какво  е  отношението  ти  кьм  труповете? 
a/ Много  са  полезни . Особено  тия  на  

босовете , щото  от  както  станах  ЗОто  ниво, мога  да  
ги  вдигам  да  се  бият  за  мене. 

6/Много  са  полезни . Най-вече  тези, които  са  
на  над  40 дни  - кьдето  го  боднеш  - там  влиза! 

в/Много  са  полезни , брат. Щот  не  говорят, 
нал  тъй? 

г/Mнoro ca полезни. Пoчти  вcякa ceдмицa ми  
се  налага  да  ходя  до  гробището  да  Cu набавям , 
ама  кварталния  май  ме  усети  и  ще  трябва  сам  да  
Cu ги  обработвам  до  необходимото  състояние ... 

д/Кви  трупове  бе? Никви  трупове  не  остават  
след  седем  дванайски  зеалоти! 

2.Имаш  ли  cu приятелка? 
a/Mu да, имам  си, естествено . Още  от  Act 1 Cu 

я  водя , даже  толкова  яка  е  станала,че  лъка  й  
прави  по-голям  damage от  моя  Bone Spear. 

6/Сега  тoчнo cu нямам, щото  старата  взе  вече  
мнoгo да  мирише  и  трябваше  да  я  върна  обратно  в  
моргата. 

в/Естествено , брат! Ce c мене  Cu я  нося  - 
двуцевка  с  рязани  дo полуложата  дула. Кво, не  
вepвaш  ли? Ей  я  тука  под  палтото , закачил  съм  й  
кобура  нa рамото. Кат  маркуч  пръска  сачмите, ама  
от  близо  прай  дупка  колкото  чиния. 

г/Aбe, дa ти  кaжa, имax, нo изтpaя  caмo дo 
nълнoлyниe. Cera остава  дa намеря  само  една  
лява  ръчичка  и  ще  cu направя  нова. Хем  руса  ще  
бъде. 

д/Ти  кво, сестра  Cu ли  ми  предлагаш? A тя  
може  ли  дa ръшне  Зерг  със  6 маринки  за  минута  и  
четирийсе  секунди, a? He може  казваш? Мани  я  
тoгaвa...Kвo? Манекенка  билa? Ha кого  My дреме  
бе? За  дa го  изнесеш  oт  картата  тoлкoвa... Гръдна  
oбикoлкa 122? Голяма  работа, той  лимитa е  дo 200 
единици ...И  pyca? A кaк  е  с  развитието  на  Terran? 
He знаеш  какво  e Terran, aмa ftuna нa 16 roдини? 
Mu ти  aкo не  знаеш, сигурно  и  тя  не  
знае...Наистина  не  знаела, aмa учела  във  
френската  гимназия? Я  се  paзкapaй  от  мене, не  ти  
щa cкanaнaтa сестра! 

З.Коя  е  настолната  ти  книга? 
а/Последния  брой  нa Gamer's Workshop - тaм  

имa списък  на  комплектите  и  рецепти  зa Crafted 
Items. 

б/'Дневника  нa маркиз  дьo Сад'. Ама  ти  дa не  
си  помислиш  нещо? 

в/'Правилно  използване  на  лопатата  в  
гробищни  условия ' 

г/b-Ъ-Ь, абе  мaй  бех  бил  нeкaкъв, дето  беше  
чувал  за  един, нa кoйтo брат  My като  малък  видел  
no телевизията  неква  пичкa дa чете  книга, ама  мое  
и  дa нe e вepнo. 

д/Никакви  книги  ue пoмaгaт, когато  направя  
10 бaтълa и  им  пусна  щит  със  Science Vessel-итe. 
Hanu? 

TE T 

4.Кой  е  баща  ти? 
а/Как  кой  - Baal! A майка  ми  e Blood Raven! 
6/Гова  някакъв  подвеждащ  въпрос  ли  е? 

Зaщoтo ако  има  връзка  със  oнaзи  мадама, която  
изчезна  от  пaзapджишкaтa мopгa оня  месец, нитo 
съм  я  виждал, нито  съм  я  чувал! Даже  не  знaм  зa 
какво  cu говорим  в  момента... 

a/He ro ли  познаваш? Cappo di tutti cappi. 
Tиквaтa - кръстника  на  бългapcкaтa мафия...Е  не  
чaк  Тиквата, aми  по-малкия  My брат  - Тиквичката . 

r/Бaщa ми  e oбикнoвeн  cтpoитeл, HO ceгa 
гледам  дa се  уредя  да  ме  ocuuoau Господаря  на  
MpaKa и  тогава  ще  видите  вие  жалки  смъртни  
мyaxaxaxaxaxaxaxa...Ona, мaй  избързах, ти  зa cera 
питаше  нали? Еми, зидаро-мaзaч, нали  ти  казах. 

д/Кво  значение  имa баща  ми, щoм  вчера  бих  
третия  в  класацията  нa BattleNet? Ама  се  дpoпи  
копелето  и  нe ми  признаха  
по6едата.Аргхххххххххххх  

5.Как  мислиш, дали  еднатати  ръка  е  пo-дьлra 
от  друтата? 

a/Mu сигурно, зaщoтo в  лявaтa нося  Gargoile 
Head 58% blocking, 17 to all resist., a в  дясната  
само  Staff+3 to golem mastery, нopмалнo е  nъpвaтa 
дa се  издължи  oт  тежеспа. 

6/Абе  ти  нямa ли  дa престанеш  с  тия  
объркващи  въпроси? Още  малкo и  ще  ти  призная , 
че  на  26 мaй  преди  двaийcтинa гoдини  с  КОлЬо  и  
Гелето  бастисахме  трупа  нa Чарли  Чanлин, зa дa 
Cu го  изпoлзвaмe по-кынo no npeднaз...oпaaaaaaa, 
as мaй  се  издaдox... ми  cera? 

в/Ги  квo бе, нa много  оборотен  ли  ми  се  
пpaйш? A искаш  ли  оная  paбoтa да  ти  е  дo земята? 
Искаш, a? Mu дaй  дa ти  откынем  краката  тoгaвa и  
- гoтoвo! 

г/Чe тo зaбeлязвa ли  ce? Ex, знaex cu as че  зa 
оня  процес  трябваше  дa намеря  киткa oт  мъртвец, 
aмa кaтo ме  мързеше  дa излизaм  oт  кьщи... 

д/Дължинa, a? Сиреч  - range? Естествено  най- 
roлям  имат  гардианите , нo и  танковете  нe ca зa 
пренебрегване. 

6.Имаш  ли  телефон? 
а/Да, щo? 
6/He, as който  ro тьрся  знам  къде  да  ro 

намеря, ако  схващаш ... 
в/Мчи  кaк? Nokia 3001 за  хиляда  марки. Кво, 

останаха  ли  ти  очите  в  нeгo? As затуй  отпред  нa 
кръста  ro нося, дa ca виждa. 
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ACTIVISION C fPABATA ЗA игPи  no MINORITY 

REPORT 

Activision ce сдобиха  с  правата  за  разработка  и  
разпространение  на  urpu no предстоящия  научно- 

фантстичен  филм  на  Стивън  Спилбърг  "Minority 

Report". 

Главната  роля  във  филма  се  изпълнява  oт  Том  
Круз, a премиерата  му  е  предвидена  за  лятoтo на  
2002 година . Посредством  споразумение  между  
Fox Interactive и  DreamWorks, Activision ca noдnи- 
cали  пет-годишен  дoгoвop за  правата  върху  игри- 

те  в  световен  мащаб  за  всички  видове  кoнзoли  и  
PC. 
"Minority Report" e базиран  на  разказ  на  Филиn K. 

Дик. Действеито  се  развива  в  бъдещето , кьдето  
благодарение  на  някави  фантастични  технологии  
полицията  може  да  разкрива  престръпления  още  
преди  те  да  са  се  случили. Героят  на  Том  Круз  е  
полицай , обвинен  в  бъдещо  престъпление , кoйтo 

се  опитва  да  открие  каква  е  причината  за  това  и  
да  я  предотврати . 

«««« 

ЪnГPEЙдИ  ЗA OPERATION FLASHPOINT 

Освен  пачът , пуснат  съвсем  наскоро , пичовете  
Bohemia ca запретнали  ръкави  и  нaд  безплатни  
мини-дoбaвки  кьм  играта , кoитo ще  бъдат  разп- 

ространение  в  Интернет  в  близките  седмици . Тези  
дoбaвки  ще  предложат  нa играчите  нoви  opъжия  и  
мисии , придавайки  допълнителен  кoлopит  на  това  
интересно  заглавие . 

«... 

ION STORM ЩE ПOЛЗBA UNREAL ЗA БЪДEЩИTE 
CИ  ИГPИ  
Живaтa noлoвинa нa Ion Storm, a имeннo cтyдиoтo 
в  Ocтин , Teкcac, ще  изnoлзвaт  нaй-нoвaтa вepcия  
нa Unreal-тexнoлoгиятa за  paзpaбoткa нa npeДc-
тoящитe cи  зarлaвия  Deus Ex II u Thief III. 

"Hue oт  Epic cмe изключитeлнo гopди  c Deus Ex u 
вeликoлenнaтa paбoтa, кoятo eкиnът  нa Ion Storm  

свършиха , създавайки  това  вълнуващо  и  нова- 
торско  заглавие  посредством  нашата  платформа ," 
казва  Марк  Рейн , вице-президент  на  Epic Games. 
"Mнoro ce радваме , че  в  ocнoвaтa на  техните  бъ- 
дещи  заглавия  ще  лежи  нaшaтa нaй-нова  техно- 
логия ." 

AMERICAN MCGEE OTHOBO HA XOД  

American McGee, дъл roroдишeн  служител  на  id 
Software и  създател  нa играта  Alice, зaeднo с  друг  
бивш  служител  нa id (Дейв  Тейлър) ще  основат  
нoвa фирма, наречена  Carbon Entertainment. Bce 
още  не  е  мнoro ясно  дали  нейните  интереси  ще  ca 
във  филмoвия  или  игралния  бизнес , нo нaй-ве- 
роятно  нoвaтa звезда  на  небосклона  ще  се  onитa 
дa комбинира  и  двете  медии . 

...« 

TECT ДEMO HA БЪЛГAPCKATA ИГРА  FREEGEN 

Появи  се  дeмoтo нa FreeGen. Иrpaтa ce paзpaбoт- 
ва  oт  варненската  фирма  Dimension Design 
(http://www.chaoticdimension.com). Размерът  на  
дeмoтo е  caмo 20MB и  можете  дa намерите  
FreeGen на  нашия  диск. Имайте  предвид , че  това  
е  тест-демо  нa играта . Зa продукта  нa 

талантливите  българи  ще  можете  дa прочете  
noдpoбнo в  следващия  брой  нa cnиcaниeтo. 
Всъщност  тази  нoвинa мaй  Freeman трябваше  дa 
я  напише  в  уводната  страничка . 

««.. 

COMMANDOS 2 HE E ЗABЪPWEHA 

Вчера  Eidos обявиха , че  втopaтa част  нa 

Commandos не  е  завършена , a no нея  все  още  се  
работи . B основата  на  цялата  шумотевица  ce oкa- 
зa грешен  превод  на  материал  oт  испанския  
GameSpot. Така  че  имайте  още  малкo търпение ... 

..«. 

3 HOBИ  ЗAГЛABИЯ  OT MONOLITH? 

Според  руското  списание  Russian Gaming World 
Monolith в  мoмeнтa paзpaбoтвaт  тpи  нови  загла- 
вия. Сред  тях  e Shogo 2 (nрoдължение  на  интepec- 
ната  FPS смесица ), Ghost Ops (тактически  FPS) и  
Edain (екшън-приключение  oт  трето  лице). Ин- 
формацията  не  е  потвърдена  oфициалнo от  
Monolith. От  фирмата  усилено  се  трудят  no 
втората  част  на  една  oт  нaй-страшните  urpu в  
историята  нa FPS-ите  - Alien vs. Predator 2. Какво  
e тoвa и  има  ли  почва  у  нас  можете  да  разберете  
oт  дeмoтo, което  ще  намерите  на  диска  ни . 

.... 

EXPANSION ЗA ECHELON 

От  Buka обявиха , че  тяхната  хитова  urpa Echelon 
ще  се  сдобие  и  с  продължение , чието  име  ще  е  
Echelon:Wind Warriors. За  cera няма  повече  ин- 

формация  относно  тoвa заглавие , нo в  най-скоро  
време  игpaтa ще  бъде  представена  нa caйтa нa 
кoмnaниятa. 

DOOM III ИЛИ  KAKBA BИДEOKAPTA (ПО  ДЯВО- 
ЛИТЕ) ЩЕ  НИ  ТРцБВА  ЗА  ДA ВЪРВИ  ТАЗИ  ИГPA 
HOPMAЛHO?!? 

Джoн  Кармак  пусна  съобщение  във  форума  нa 
Slashdot.org, където  нa кратко  разкрива  за  дей- 
ствието  нa различни  видео  карти  под  Doom 111. 
Енджинът  нa Doom ще  зaтopмoзявa много  noвe- 
че  хардуера , от  кoлкoтo това  прави  03. Дори  на  
ниска  резолюция  и  c прости  светлинни  ефекти , 
нямa дa можете  дa изкарате  повече  oт  60 кaдъpa 
в  секунда  с  GeForce2. Видеокартите , кoитo ca 
посочени  кaтo минимални , кoлкoтo дa пoдкapaтe 
игpaтa, ca GF1, 64 bit GF2Go и  Radeon. Ако  сте  
притежатели  нa GeForce 3 или  възнамерявате  дa 
cu вземете  тaкaвa карта, тo Doom III c максимал- 
ни  детайли  ще  прави  30 кадъра  в  секунда . 

Нова  услуга  за  Интернет  и  Гейм  клубове  
Клкгто  прецпагаме ? 
Модеми , поддържащи  скорост  2.3MB 

до  мултимедиен  сървър  с  стотици  гигабайти  online- free.techno-1ink.com  
с  Интepнeт  и  Гейм  клуб  "Матрицата" и  всиЧКи  друГи  абонати  на  тази  усЛуга  
до  специализирани  Game Server-u 

гарантирана  Линия  към  BG peering мрежата  

1.' поиече  инс  трмаиня: 
02/463-0641 
02/Ч63-0651 
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[I ай-добрата  
пицензирана  
музика  на  CD и  
аудиокасети  

Пашите  
предпОжения  за  

аВГуСт: 

ХИТ  30I1A 
Компипация  от  петни  български  

СИНГПи , неИ3ПИзаПи  ДОС2Га. 

Вкпючва: "Мастило", "Портокап ", 

СТОЯн  МИХаП2в  и  ВИКТоР  и  др.  

POWER METAL 
Пъpвaтa ‚іицeNзиpaнa кoмпиіaция  

i-ia твъpдa мyзикa зa иcт~I-Icки  
цeнитeпи. 
Bкпючвa: lielloween, Strativarious, 

Gamma Ray, Running Wild, Iron 

Savor u дp. 

MŭГŭ3иH: 
СОСрИЯ  

буп. "Цариградско  Шосе" Г1 1 131' 

секунда. 
Както  се  вижда, Doom III успешно  ще  затор- 
мозява  всички  съвременни  видеокарти, излез- 
ли  до  тoзи  момент. 

««.« 

HOBO MMORPG HA XOPИЗOHTA 

От  Razorwax обявиха  HOBO MMORPG заглавие  - 
Darkfall. Darkfall e с  традиционните  за  фентъзи  
жанра  елфи, дракони , заклинания  и  магически  
предмети . За  разлика  oт  повчето  MNORPG-Ta, 

в  Darkfall ce набляга  на  битките  играч  срещу  
играч  и  осбено  на  междурасовите  войни  и  те- 
риториални  завоевания . Официална  дата  на  
излизане  все  още  няма, HO ранна  алфа  на  иг- 
рата  се  очаква  да  излезе  към  края  нa Август. 

.«.. 

DARK AGE OF CAMELOT 

ПPEЗ  OKTOMBPИ  

Dark Age of Camelot e обещаващо  мултиплейър  
базирано  RPG. Ще  cпoмeнa само , че  здателите  
Vivendi Universal Games ca собственици  нa 

Blizzard, Sierra и  др. Ta очаквайте  RPG-тo през  
Октомври . Ho преди  това  се  oчaквa дa излезе  
бета  4 за  тecтвaнe. Зa повече  информация , no- 

сетете  официалната  страница  нa Dark Age of 

Camelot, където  има  и  нoви  скрийншотове . 
..«. 

ROGUE SQUADRON 2 : ROGUE LEADER 

Продължението  нa xитoвaтa urpa no Star Wars 

мотиви  ще  е  ориентирано  нe caмo към  въздуш- 

ните  битки , HO и  към  командването  нa наземни  
единици  и  отбранителни  постройки. От  Lucas 
Arts пуснаха  няколко  cкpийншoтa от  играта, на  
един  oт  кoйтo се  виждa управление  нa нaзeмнa 

ракетна  oбcтaнoвкa. 

LEGACY OF KAIN: SOUL REAVER 2 ЗA PC! 

Точно  така, няма  само  притежателите  на  
PlaystatIon да  се  наслаждават  на  това  заглавие , 

ами  и  ние. Версията  зa Playstation ще  излезе  
през  Септември , a тaзи  за  PC - някьде  през  зи- 
мата  на  2001, тоест  Ноември  или  Декември . 

«««« 

DIABLO Ii: LOD C ЕДИН  MИЛИOH ПРОДАДЕ- 
НИ  КОПИЯ  

Тази  внушителна  цифра  съобщиха  oт  Blizzard. 

Броят  на  продадените  копия  oт  играта  наисти- 

на  е  гoлям  , кaтo се  имa предвид  скорошното  й  
излизане  на  пазара  . Оригиналното  Diablo II 

продаде  пoчти  3 милиона  копия  и  все  още  се  
продава  дocтa добре  . Lord Of Destruction e 

шестата  игра  на  Blizzard , кoятo достига  до  ми- 
лиoнa , след  WarCraft 2, Diablo: Hellfire, Diablo 
2, Starcraft и  Starcraft : Broodwar . да  се  нaдя- 
ваме  , че  и  третата  част  нa битките  между  орки  
и  xopa ( a cera вече  и  други  раси  ) ще  се  прода- 

де  тoлкoвa добре  ! 
«««« 

SIRTECH HA flPAfA HA ФАЛИТА  

Компанията  наистина  гo е  закъсала  доста  и  
кaктo наскоро  беше  обявено ,работата  no 

Wizardry 9 и  Jagged Alliance 3 е  спряна.В  мo- 

мента  се  търси  разпространител  за  Wizardry 8. 

Ian Curie казва  в  последното  интервю  с  нe- 

гo:"Ако  скоро  нe ce намери  спонсор ,компания- 

тa ще  трябва  да  затвори ." 
«««« 

EA C ЛИЦEHЗ  ЗA LORD OF THE RINGS 

EA закупиха  правата  върху  Lord of the Rings 

трилогията  зa издаването  нa игри , бaзиpaни  no 

едноименния  филм . За  сега  oт  EA нe съобща- 

вaт  нищо  за  тoвa, кaкви  ще  бъдат  urpuTe. Ho за  
филма  се  знае, че  nъpвaтa част  oт  трилогия  ще  
се  noяви  на  екраните  в  САЩ  през  Декември  
тази  година. Повече  no случая  можете  дa про- 
четете  oт  тук. 

MYЛTИПЛEPЪT HA RETURN TO CASTLE 

WOLFENSTEIN 

Вече  е  oфициaлнo потвърдена  информацията , 

че  фирма  Nerve Software ще  разработва  мулти- 

плеърния  режим  на  Return to Castle 
Wolfenstein. Остава  ни  само  с  интерес  да  
следим  paбoтaтa no тази  част  oт  
мнoгooчaквaнaтa urpa 

...« 

HOBИTE ПЛAHOBE HA JOHN ROMERO u TOM 

HALLS 

Пет  гoдини  след  като  напусна  id John Romero 
Cu стегна  куфарите  и  напусна  луксозния  офис  
нa ION Storm в  Далас. Което  нe означава, че  
игралният  бизнес  вече  e миналo зa него. 
Заедно  с  другия  ocнoвaтeл  нa ION Storm - Tom 

Hall тoй  ще  прави  игра, кoятo ще  бъде  смесица  
между  Sin, Age of Empires и  (забележете ) 

RailRoad Tycoon. Ще  можем  да  разберем  кaквo 

ще  стане  oт  смесването  нa гените  нa тoлкoвa 

различни  игри , ако  двамата  успеят  да  намерят  
разпространител  за  своето  заглавие  

«.«« 

HOB~TE ЛЛAHOBE HA JOHN ROMERO 

Lionhead пусна  nopeднoтo безплатно  
допълнение  зa Black & White. 
Едномегабайтовият  файл  (изисква  инсталиран  
patch 1.10) ще  пoзвoли  npu обединяването  на  8 
скелета  дa се  nocтpoявa игрище  зa футбол. 
Когато  вашето  население  няма  искания  към  
вac (KoeTo Cu е  почти  нeвъзмoжнo), жителите  
eu ще  ходят  нa стадиона  да  праснат  no едно  
мачле . 
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БОПИ. 
Пространството  пулсира, обагрено  в  зепе- 

нииаво  сияние. Набьбва  бавно, приижда  като  
припивна  вьпна, поспе  се  огдръпва . 

Сяиаш  времето  диша, отмервайки  само  ce- 
бе  си  C прогяжните  удари  нa сьрцето  ми. 

Гпухият  им  кьнтеж  изпьпвa сегивния  ми  
мир  до  поспедната  My молеиупа . 

Туп...туп... туп... 
Ясен, късащ  нервите  ппач  на  пепеначе , раз- 

цепва  туптежа  и  нахлува  в  главата  ми. Протяга  
страдалчесии  нокти,вnивa rue сьрдечния  ми  
мусиул, дере  го, разкыва  го  нa малки  кычега  и  
той  кьрви, виещ  от  агонията  нa безпомощност- 
тa.  

0, господи! He искам  дa сьм  ryк, пpитиc- 
нат, задушаващ  се  в  лепкавата  cyna нa кошма- 
ра. Напрягам  волята  Cu и  се  зaтичвaм. Бьрзам, 
dbpaaM.  ..  Като  в  забавен  иаданс  краката  ми  се  
размьрдват , тласкат  тяпото  напред  и  ro разбут- 
вa гытara, сьпрогивляваща  ce материя  на  една  
несьщесгвуваща  вселена . Коридори , отмина- 
вaм  ги  един  спед  друг, пабиринт  or впудяващи , 
еднакви  коридори, без  край, a ппaчы  ме  reгnи. 
Преврьща  дyшara ми  в  кьpвaвa киша. По-бьp- 
зo,пo-бьpзo,пo-бьрзо... Спазвай  пpaвилoro ua 
десния  зaвoй, концентрирай  се. КЪДЕ  ПO ДЯ- 
ВОЛИТЕ  E ИЗХОДА?! 

Oтиpивaм  ro, озовавам  се  в  aнтpeтo ua 
собсгвената  си  кьщa. Пnaчы  е  секнал. Зaщo 
nu? He искам  дa миспя, не  искам  дa виждaм, 
нeпoдoзиpaни  измерения  нa бonкaтa се  взpивя- 
вaт  някьде  в  мен. Ho ue мoгa дa спра. Пoбяrвaм  
no стьпбите . Задавени  хлипове , a nocne изпьп- 
нените  сы  cтpaдaниe вииове  ua жена: 

Маис, кьде  Cu? Кьде  си, Макс?.. . Обеща- 
вaм.  ..  0, ue... Мопя  ви. Мопя  ви. . . He! Heee. . . 

Изстрели... 
EonKa. 
uяna всепена  oт  бonиa. Моят  свяг. 
He пpeиpaчвaйтe npara му, останеге  raм, 

кьдето  сте. 
Зaщoтo тук  ви  чaиaм  33. 
Моето  име  е  Бопка! 

HE ПРЕМИНАВАЙi ЧОВЕК, КОЙТО  НЯМА  
КАКВО  ПOBEЧEДA ГУ6И! 

Ню  Йорк. ад  бляскавата  фасада  кло  
кочи  клоака  от  иреща  се  престъпност, 
насилие  и  коруп 	.  B свят  на  престъпни  
синдикати , мафиотски  организации , фа- 
натизирани , тъмни  секти  и  брутална  поли- 
цейщина  едно  чеиге  под  прикритие  сънува  
избиването  на  семейството  си. Отново  и  
отново. Притиснат  от  всички  страни  един  
човек  е  решил  да  търси  мъст. Самотник , 
който  просто  няма  какво  повече  да  губи. 

Макс  Пейн... 

Озовавали  ли  сте  се  очи  в  очи  C прик- 
лещено, ранено  животно, което  няма  накь - 
де  повече  да  отстъпва? Оголило  грозно  
зъби. Ръмжащо. C настръхнала  козина  и  
див  поглед, в  който  страхы  се  бори  C 
ожесточението . И  аз  не  CbM, нo мога  да  Cu 
го  представя . Имам  тази  дарба. Страхови - 
та, смразяваща  кръвта  гпедка  е  да  ви  ка- 
жа. Виждате  ужасната  My nacт, допавяте  
натегнатото  като  пружина  напрежение  в  
мускулите, чувствате  как  пространството  
между  вас  пука, заредено  C енергията  нa 
смърпа, как  времето  ce разтегля, опънато  
и  забавено  отадреналиновия  кипеж  във  
вените  ви. И  в  този  момент  вече  не  конт- 
ролирате  волево  тяпото, попаднало  във  
власпа  нa първичните  инстинкти  -  по-бър- 
зи, по-смъртоносни  oт  закърнелите  ви  
рефлекси. Същите  тези  инстинкти , които  
движат  и  противника  ви  и  които  дремят  
във  всеки  от  нас, като  поспедна  възмож- 

ност  -  едно  наследство  от  дивото  ни  мина- 
лo, когато  сме  били  повече  животни , от- 
колкото  xopa unu nbK може  би  по-малко  
хора, отколкото  сме  сега  животни . Ho 
знаете  nu, там, притиснат  в  ъгьла, звярът  
Cu e пак  същия  -  създание, което  винаги  е  
имало  за  губене  само  едно: живота  Cu. 
Живот, C който  не  иска  да  се  раздели  за  
нищо  нa света. Затова  е  опасно, нo затова  
е  и  предвидимо. 

Когато  на  един  човек  My остане  да  за- 
ryби  само  живота  си, тoй  вече  просто  няма  
какво  да  губи. И  мисълта  за  смьрпа  нe го  
измъчва, нe го  плаши  и  нe го  спира. 

Всьщност... Когато  такьв  човек  търси  
отмъщение, нe го  спира  нищо. Освен  ca- 
мата  смърт. 

Говоря  ви  за  Макс  Пейн... 

Историята  нa Пейн  сама  no себе  cu нe 
излизaoт  доволно  преексплоатираните  
холивудски  клишета. Ченге  под  прикри- 
тие, което  става  свидетел  нa бругалното  
убийство  нa семейството  Cu се  впуска  в  
търсене  нa подбудителите  My. Tpu години  
no-кынo той  е  най-издирваният  човек  в  
щатите . B една  действителност , в  която  
всеки  е  враг  и  смърпа  дебне  зад  всеки  
ъгьл  Макс  първо  стреля  и  после  пита. За  
да  живее  още  един  ден. За  да  се  прибли- 
жи  с  още  една  стьпка  към  финала  нa от- 
мъщението  Cu. 

Ho има  нещо  вплетено  в  бруталната  
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MAKC ПЕЙН  6ЪР3АШЕ  3А  
СРЕЩАТА, кОГАТ0 И3ВЕДНЪЖ... 

,ЕДНА  rPAHA'fA CE В3РИВИ  13 
6лИ3ОСТ  ДО  НЕГО  

HЯMA 
ДА  CE ОтЪРбЕТЕ  OT 

6ОлкАТА  ТОПкОбА  ПЕСн0! 

мАКС  ИЗбАДИ  СНАЙПЕРА  И  
ПОГлЕДНА  НАТАМ, OTKbQETO МУ  CE 

СТОРИ  ЧE ДОЙДЕ  ИЗСТРЕПА  

кОГАт0 ПУш  EKA CE РА3НЕСЕ  CE 
ПОКАЗА  И  ФИЗИОнОМИЯТА  HA 
бИНОбНИКА  ЗА  ФОЙЕРвЕРКИТЕ  

ПОЧАкАИ  
ДА  видиш  кАКвО  
CbM ти  пPигOтвил  

ктшУмЪТ  литнА  кЪМ  
ЖЕРГбАТА  Cu KATO 
ГлАДЕН  ХИЩНИк,,, 

MAKC ПРИ6РА  СНАЙПЕРА  И  СЪС  СИГУРНА  
кРАЧкА  CE 3АПЪтИ  KbM СтЬл6ИЩЕт0. 
TAM СЪДБАТА  MY 6Е  ОПРЕДЕПИПА  
СРЕЩА , , , 	 /иЕДВА / 

~ 

ТОИ  СРЕЩНА  TI/IOTO HA ПАЗАЧА, ЧОВЕкЪТ  
ИЗД!{дЕ  ГПУХ  CTOH И  CE СТОвАРИ  HA ПОДА  
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MAKC CE КАЧбАШЕ  HO СтЬП6ИТЕ, 
KOГATO ЧY О6Е3ПОк0ИТЕПНИ  ГПАСОВЕ  

ТРИМАТА  6АНДИТИ  ГO ПОСРЕIЦНАХА  
C И3б'_ЕНИ  ОРЬЖИЯ  

... И  ГO ЗАКОВА  C 
HOMHATA ЗА  СТЕНАТА. 

C ЕПЕГАНТЕН  ПИОНЖ  MAKC CE ГМУРНА  ~ 
ПОД  ИЗСтРЕПА  HA ПИЕШИВ  A 

,., HO И  TOЙ  HE YCПЯ  ДА  УСТОи  HA ЧAPA 
HA ПУШКАТА  HA MAKC. 

~ПЪРбИЯТ  БAHДИT HE 6ЕШЕ  ДОСТАтЬЧНО  6bP3 
И  CKOPO CE ПРЕВЪРНА  [3 КЪР6АбА  KAWA 

мАй  
НЯКОЙ  ЩЕ  ТРЯ6ВА  ДА  BИKFE 
МИСТЪР  ПРОПЬР  ДА  ПOMORE 

ПРИ  ЧИCTEHETO 

ЛОСПЕДНИЯТ  ОЦЕПЯП  CE 6ЕШЕ  ПОКРИП  3АД  
Е  HA MACA И  CE ОПИТА  ДА  СТРЕПЯ . ,, 

МАКС  НАРАМИ  ПОМПАТА  И  CE 3АПЪТИ  
КЪМ  И3ХОДА. И  ДHEC KbCMETbT мУ  HE 
БЕШЕ  ИЗНЕбЕРИП , HO HAЙ—ТРУДНОТО  

ТЕПЪРВА  ПРЕ,оСТОЕШЕ 	 КРАЙ  

My безкомлромисност  и  сryденина , което  го  очо- 
вечава, нещо  твърде  тьжно  и  меланхолично , за- 
лечатано  B изражението  My и  сякаш  експонирано  
от  чандлъровия  Марлоу. Като  някой , който  е  
видял  от  живота  достатьчно , за  да  е  тьжен . Веч- 
нo очукан , наранен , страдащ , нo винаги  оцел- 
яващ, Макс  Пейн  със  сигурност  ще  докосне  
някoя  сантиментална  струнка  и  ще  намери  nыя  
кьм  сърцата  ви. 

Това  поне  мога  да  ви  сбещая . 

Max Payne  e  Third person shooter. И  като  из- 
ключим  може  би  само  American McGee's Alice, 
единственият , кoйтo успешно  защитава  чеспа  на  
жанра. BbnpeKu тoвa, ако  сега  ме  пonитaтe: "On- 
paвдaнo ли  rte чакането?", бих  ви  отговорил  с  нe. 
He e, и  не  би  могла  дa бъде  onpaвдaнa noчти  че- 
тиpи roдишнa разработка  на  игра, кoятo свършва  
зa 12-15 часа. Toвa  е  лoшaтa нoвинa. Предпочи- 
там  да  започна  с  нея , зaщoтo след  това  следват  

летия  назад  във  времето , питайте  римл- 
яните . Те  са  paзби pали  от  тези  неща , са- 
дистичните  им  копеленца . 

Ho дa оставим  носталгията  no добро- 
тo старо  време  и  заедно  да  прекрачим  
npara xa oнзи , стаен  зад  екрана  нa мoни- 
тора  свят, иззидан  oкoлo една  чoвeшкa 
трагедия  и  мъкa. 

Пpи  мен  тoй  nue виталноспа  cu oт  
P111800 256MB RAM GeForce2MX и  въnpe- 
ки  тoвa не  успях  дa ro разгледам  B пълни- 
те  My детайли . От  дъжд  на  вятър  сече , нo 
просто  подозирам , че  е  дошло  време  зa 
ъпгрейд  на  дънoтo. A иначе  има  какво  да  
се  види . 

Макар  графиката  да  нaпoмня  с  из- 
лъчването  си  мнoro повече  пo-старитегра- 
фични  nлaтфopми, кaтo например  мoди- 
фицирания  енджин  на  Ouake2 oт  Half Life, 
тя  все  пак  има  далеч  no-съвременно  зву  

cyпepлaтивитe. Ще  останете  нeпpиятнo pa- 
зочаровани  от  ранния  край. Всичко  npик- 
лючва  точно  кoгaтo играта  нaбиpa зверска  
cкopocт,a противниците  най-после  стават  
oптималнo многобройни , тoчни  и  мъчни  за  
убиване. Точно  кoгaтo опиянението  ви  о6- 
зема  все  повече  и  червената  пелена  на  
яроспа  заплашва  да  се  спусне  нaд  разсъ- 
дъка  ви. Toчнo когато  атмосферата  най- 
сетне  започва  да  напомня  неповторимия  с  
бруталноспа  cu Soldier of Fortune. 

He напразно  правя  тази  аналогия , за  
no-отдавнашните  ни  читатели  не  е  тaйнa 
пристрастноспа  ми  KbM тази  култова  игра, 
кoятo макар  и  дa имаше  своите  недостать- 
ци  предлагаше  един  недостижимо  onия- 
няващ, кьpвaв  триумф  на  зaкoдиpaнaтa B 
гените  ни  нужда  oт  насилие. Хм, гoтoви  
сте  дa поспорите  oкoлo последния  ред, a? 
Е, ако  можете  да  се  върнете  с  две  хилядо- 
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ме  май  наистина  ще  да  е  било  доста. Резултатът  
обаче  е  налице. B играта  присъства  ефект  на  ки- 
нематографичност  нenoзнaт  досега. He само  в  
междинните  анимации, където  в  типично  кoмик- 
сов  стил  aкцeнты  често  nonaдa върху  детайла  и  
който  пoxвaт  тaкa добре  помним  oт  Maтpицaтa 
(все  пaк  дa не  забравяме, че  филмът  е  режиси- 
ран  oт  създатели  нa комикси) - като  моментни  
проблясъци, като  кадри  запечатани  от  щракване- 
тo нa фoтoaпapaтa, дизайнерите  фиксират  вни- 
мaниeтo ни  върху  открехната  врата, върху  петна  
от  кръв  no плочките, върху  преобърнато  детско  
nerno unu семейна  снимка, болезнено  напомн- 
ящa зa отдавна  отминало  щастие, върху  лросна- 
тия  нa леглото  окьрвавен  труп  нa съпругата  нa 
Макс  - нo и  no време  на  реалния  геймплей. Мно- 
ro често  действието  изведнъж  cnupa, зa дa ни  
noкaжe нa забавен  каданс  и  от  всевъзможни  ъг- 
ли  някоя  ocoбeнo ефектна  сцена, в  която  се  нас- 
лаждавате  нa проникването  нa куршума  и  фoн- 
тaнчeтo кръв, изригващо  oт  oтвopeнaтa paHa. Ka- 
мерата  лроследява  полета  на  отхвърленото  нa- 
зaд  тяло  и  движенията  на  торса  и  крайниците. 
Култово! 

Имa, дишa атмосферата  в  Max Payne. TyK 
съществена  роля  играе  и  звукът. Като  започнем  
oт  лрекрасно  озвучените  роли, минем  през  
ошумяването  нa всяко  едно  нещо, което  би  
трябвало  дa издaвa шум  и  вeликoлenнaтa, нacи- 
тена  с  конкретно  послание  музика  и  стигнем  дo 
звуците, кoгaтo действието  пpoтичa на  забавен  
кaдaнc - някaк  мудни, деформирани  и  разтегле- 
ни  oт  бaвнoтo време, изпъnвaщи  кaтo че  ли  цяло- 
тo лространство , кьнтящи. Aaaaa! Мания! 

He, нe мога  да  се  стьрпя, пак  ще  кaжa зa мy- 
зиката. He cu спомням  да  съм  срещал  urpa (Ho , 
на  тoвa тaкa или  иначе  нe може  дa се  paзчитa, aз  
съм  адски  разсеяно  копеле  и  съм  склонен  кьм  
амнезия), в  която  тя  тaкa дa пacвa не  caмo нa 
действието, нo и, забележете, нa самия  герой. 
Orpoмнa част  oт  oбaяниeтo нa Макс  се  гради  

чене. Значително  по-голямата  детайлност  
на  тексryрите  й  лридава  вид  достоен  за  
днешното  ниво  на  развитие  на  техноло- 
гиите, нo едва  ли  може  да  я  нареди  до  
брилянтната  визия  на  Unreal unu Ouake3. 
За  Unreal 2 енджин, нa кoгoтo бяхме  noc- 
ветили  една  от  статиите  в  минали  броеве, 
лък  да  не  говорим. Че  изглежда  впечатл- 
яващо  обаче, едва  ли  бих  могьл  да  отрека. 
И  тук  не  иде  реч  caмo за  онагледяването  
на  култовите  дрешки  на  Макс  и  лрослову- 
тото  My кожено  сако, отразяващо  отблясъ- 
ците  на  светлинните  източници , раздвиж- 
вано  oт  всяко  негово  движение. Достатьч- 
но  е  да  лоладнете  на  улиците  в  града, да  
се  вгледате  в  сградите, в  стьлките, които  
остават  no снега, в  истинските  снежинки, 
сипещи  се  oт  мрачния  небосвод, в  парче- 
тата  мaзиnкa и  треските, които  се  разхвър- 
чават  след  всеки  откос  на  узито  или  пoм- 
пата, в  треперливия  танц  на  светлина  и  
сенки  no стените, роден  oт  игривата  нe- 
мирност  на  огьня, в  самите  пламъци. Ей  
богу, струва  Cu. 

Струва  Cu да  се  видят  и  движенията  
на  персонажите. Скелетна  анимация, моу- 
шьн  келчъринг, не  знaм  и  аз  какво  са  вка- 
pали  в  играта  Cu пичовете  oт  Remedy, нo 
движенията  са  доста  дивии, задоволител - 
нo плавни  и  така  реалистични , че  създават  
онази  тoлкoвa нужна, тьнка  жилка  автен- 
тичност, градяща  атмосферата  и  спомага- 
ща  вживяването  от  страна  на  играча. 
Клякания,претьркулвания,смъртни  ани- 
мации  - всичко  е  кажи-речи  перфектно, с  
оглед  на  днешните  стандарти. Една  oт  
малкото  забележки  ryк  е  адресирана  дo 
сравнително  недостатьчния  брой  скинове  
на  лротивниците  au и  натрапчивите  проб- 
леми  с  кпипинга. Което  от  своя  страна  мo- 
же  и  да  изглежда  маловажно, нo ако  чувс- 
твото, че  непрекынато  убиваш  все  едни  и  

същи  xopa, a труповете  на  някои  oт  тях  
доста  атрактивно  успяват  да  игнорират  
плътноспа  на  стените, отсъстваше, въз- 
действието  нa всяка  една  игра  би  билo да- 
леч  по-осезаемо  и  агресивно. 

Между  впрочем, щом  искате  дa полу- 
чите  съвсем  точна  представа  за  графика- 
та, си  пуснете  3DMark2001(има  ro нa 
някой  oт  нашите  дискове  и  зaщoтo e npa- 
вен  с  енджина  на  Max Payne, хем  ще  раз- 
берете  ще  й  понесе  ли  на  мaшинкaтa ви  
играта), Max Payne изглежда  no точно  съ- 
щия  начин. 

Знаете  ли  кaквo обаче  се  чудя, как  ще  
изглежда  лримерно  игра  инспирирана  oт  
Матрицата, след  като  нa бял  свят  вече  е  
Max Payne? Мисля, че  би  било  достатьчно  
просто  да  се  смени  физиономията  нa 
Макс  с  тaзи  нa Heo, да  се  сиryира  дей- 
ствието  в  реалноспа  от  филма, да  се  
осъвремени  малко  графиката ... и  гoтoвo. 
Cunuo ce съмнявам  Матрицата  да  е  крала  
oт  Max Payne, зaтoвa пък  усещането, че  
разработчиците  нa игpaтa ca ce почерлили  
якo с  вдъхновение  от  филмa досадно  чо- 
върка  мислите  ми. Към  края  има  сцени, 
дотолкова  матрично  изкonиpaни, тa чaк  
останах  с  впечатлението , че  когато  са  ги  
създавали  авторите  no погрешка  ca чели  
сценария  на  кинематографичната  творба. 
Ho няма  лошо, oт  това  играта  само  е  спе- 
челила. Спечелила  е  една  уникална  атмос- 
фера  без  аналог  не  само  в  жанра, HO изоб- 
щo в  игpалнaтa индустрия. Спомням  си  
някoи  от  интервютата  със  създателите  от  
времето, когато  nucax превюто  за  Max 
Payne, в  които  те  откровено  признаваха, че  
преди  дa се  захванат  сериозно  с  правене- 
тo му  ca отделили  една  oгpoмнa част  oт  
времето  Cu в  гледане  нa филмите  нa Джон  
Ву. Сьдейки  no nocтигнaтия  ефект, a и  oт  
сериозното  зaбaвянe нa играта, тoвa вpe- 

013 
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върху  нея. Някак  тъжна  и  едновременно  C това  
заредена  C енергия  и  чувство , придаваща  иден- 
тичност  на  героя, в  съзвучие  C вътрешния  My 
мир. B това  отношение  лросто  смятам , че  е  пос- 
тигнато  съвършенство . 

Говорейки  за  атмосфера  не  мога  да  отмина  
и  да  не  слоделя  едно  мое  лично  впечатление , 
което  аз  тьлкувам  като  недостатък , нo не  е  за- 
дължително  това  да  е  така  и  за  вас. Неустоявай - 
ки  нa изкушението  непрекынато  да  сравнявам  
Max Payne със  SoF (мaкap, че  едното  e Third, a 
другото  First person shooter), бих  казал , че  пър- 
вата  е  дocтa по-чистичка  игра. Значи  ryк  няма  
разчленяване  на  враговете , нямa откъснати  
крайници  и  rnaви, нямa ги  тези  oбилни  количест- 
ва  кръв. Липсва  онази  грандиозна  бруталност , 
вдъxнoвилa ме  дa преиграя  SoF някoлкo nъти  и  в  
последствие  да  Cu изпусна  нервите, докато  пи- 
шех  статията  зa нея. Зoни  на  поражение , слава  
богу  oбaчe, имa. Изстрелите  в  главата  са  най- 
ефективни  и  нa нopмaлнa трудност  са  сигурна  
смърт. 

Bce пак  и  Max Payne блести  C качества, зa 
някои  вече  стана  дума, a зa останалите  след  
малкo. 

Тук  е  мястото  да  изocтaвим  най-после  о6- 
щите  приказки  и  дa надникнем  в  самото  сърце  
нa тaзи  кратка, нo иначе  великолепна  urpa - в  
Геймплея . 

Всичко  в  него  се  крепи  нa Bullet Time-a. To- 
зи, известен  повече  като  Matrix-mod пoxвaт  noз- 
волява, посредством  нaтиcкaнeтo нa клaвиш, 
Макс  дa премине  в, кaктo аз  ro нapичaм  (четох  ro 
навремето  в  някaквa фантастична  книra), бaвнo 
време, през  кoeтo враговете  се  движат  нa зaбa- 
вен  кaдaнc. Самият  Макс  също  се  движи  бaвнo, 
нo зa сметка  нa това  повратливоспа  My остава  
нeзacerнaтa, кoeтo My noзвoлявa дa ce прицелва  
изключително  тoчнo и  дори, кaктo ми  се  стори, 
ефективноспа  нa куршумите  My cтaвa по-roпя- 
ма. Това  нa практика  означава , че  можете  дa 

влетите  в  стая  C двaмa или  трима  гадове , 
включвайки  бaвнoтo време  и  дa ги  от- 
стреляте  и  тpимaтa още  дoкaтo сте  във  
въздуха , извръщайки  се  светкавично  в  
съответните  посоки . Имате  двa режима  нa 
действие  нa Bullet Time-a. Пъpвият  aктиви- 
рате  докато  се  движите . Тогава  Макс  
nлoнжиpa във  въздуха  no посока  на  дви- 
жението  ви  и  дoкaтo летите  Bullet Time-a 
действа. Чдарите  ли  се  в  noдa нeщaтa се  
връщат  в  реалното  си  състояние . Bтopият  
режим  се  aктивиpa кoraтo сте  статични . 
Натискате  клaвишa и  след  тoвa тръгвате . 
Екстрата  зanoчвa дa действа  и  дъpжи  дo- 
като  не  ce изчерпи . Пoяcнявaм  - бавното  
време  имa определен  лимит. Едно  индика- 
торче  нa eкpaнa винarи  ви  показва  докьде  
сте  заредени . Самото  зареждане  cтaвa кa- 
тo трепете  противниците  си. Което, C оглед  
нa факта, че  така  или  иначе  трепането  е  
пocтoяннoтo ви  зaнимaниe нe би  трябвало  
дa ви  притеснява . Bullet Time e нeщoтo, 
кoeтo превръща  иrpaтa в  cмaзвaщo из- 
живяване . Пo npuepun избиването  на  га- 
довете  е  дocтa мoнoтoннa и  еднообразна  
работа, зaщoтo общо  взето  поведението  
на  противниците  ви  следва  сходна  схема, 
нo бaвнoтo време  превръща  убиването  в  
изкуство . Симфония  нa cмъpпa. Имал  
съм  такива  изживявания , които  просто  не  
се  описват  C думи. да  скочиш  no стълбите  
нaдony срещу  двaмa или  трима  противни- 
кa, стиснал  no едно  узи  във  всяка  ръка  и  
дa ги  обсипваш  C оловен  дъжд. дa падне  
единият, дa се  извъртиш  към  другия  и  да  
дариш  и  него  C вниманието  си, едновре- 
менно  C това  съзирайки , че  си  Прелетяп  
нaд  третия  и  в  мoмeнтa нa допира  Cu C по- 
да  вече  дa Cu ce обърнал  назад  и  дa виж- 

даш  кaк  куршумите  ти  гo застигат  и  ro no- 
сичат  като  сноп. Гърбът  ти  се  удря  в  noдa, 
действието  се  зaбъpзвa, ти  се  изправяш , a 
последният  oт  противниците  ти  се  свлича  
кaтo дрипа. дa, тoвa вече  е  брутално. 
Наистина! 

И  докато  трае  всичко, куршумите  нa 
лошите  свистят  oкoлo теб, виждaш  ги  как  
изригват  от  дулата  и  ce пoнacят  срещу  ти  - 
метални  стършели , rлaдни  зa плъпa, ос- 
тaвящи  след  себе  си  блестящи  дири. 
Някои  от  тях  попадат  в  тялото  ти  и  бликнa- 
лaтa кръв  се  пръска  като  мъrлa. 

Хм, смазващо  ли? Разкьртващо , бих  
кaзал. 

Ето  това  e Max Payne. Накратко . 
Другите  неща  не  ca тoлкoвa същест- 

вени  зa кpaйнoтo впечатление . Имaм  
предвид, нanpимep, дребните  загадчици , 
кoитo ca на  елементарно  ниво  и  нaй-често  
са  свързани  C намирането  нa някой, кoйтo 
дa ти  отвори  дадена  вpaтa или, npu лиnca- 
та  му, откриването  нa експлозив , който  дa 
реши  npoблeмa no-кардинално . Bъв  връз- 
кa C последното  се  сещам  зa още  двa кул- 
тови  момента. 

Първият  е  кoraтo подкарвате  един  
прошляк  (както  ro нapичa един  мoй  пpия- 
тел  нa нaшия  форум, здрасти  Mag), зa да  
убеди  naзaчитe зад  една  врата  да  я  от- 
ворят. Ta чука  нашият  no вратата  и  се  де- 
ре: "Хей, това  съм  aз, oтвopeтe". Опатък: 
"Хм, първо  naponaTa". Нашият: "Хайде  де, 
oтвapяй...". Опатък: "Пьрво  пapoлaтal... 
John Who? Прошляка : "John Woo" Доволен  
пазачът  oтвapя. Haтaтък  е  ясно. 

Хе-хе, малкa шегичка  C кумира  By. 
Вторият  момент  мен  личнo ме  накефи  

повече . Bзpивявaм  някаква  стена, aмa тя  



ИГPA БPOЯ  

ре  ми  пacнa, нито  ce отегчих, нито  ми  се  e налa- 
rалo дa троша  кпавиаryрата,, макар  че  един-два  
пыи  бях  нa KOCbM. Общо  взето  няма  да  се  изпра- 
витe пред  непреодолими  сиryации. кaтo изклю- 
чим  някoлкoтo нaиcтинa тежки  мoмeнтa (единият  
oт  кoитo е  някьде  no средата  на  играта, когато  
залавят  Макс  и  след  порядъчно  количество  бой  
го  оставят  пребит  само  с  една  бухалка, a наоколо  
бродят  въоръжени  дo зъби  негодяи , a другите  
двa или  Tpu ca свързани  все  с  някаква  междинна  
анимация , no време  на  която  Макс  влизa в  някое  
помещение, лaфи  кaквoтo тaм  лафи  с  месния  
бос, nocne той  се  ядocвa побягва  и  оставя  нa- 
шият  герой  дa се  оправя  в  т$ сното  пространство  
с  главорезите  му; едва  nu e нужно  да  спомена- 
вaм, че  горилите  noчвaт  дa о4релят  още  преди  да  
е  свършила  aнимaциятa), иrј aтa няма  дa ви  из- 
мьчи,нo npoтичa достатьчн  предизвикателно, 
зa да  поддържа  интереса  ви  Bce пак  cъвeты  ми  
е - възползвайте  се  кoлкoтo е  може  no често  oт  
Quick Save-a. 

Зa дa завърша  тeмaтa 6 x иcкал  дa вмeтнa, 
че  npu nъpвo изиграване  не  ожете  дa опре- 
деляте  степен  нa трудност. yaк  като  превъртите  
играта  се  откриват  две  нови  ъзможности , една- 
тa от  които  е  просто  по-висо  а  трудност  - raдoвe- 
те  мрат  двa nъти  no-мъчнo и  ca дocтa no-точни, 
за  босовете  да  нe roBOpuM, a втората  е  мoд  за  
вpeмe. Ако  времето  ви  се  изчерпи  иrpaтa прик- 
лючвa. Хубавото  е, че  това  време  се  увеличава  с  
всеки  убит  BpaF, HO тaкa или  иначе  cu e бaя  зор. 

B закпючение ... 
Господи, изписах  тoлкoвa много, че  просто  

не  знaм  какво  дa кажа  зa финал. OcBeH дa ви  
поздравя  задето  сте  стигн  и  дотук, силно  дa ви  
препоръчам  Max Payne и  да  и  поканя  дa ви  
черпя  пo бира  с  кебапчета... 

Хей,СПОкоЙНо! 
Т'ва  беше  шегичка. 

не  пада. Брех, ми  cera? Отивам  до  вратата, 
която  лреди  малко  вече  съм  лробвал, нo 
се  е  оказала  заключена, натискам  дръжка- 
та  и... стената  лада  цялата. Вратата  обаче, 
барабар  с  касата  остава  да  стьрчи. Заклю- 
чена  естествено. Якo! 

Една  от  другите  добри  страни  на  Max 
Payne e, че  действието  се  развива  в  съв- 
сем  реална  обстановка  и  съответно  враго- 
вете  ви  са  все  хора. Няма  разни  извънзем- 
ни, мутанти  и  прочие. Общо  взето  цялата  
измет  на  обществото  се  изрежда  пред  
точката  на  мерника  ви  - наркомани, мa- 
фиоти, обикновени  главорези , разни  сек- 
танти  с  промити  мозъци. Много  roT! Tpeпe- 
те  наред  и  c кеф. Няма  невинни  сред  бa- 
цилите  нa обществото. Даже  приемате  кa- 
тo въпрос  на  чест  да  влезете  в  ролята  на  
антибиотик.Противогрипна  ваксина,един  
вид. Има  нещо  много  пo-въздействащо  в  
това  да  убиваш  xopa,  a  ue извънземни. 
Някак  по-харизматични  ca шутьр-игрите  
населени  само  c xoмo-canиeнc. Paзнитe My 
там  чудовища  винаги  леко  изместват  цен- 
тьра  и  в  играта  започва  да  се  прокрадва  
повечко  елемент  на  хорър. Тук  те  отсъст- 
ват  напълно  - само  як, плътен  екшьи. 

Kaктo споменах, единствения  недос- 
татьк  в  поведението  нa гадовете  е  тяxнaтa 
стереотипност . Иначе  преобръщат  мacи, 
крият  се, приклякват, мятaт  гранати  отда- 
леч, HO нищо  пo-изненадващо  и  нестан- 
дартно. От  време  навреме  се  забелязва  
наистина  някаквогрупово  взаимодей- 
cтвиe, HO само  в  моментите, когато  сцени- 
те  ca така  скриптирани , че  гадовете  просто  
отказват  да  излязат  oт  скапаната  стая. 
Разпръснали  са  се  така, че  да  нe можеш  
да  ги  вземеш  на  мушка  накул  и  това  е. Ако  
имaш  гранати  хубаво, ако  нe... ще  има  

Freeman 

Графика: 
Звук: 
Геймплей : 
Ынтелект: 
Мултиплейър: 
Прилича  на...  

пейн. 
Bce повече  се  убеждавам, че  nporpa- 

мистите, работещи  no шутьри, ca Cu зaп- 
люли  някакво  ниво  на  Изкуствен  Интелект  
и  не  искат  да  Cu дaдaт  зор  зa повече. 

Добре  бе, nитaм, по-малко  усилия  nu 
коства  дa се  скрилтира  действието, да  се  
режисира  почти  цялaтa urpa. Зaщoтo в  
Max Payne такива  моменти  са  много. И  
добре, че  са  режисирани  перфектио. Игра- 
тa  в  някои  случаи  налраво  налодобява  ин- 
терактивен  филм. 

Е, явно  по-лесно  е  така  все  пaк, дa нe 
задълбаваме. Иначе  cu има  и  босове. Те  
обикновено  са  по-точни  и  мрат  доста  no-
трудно. Най-доброто  лекарство  срещу  те- 
зи  устойчиви  щамове  ca двете  узита. 300 
патрона  все  ca стигнали  зa всеки. Остана- 
лите  пушкала  са  до  едно  реално  същест- 
вуващи  - пистолети  (Дезърт  Ийгьл, Бере- 
та), като  беретите  слециално  могат  дa се  
вземат  no един  във  всяка  ръка, помпа  и  
двуцевка, някaкьв  дивен  шмайзер  (Cold 
Commando), гранатомет, снайпер... Ще  
разполагате  с  rpaнaти  и  коктейли  "Моло- 
тов". Доколкото  можах  да  преценя  ca cna- 
зени  и  специфичните  характеристики  на  
всяко  оръжие  - далекобойност, разсейка, 
ударна  мoщ. Дори  дупките, които  оставят  
no стените  ca различни . 

Какво  да  каже  човек, нямам  забележ- 
ки. 

Още  повече, че  те  идеално  се  вписват  
в  трудноспа  нa играта. Max Payne  e  адски  
добре  балaнcиpaнo заглавие. Говори  се  
дори  зa  саморегулиране  нa  трудноспа, 
тоест, кoлкoтo пo-добре  се  справяте, тoл- 
кова  no-лyкaвa спрямо  вас  става  играта. 
Честно  дa  ви  кажа, нe мога  дa изкaжa мне- 
ниe. Ha мен  просто  трудноспа  адски  доб- 
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1 Сдъвкано : Heroes 4 ще  се  окаже  една  коренно  различни  в  
сравнение  с  Heroes 3. За  добро  или  лошо  ... предстои  да  се  види  

"Кайдв  стита  ввчв  с  този  Кироуз , a! Кироуз , 
тв  Кироуз! есвки  брой  Кироуз. Какво  ви  става  бе  
хора, нямв  яи  с  какво  друто  да  си  вдитате  прода- 
вавмоспа?... " 

И прочие  синонимни  no смисъла  Cu вопли  
сякаш  чувам  да  се  надигат  сред  целокупното  чи- 
тателско  войнство, съгледало  за  пореден  път  дс  
болка  познатото  заглавие . Вярвам, че  на  някои  
наистина  им  е  писнало  вече. Ho!... 

Какво  да  ce npaeu, CKbCH ми  приятели , като  
Хироуз-а  е  такава  игра, че  копкото  и  да  изпишеш  
все  ще  остане  какво  да  се  каже. Какво  да  се  пра- 
ви, като  TЯ  е  една  от  малкото  наистина  велики  
игри, които  с  всяка  следваща  версия  стават  все  
по-съвършени . Каквото  и  да  си  говорим  сериите  
на  Heroes of Might&Magic, изградиха  най-добра- 
та  походова  поредица  за  всички  времена . Поне  
моето  мнение  е  такова. Доколкото  знам, на  коле- 
гите  също. Неведнъж  съм  наричал  Heroes "веч- 
ната  urpa"! u тя  е  тoчнo такава. Минава  време, 
изиграл  Cu де  що  има  интересно  за  последните  

един-два  или  три  месеца  и  се  чудиш, какво  no 
дяволите  да  cu пуснеш , за  да  погребеш  още  ня- 
колко  часа  oт  краткия  си, HO без  това  несъдър- 
жателен  живот  и  ти  просветва ... 

Стартираш  Heroes 3 и  се  превръщаш  за  no- 
реден  път  в  жертва  нa магията ... 

Или  на  меча, ако  Cu позагубил  уменията  Cu 
през  лериода  на  въздържание . 

да  изоставим  обаче  философиите  и  да  се  
върнем  на  конкретния  повод  зa написването  на  
тази  статия . H тoй  е, че  в  редакцията  ни, след- 
вaйки  неведомите  пътища  нa божията  промисъл , 
се  изсипа  благодапа  на  сьщия  пoд  формата  на  
едно  скромно  CD, на  което  простичко  бе  изписа- 
но: Heroes IV of Might&Magic: First-Look Demo. 

Дали  защото  в  емоционалния  ни  вселена  бе  
настъпило  пълнолуние  или  защото  склонноспа  
към  вдетиняване  no принцип  е  перманентна  ди- 
агноза  в  психологическия  ни  профил, HO подо- 
бен  прилив  на  трескаво  нетърпение  и  еуфория , 
настъпил  сред  скромния  ни  колектив  npu вида  
му, стените  на  редакци ' , нe пoмнят. A те  noм- 

нят  много, повярвайте  ми, петната  oт  всякакво  ес- 
тество  no тях  го  доказват.. 

Няколко  седмици  пo-кыно  сядам  да  пиша  с  
ясното  намерение  да  ви  предам  впечатленията  Cu, 
дистанцирайки  се  oт  каквито  и  да  е  oбoбщeния, из- 
води  или  крайни  оценки  Toea, което  ще  прочетете  
са  само  неща  и  факт, които  ще  ви  дадат  сравни- 
телно  добър  отговор  на  въпроса: "какво  в  най-oб- 
щи  линии  да  очаквам  от  Heroes 4?", нo няма  да  ви  
отговори  на  другия  -  който  много  xopa ми  задават: 
"Пo-добър  nu ще  е  нoвият  Heroes от  предшестве - 
ника  си?" Неведньж  е  ставало  дума, че  Гейплеят  е  
съвкупност  oт  всички  елементи  в  играта  и  че  доб- 
рият  Геймплей  се  ражда  от  добрия  баланс  между  
тях. Това  демо  просто  не  дава  представа  за  oкoн- 
чателния  My вид. 

Ho стига  празни  приказки , да  започваме: 

ГPAФNKA 
Намираме  се  пред  екран, от  който  наднича  ня- 

каква  невъобразима  какафония  oт  цветове  и  нюан- 
си, пред  сюреалистична  кapтинa, изискваща  такова  
взиране, за  да  се  различат  всички  сгради  и  пред- 

мети, сравнимо  само  с  мьките  нa бъкел  незнаещ  
кaндидaт-cryдeнт, oпитвaщ  дa се  cыpeдoтo- 

чи  върху  cитния  шрифт  no листата  на  кo- 
~ 	лежката  в  дясно, a нe върху  щедро  из- 

R 	сипалото  се  на  катедрата  съдържание  
на  сутиена  й  с  размер  80Д. 

'  ~, 	Mнoro пъcтpo, това  мога  да  кажа. 
Ама  cъщoтo го  говорихме  и  преди  - кога- 
то  излезе  Heroes 3. Спед  тoвa просто  

Детайлите  no картата  продължават  да  са  в  същото  невероято  количество  

Тука  сме  построипи  Титани  вместо  Наги . да  се  надяваме , 

че  изборът  ни  е  бил  правилеи . 
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Млада  магьосница  с  добри  познания  в  Chaos мaгиитe Cu 
търси  дабре  платена  работа  

Една  от  новигв  единици  в  играта. 
Лoши, лоши  момчета! 
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свикнахме. Иначе, като  изключим  шаренията, 
за  графиката  могат  да  се  кажат  все  хубави  неща. 
Дизайнерите  са  тегпили  един  як  Sacriface (neTo 
ниво, огиена) на  двуизмерноспа  и  днес  в  Heroes-a 
вече  властва  рендера. 3D, иначе  казано. 

Споко  бе  хора, майтапя  се. За  щастие  добрият  
стар  Heroes ece още  здраво  удържа  позицииге  Cu 
на  една  прекрасно  изглеждаща  2D urpa, но  наисти- 
на  в  първият  момент  бихте  мorли  да  се  заблудите. 
Илюзията  се  натрапва  най-вече  от  факта, че  вместо  
рисувани  повечето  обекти, както  и  самите  герои  и  
гадинки  вместо  рисувани  са  предварително  ренде- 
рирани  3D модели. Бе, готино  е! Може  да  се  сменя  
и  резолюцията  - от  800х600 дo 1280х1024. Еех, жи- 
вот, какво  повече  My трябва  на  човек, дет  ce викa? 

Ай-сиктир  опука  с  т'ва  ферари  с  цвят  червен, 
бе... 

Подобна  армия  от  черни  дракона  мі  :  .  рне  половината  кapтa 

ГЕРОМ  
Основно  впечатление  тук  прави  липсата  на  

специалност  у  repome. Няма  noшo, назад  към  ко- 
рените  - и  в  Heroes 2 беше  така. Това  поставя  на  
преден  план  въпроса: Каква  тогава  ще  е  рааликата  
между  отделните  герои, след  като  не  са  тясно  cпe- 
циализирани . Ha този  етап  не  мога  да  кажа, a вся- 
ко  едно  предположение  сега  в  най-добрия  случай  
би  билo спекулативно , тъй  че  слагам  точка. Всички  
герои  започват  играта  с  базов  набор  от  умения  (3 
за  варварските  герои  и  2 за  всички  останали ), 
обусловени  от  класа  към  кoroтo принадпежат. Кла- 
совете  ca: стрелец  (archer), eapaapuu (barbarian), 
закпинател  (enchanter), боец  (soldier), лорд  (lord), 
некромант  (necromancer), свещеник  (priest), раз- 
бoйник  (rogue), шаман  (shaman), чародей  (sorcerer) 
и  aouu (warrior), апхимик  (alchemist)... 

Примерно  Воины  започва  c Tactics Offense, 
Лордът  c Nobility и  Estates, Heкpoыaнтa c Death 
Magic и  Occultism, Свещеника  c Life Magic и  
Healing и  т.н.. Зa уменията  ще  стане  дума  в  след- 

ващата  глава  нa статията. 
Както  и  преди  писахме, героите  ви  реално  

ще  участват  в  битките. Просто  cu представете , че  
можете  да  движите  героя  cu в  Heroes 3 из  бoй- 
ното  none и  тoй  може  да  нaнacя  (pecneKTuaHo - 
да  тъpnи) магическа  unu физическа  щета. Това  
aвтoмaтичнo npaau вероятноспа  да  го  пребият  
като  куче  и  да  Cu остави  кокалите  на  полесраже- 
нието  съвсем  реална. Ако  това  се  случи  бихте  
могли  да  My вземете  трупчето, да  го  отнесете  в  
града  Cu и  тaм, образно  казано, да  My "кастнете " 
едно  resurrect-че  (четвърто  ниво, земна: ). Нак- 
ратко, да  ro възкресите . (Между  другото  roeopu 
се, че  ако  вparы  се  докопа  дo труп  на  ваш  герой, 
ще  може  да  ro отнесе  в  замъка  Cu и  там  дa го  
държи  в  ллен. Единственият  начин  да  ro ocвoбo- 
дите  е  да  превземете  вражеския  град). Бихте  
могли  дори  да  Cu сформирате  "napTu" само  oт  
герои, кoeтo едва  nu Su било  целесъобразно , нo 
тьй  unu иначе  съществува  като  възможност. Ин- 
тересно  е  решен  и  пътят  нa развитие . Имате.об- 
щo 9 осноени  умения, които  да  ориентират  геро- 
ят  ви  кaтo мarьocник, боец  unu някаква  междин- 
на  категория . Развивайки  ro, oт  тях  можете  да  
изберете  5 и  към  всяко  да  "вържете " no 3 дonъл- 
нителни  (вторични ). Тоест  да  oSpanyaaTe 5 клона  
c no едно  ocнoвнo и  три  вторични  умения. Или  
oбщo 20 умения, като  всяко  има  5 степени  на  
усъвършенстване  - basic, advance, expert, master 
grandmaster. Сметките  noкaзвaт, че  е  нужно  ге- 
роят  ви  дa е  99-To ниво, за  дa блесне  в  цялото  Cu 
вeликoлeпиe. характерно  е, че  зa дa вдигнете  
някое  основно  умение  нa expert-нo ниво, дa ре- 
чем, е  нужно  да  имате  едно  unu две  точно  onpe- 
делени  вторични  умения  нa нивo basic. Пример- 
нo дa вземем  умението  Combat. To ви  дaвa въз- 
мoжнocт  да  развиете  дo уменията  Toughness, 
Resistance и  Archery. Toughness-a oт  свся  страна  
е  важен  (умението  увеличава  процентно  hit 
points нa героя  - нa grandmaster нивo тoвa yвeли- 
чение  е  225%), зaщoтo е  задължително  да  ro 
имaтe: 

- поне  на  basic, зa дa вдигнете  Combat-a до  
expert; 

- нa advance, за  да  стане  Combat-a ви  
master; 

- и  нa expert зa да  се  превърне  героят  ви  в  
grandmaster в  умението  Combat. 

Пo aналorичeн  нaчин  стоят  нещата  с  paзви- 
тието  нa всички  останали  умения. 

Зaвъpшвaйки  темата  зa гepoитe искам  дa ви  
дaм  още  едно  мaлкo примерче, което  да  ви  opи- 
ентира  що  е  тoвa герой  нa бoйнoтo none в  Heroes 
4 и  имa ли  тoй  пoчвa там. Че  имa noчвa имa, ня- 
мa дa aucu във  въздуха, я. Mu направете  си  една  
малкa cмeткa. Всяко  следващо  нивo дава  нanpи- 
мер  нa варварските  repou 65 hit points повече  и  
увеличава  щетата, която  нанасят  с  6-9. [, предс- 
тавете  Cu един  вapвapин  40-50 нивo. Kaктo ще  
стане  ясно  след  малкo, тези  нивa ca нanълнo 
достижими  и  не  се  стряскайте  oт  цифpaтa. Ами  
ще  ви  кажа  кaквo представлява  един  Bron 50-то  
ниво  (тук  той  е  вapвapин): 3900 hit point / 360-
540 damage. A я  cu представете  cera и  една  бpo- 
ня, която  My дава  200% hit point... 

One man army!!! Лудница! 

УМЕИИЯ  
B случай , че  ace още  не  сте  разбрали  нека  

дебело  пoдчepтaя: HEROES 4 E ЕДНА  НОВА, 
CЪBCEM РАЗЛИЧНА  ИГРА. Разликата  е  много  
по-голяма  от  тaзи  между  втората  и  третата  част. 
Уменията  ca именно  едно  oт  мнoгoтo неща, които  
могат  да  ви  убедят  в  тoвa. Нищо, абсолютно  ни- 
щo от  старите  умения  не  е  останало , a дори  и  
малкото. които  се  повтарят  кaтo имена  нa npaк- 
тика  имaт  съвсем  paзnичнo действие . 

да  вземем  за  пример  tactics. Тук  тoй  не  ви  
дaвa възможност  дa размествате  единиците  Cu, 
a просто  добавя  тoчки  към  cкopocпa. Kaквo, pa- 
зoчapoвaxтe ли  ce? Недейте . Защото  освен  ско- 
ростта  нa героя  и  нa всички  единиците , нaмиpa- 
щи  се  в  радиуса  My нa влияние, умението  увели- 
чава  и  самия  радиус . Тук  е  мястото  и  зa следно- 
тo пояснение: Героят  ви  вече  не  въздейства  c no- 
кaзaтenитe cu въpxy цялата  армия, a само  abpxy 
тези  единици  и  repou, които  ce намират  в  paдиy- 
ca My нa впияние . B този  смисъл  тaктикaтa се  

- 
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превръща  a еднс  фундаментапно  yмeниe. Tactics 
е  основно  умение. 

Друг  подобен  пример  e archery-To. To noзвo- 
лява  на  героя  да  нанася  пълна  щета  oт  всякакво  
разстояние , намалява  наказанието  върху  щетата  
при  ръкопашен  бой  и  при  стрелба  зад  крепостна  
cтeнa. A на  ниво  grandmaster действието  My e 

следното : двойна  стрелба, пълна  щета  от  всякак- 
во  разстояние , пълна  щета  при  ръкопашен  бой  и  
пълна  щета  при  стрелба  зад  крепостна  стена. 
Bce едно  сте  c golden bow в  ръка, че  и  отгоре. 
Тук  трябва  да  вметна  и  това, че  при  придобиване  
на  умението  Archery героят  ви  автоматично  се  
превръща  a стрелец. Archery-Toe второстепенно  
умение. 

Ето  ви  пример  и  за  друго  супер-брутално  
умение  - grandmaster combat. KaKao npaau тo? 
Ами  ето  кaквo: 200% повече  щета, изпреварващо  
поражение  (тоест  ако  противникова  единица  ре- 
ши  да  удари  героят  ви, тo той  ще  удари  пръв  и  
ако  успее  да  я  убие  няма  да  претърпи  никаква  
щета), повторен  удар  след  като  атакува  и  против- 
никовата  единица  My отвърне  (пoдoбнo на  
crusader-a oт  Heroes 3). 

Combat-a e основно  умение. 
Проблемът  c combat-a e, че  тoй  действа  ca- 

мo върху  героя. Има  умения  обаче, които  влияят  
no подобен  начин  и  върху  единиците . TaKa нan- 
ример  умението  offense увеличава  физическата  
щета, кoятo нанасяг  единиците , намиращи  се  a 
радиуса  на  влияние  на  героя  ви. Ha ниво  
grandmaster тoвa увеличение  е  100%. 

Обратно, умението  defense редуцира  физи- 
ческата  щета, кoятo noнacят. Ha ниво  
grandmaster тя  се  намапява  с  50%. И  двете  цити- 
рани  умения  са  второстепенни  и  ca част  от  клона  
на  основното  умение  tactics. 

Примерите  са  мнoro и  не  бих  могьл  да  ги  
изброя  всичките. Любопитно  още  е, че  resistance 
нa последно  нивo предпазва  100% oт  магически  
aтaки, leadership-a, освен  че  повишава  мopалa 
увеличава  и  noкaзaтeля  movement, зa когото  ще  
стане  дума  по-надолу... и  така  нaтaтък, и  така  
нататьк, да  не  задълбаваме . 

Друг  аспект  нa уменията  ca магическите  тa- 
кивa. Тук  авторите  ca направили  тoлкoвa рязьк  
завой, че  a първия  момент  сигурно  ще  останете  
paзoчapoвaни. Умение  Wisdom нямa. Toaa озна- 
чaвa, че  проблемът  с  кастването  нa по-мoщни  
мarии  и  тяхната  ефективност  (зависеща  досега  a 
значителна  степен  oт  степента  ви  на  усвояване  
нa дадена  магическа  школа) е  решен  no съвсем  
различен  начин  Ha пьрво  място,напредването  a 
дадена  магическа  школа, a те  са  5 (order magic, 
nature magic, chaos magic, life magic и  death 
magic), не  увеличава  ефективноспа  нa магиите  
ви, a просто  ви  noзвoлявa дa правите  по-мoщни  
зaклинaния. Kaктo беше  с  някои  мarии  и  a 
Heroes 2, тук  масовите  мarии  не  ca следст8ие  от  
експертноспа  ви  a някoя  от  школите. Масовите  
мarии  ca Cu просто  мacoви  мarии  и  нaй-често, зa 
дa ги  научите , трябва  дa сте  master unu 
grandmaster a cъoтвeтнaтa шкoлa. Зa no-голяма  
яснота  ще  се  oпитaм  дa онагледя  тoвa c пpимep. 
B Heroes 4 ще  имате  мarия  slow, ще  имате  и  мa- 
гия  mass slow. Само  дето  mass slow ще  е, дa ре- 
чем, четвърто  нивo и  за  я  научите  ще  трябва  да  
сте  напреднали  дo master ниво  във  шкoлaтa. Зa 
обикновения  slow ще  ви  е  достатъчно  и  basic. 

Магическите  шкoли  ca основни  умения. Общо  
взето  първите  две  noд-умения  нa всяка  школа  ca 
задължителни  зa дa я  развиете  дoкpaй  и  неза- 
висимо  от  различните  им  названия  действието  
им  всъщност  е  едно  и  също  - увеличават  spell 
point-Te c определени  точки  и  ефективноспа  нa 
всички  заклинания  or cъoтвeтнaтa шкona c onpe- 
делени  проценти . Виж  третите  под-умения  ca пo- 
интересни  и  някoи  от  тях  ca нaиcтинa брутални. 
Mora дa изтъкнa зa пример  умението  
grandmaster sorcery, npинaдлeжaщo кьм  клoнa 
нa chaos magic и  което... хм, внимание ... уве- 
личaвa щeтaтa нa магиите  oт  всяка  една  школа  
със  100%. Олеле, я! 

Друго  любonитнo втopocтeneннo умение  е  
grandmaster resurrection от  шкoлaтa нa живота  
(life magic), noзвonявaщo нa repoя  ви  дa съживя- 
ва  50% от  загиналите  единици , след  края  нa бит- 
ката. 

Пaк  олеле! 
Ще  завърша  темата  зa уменията  с  може  би  

най-изчанченото  от  всички . Kaктo обикновено  зa 
накрая  остава  десерты. He искам  дa кажа, че  ro- 
ва  умение  е  нaй-доброто, нo определено  е  ори- 
гинално  и  ще  внесе  някой  доста  интересни  ню- 
анси  a играта . To ce нарича  stealth и  e втopocтe- 
пенно  умение  нa основното  умение  scouting. Ге- 
рой  c grandmaster stealth e невидим ... зa всички  
герои, които  нямaт  умението  scouting развито  дo 
grandmaster ниво  и  зa всички  единици  под  6-тo 
ниво. Проблемът  е, че  невидимостта  не  ce npoc- 
тира  върху  съпътстващите  го  единици , така  че  
ако  искате  да  изненадатепротивника  ще  тpябвa 
дa джиткате  без  придружители . KaK ви  ce cтpy- 
ва? Дaли  някой  ще  си  позволи  вече  дa остави  
градовете  си  без  постояненгарнизон? 

БИТКИ  
Битките  a Heroes 4 също  (кaктo кaзвa 

Whisper) ca дpyra биpa. f aзбиpa ce ocнoвнaтa 
концепция  се  е  зanaзилa, HO имa и  доста  проме- 

Бехемота, дори  и  a сегашния  Cu облик  продължава  дa 
бъде  една  от  най-силните  единици  a играта  

ни. Ще  зanoчнa c тoвa, че  войските  ви  вече  ca paз- 
положени  a две  редици . Toaa oт  една  cтpaнa е  доб- 
ре  тъй  като  a зaднaтa редица  можете  дa разполо- 
жите  стрелците  и, както  ще  стане  ясно  след  мaлкo, 
това  ще  ви  позволи  дa ги  опазите  значително  no- 
добре, нo от  друга  cтpaнa, npu несъобразена  под- 
peдбa, може  дa доведе  до  положението  задните  
единици  дa не  могат  дa излязат  и  да  се  включaт  a 
битката  no времето  когато  вие  го  желаете. Ще  се  
наложи  дa размествате  предните, което  пьк  би  
могло  дa ви  постави  B неизгодна  позиция  a конк- 
peтнaтa ситуация . Освен  това  единиците  ви  вече  
имaт  двa показателя , определящи  реда  и  движе- 
нието  им  no бойното  none: haste (скорост) и  
movement (точки  движение  unu подвижност, както  
желаете). Cкopocпa определя  peдa на  вкnючвaнe 
a биткaтa, a подвижноспа  показва  колко  от  разс- 
тсянието  no картата  eдиницaтa ще  може  да  извър- 
ви. Taaa например  beholder-a имa скорост  6 и  под- 
вижност  6, a bone dragon-a e със  скорост  5 и  под- 
вижност  12. Toaa означава, че  beholder-a ще  бъде  
пръв  нa ход, нo ще  може  дa aanpaau само  6 стъп- 
ки, дoкaтo дракона  ще  е  след  нero, нo ще  прелети  
npea noлoвинaтa кapтa. И  cera май  е  времето  дa се  
върнем  малко  нaзaд  и  дa Cu припомним  умението  
leadership, зa ксето  стана  въпрос  малко  no-rope и  гi 

Усещам  големи  неприятности  за  Champion-ите. Драконите  за  моменга  са  най-здравата  единица  a Heroes4 
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може  би  най-сетне  ще  го  оцените  no достойнство . 
Grandmaster leadership увеличава  
точките  движение  C +6, a това  ~ 
е  адски  много. Едно  от  най- 
смущаващите  неща  (пора- 
ди  лростата  причина, че  е 	 ~ 
твьрде  HOBO и  изненадва  
що) произтича  oт  факта, 	t* 
че  когато  една  грула  удари  '' 

	„1-,:;~~. 

no друга, потърпевшата  oтв- 
ръща  C пьлния  Cu брой  единици  и  чaк  
след  това, съобразно  щетата, която  е  пре- 
тьрпяла, от  нея  се  изваждат  убитите. Ина- 
че  казано  ако  грулата  се  е  състояла  oт  
10 единици  и  е  претърляла  щета, която  
би  трябвало  дa yrpene половината  от  
тях, нa агресията  ще  отвърнат  първо  10-те  и  чaк  
след  като  отмъстят  в  пълен  състав  aa поруганата  
чест, 5-те  ще  се  възиесат  в  оня  толкова  реклами- 
ран  от  лоловете  по-добър  свят, в  който  обаче, кой  
знае  защо, никой  не  се  е  разбързал  да  ходи.  

no правата, no която  сте  решили  да  атакувате  ca 
застанали  една  зад  друга  две  грули, посмъртно  

, няма  да  можете  да  
ударите  зaднaтaтьй  
като  преднатаги  пред- 
пазва. Изхождайки  от  

тази  особеност  прелоръ- 
чително  е  дa поставяте  
стрелците  Cu в  зaднaтa ре- 
дицa или  да  разположите  
пред  тях  друга  единица  
или  група, която  дa обира  

Има  и  разни  пpизoвaвaщи  мarии  (налример  
summon wolf),  които  призовават  различни  съз- 
дaния,  HO  това  вече  е  познато  от  Heroes 3,  само  
дето  cъздaниятa  ca  различни . 

Ще  завърша  примерите  C  едно  от  пo-екзо- 
тичните  заклинания , наречено  Steal  - тя  взима  
всички  пoлoжитeлни  зaклинaния  oт  чужда  rpyna 
и  ги  прехвърля  нa избрана  ваша. Хе-хе, надявам  
се  само  дa нямa масов  вариант. 

Магиите  ce учат  както  и  досега  - в  магичес- 
ките  кули  и  oт  Shrine, c  тази  разлика, че  ще  има  
шрини, обучаващи  в  мarии  и  oт  четвърто , че  май  

'тИг i пи  пГЧ~.гЕ 	 оГ(ниl,4пг• 

от  Blacksmith-a можете  да  кулите  всякакви  причудпиви  
отвари . Този  герой  май  пьрво  трябва  да  бъде  съживен... 

магическата  книга  нa героитё  ввЧВ 	~ 

'~ • ~ ~ Е  n , 	:.yG1 

Един  oт  градовете  напълно  застроен. Забележете  двете  
магически  кули, които  дават  достъп  до  2 от  5-те  школи  

Друга  новост  е, че  стрелците  вече  отвръщат  
ако  са  атакувани  от  други  стрелци . Ho най-радва- 
щото  е  (и  това  е  нещо, заради  което  неведнъж  сме  
pyrали  Heroes 3), че  ще  можете  да  избирате  дали  
стрелците  ви  да  атакуват  от  разстояние  или  да  
влязaт  в  рьколашен  бой. Само  като  Cu спвмня  кол- 
ко  nыи  сме  ce ядосвали, че  стрвлците  нe могат  да  
ce придвижат  и  дa се  изявят  hand-to-hand, дето  се  
вика  на  ингилизки , и  колко  пъти  поради  тактичес- 
ки  съображения  сме  се  принуждавали  дa не  ъпг- 
рейдваме  air елементалите  в  storm и  ми  иде  дa се  
метна  нa вpaтa, крепящ  тази  умна  глава, измисли- 
na най-после  решение  нa тегобите  ни. Ама  не  го  
знaм  чий  е. 

Kaктo и  дa е, дa не  се  отплесваме. Другото, за  
ковто  се  сещам, също  е  свързано  със  стрелците  и  
TO e следното: ако  нa пътя  на  стрелците  ви, точно  

изстрелите  нa вражеските  лъко-, арбалето-, 
прашко- или  каквото  и  дa е  там- носци. 

Пo различен  начин  действа  и  моралът. AKo 
ви  orpee нямa да  карате  втория  Cu ход  веднага, a 
ще  трябва  да  изчакате  да  се  извъртят  всички  oc- 
тaнали  и  чaк  след  тoвa повторно  ще  сте  нa ред. 

Kaктo сами  се  убеждавате  и  no отношение  
нa нaчинa нa водене  на  битките  нещата  ca доста  
различни , a дали  е  за  дoбpo или  aa лoшo тепър- 
вa лредстои  да  установим . 

МАГNМ  
За  тях  вече  стана  дума  и  за  съжаление  бе- 

тата  не  разкрива  кoй  знае  кoлкo oт  многообрази - 
ето  им. Голяма  част  са  неактивни . Bce пaк  мога  
да  спомена  една-две  no-интересни . 

Например  confusion (chaos magic - между  
другото  тя  е  aналor нa orнeнaтa школа) принуж- 
дaвa rpynaTa, подложена  на  въздействието  й  да  
пропусне  следващия  Cu ход. Магията  има  и  мa- 
сов  вариант  наречен  cloud confusion, който  дейс- 
твa в  радиус  Зх3 ярда  и  нe действа  на  своите. 

First strike - дава  изпреварващ  удар  в  случа- 
ите  когато  гpynaтa ви  бивa aтaкyвaнa. Когато  пък  
тя  атакува  вражеската  rpyna отвръща  само  C 
единиците, Които  ca й  останали  след  атаката  на  
вaшaтa. Тоест  кaтo в  сегашния  Heroes 3. Магията  
също  има  мacoв  вapиaнт  - mass first strike - 
действа  нa всичките  ви  единици.  

дори  и  oт  пето  нивo. B заключение  мога  само  дa 
кажа, че  no отношение  на  магиите  Heroes 4 ce 
доближава  най-мнoгo дo своя  предшественик . 
Твърде  много  oт  тях  са  ви  вече  noзнaти, no-paз- 
личен  обаче  ще  бъде  смисълът  и  степента  им  нa 
полезност  C оглед  на  новите  правила  и  особе- 
ности  нa иrpaтa. 

ПРЕДМЕТИ  N APTEФAKTN 
[L(e ловторя  това, кoeтo кaзax и  кoraтo roвo- 

рих  за  уменията  - забравете  зa старите  артефак- 
ти. Дойде  Hoвoтo BpeMe и  донесе  новите  пред- 
мети. Основното  (за  което, ако  сте  чели  задъл- 
бочено , може  и  да  сте  се  сетили) е, че  TB ще  вли- 
яят  предимно  на  героите, които  ги  носят. Има  
все  пак  и  артефакти, кoитo влияят  нe само  на  
тях. Конската  noдкoвa например  дава  бонус  на  
късмета  (+1) нa всички  гадинки  или  други  герои  
в  радиус  oт  3 ярда  oкoлo героя. Няма  ги  oбaчe 
ония  ми  ти  благинки , кaтo оня  ми  ти  Sword of 
Judgment, unu оня  ми  ти  Helm of Heavenly 
Enlightenment, и  изобщо  oня  целият  ми  ти  комп- 
лект  от  Angelic Alliance, кoйтo кaтo ro накачулите  
no героя  Cu и  единиците  ви  се  превръщат  в  ди- 
нозаври. Минало  нeзaбpaвимo. Артефактите  ве-
че  са  замислени  мнoгo no-paзличнo. Mнoro no- 
редки  ca тези, които  дa действат  единствено  и  
caмo благоприятно . За  малкo повече  defense или  
damage, npuMepHo, мнoгo често  ще  се  наложи  д 	01 9 
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При  вдигнане  на  ниво  героят  ви  има  три, a не  две  умения , от  които  
да  избира. да, отново  има  димoмaция, нo нейната  роля  е  различна  
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преглътнете  и  no някое  нaкaзaниe я  нa cкopocт- 
тa, я  нa нещо  друго. Примерно  спомням  cu една  
броня  (зa съжаление  не  й  noмня  заглавието ), кo- 

ятo зapaди  25% увеличение  нa физическата  ще- 

та  нaмалявaшe дълroтpaйнocпa нa магиите  C 

един  ход  и  увеличаваше  цeнaтa им  в  mana. 
И  вce в  тоя  дух. Може  би  усещате  - мaй  вя- 

тьрът, издуващ  платната  нa.Heroes 4 духа  яко  
откъм  RPG-тaтa. 

Преди  да  зaвъpшa тoзи  раздел , искам  да  
отбележа , че  зa paзликa от  cъздaниятa, героите  
ви  нямa дa излизaт  читaви  от  битките . Получени- 

те  no време  на  биткa щети  cu ocтaвaт  и  ще  ce нa- 

лara дa лекувате  героите  си. Зa целта  пичовете  
oт  NWC ca измислили  едни  oтвapки , C които  да  
върнете  бпясъка  в  очите  им  и  те  действително  
дa изглеждат  героично  в  cлeдвaщoтo стълкнове- 
ние. Зa healing potions иде  реч . Те  мoraт  дa се  
изnoлзвaт, кaктo no време  нa биткa, тaкa и  след  
нея. C това  списъка  нa отварите  нe приключва . 
Трябва  дa ви  кажа, че  той  е  отегчително  дълъг. 
Имa oтвapи, зa чието  действие  дори  нe можете  
дa ce ceтитe, било  тo дефанзивни  (възcтaнoвя- 
вaщи  mana, noвишaвaщи  мopалa, предпазващи  
oт  опредепени  въздействия  и  прочие)или  пък  
oфaнзивни  (paзнитe My там  oтpoви , проклятия  и  
кaквo nu още  нe, C които  дa замеряте  пpoтивни- 

кa). Абе  много  са, дори  не  cu дадох  труда  дa се  
задълбочавам  в  тях. Caмo ще  поясня , в  спучай , 

че  се  чудите , че  отварите  стоят  в  мarичecкaтa ви  
кни ra и  oпaм  можете  дa ги  изnoлзвaтe, кaтo тo- 
вa ви  струва  xoдa. Пропуснах  дa ro отбележа , HO 
хвърлянето  нa мarии  също  ви  кocтвa хода. Mo- 

жете  да  избирате  - или  магическа  или  физичес- 
кa aтaкa, нo ue може  и  двете. 

ГРАДОВЕ , CГPAДИ  И  ЕДИИИЦИ  
Градовете  са  6. За  тях  доста  изписахме  в  

предните  предварителни  взорчета  и  общо  взето, 
кaквoтo сме  кaзали , ece e истина. По-характер- 
ното  е, че  npu застрояването  им  ще  се  напожи  
дa избиpaтe между  определени  сгради . Toвa ce 
oтнacя  зa сградите  зa 'npoизвoдcтвo" нa едини- 

ци. 0бикновено  ще  трябва  дa правите  избор  
между  двa вapиaнтa зa всичките  Cu единици  
след  първите  две. дa вземем  зa илюстрация  
Academy (тaкa се  кaзвa аналогы  нa Tower-a в  
Heroes 4). дa речем , че  сте  зaпaзили  добри  cno- 
мени  oт  титaнитe, тoлкoвa добри , че  нa всяка  це- 
нa искате  да  играете  C тях. Какво  npaвитe? Cтpo- 
ите  първо  Mage Tower (зa Mage-oBe) или  Golem 
Factory (за  Golden Golems), nocne зaдължитeлнo 
Altar of Wishes (зa Genies) или  Golden Pavilion (зa 
Nagas) и  нaкpaя  Cloud Castle. B замяна  на  Tитa- 

ните  oбaчe ще  трябва  дa се  лишите  Дракон-Гo- 
леми  (Dragon Golems) - едни  съвършени  килъри  
със  специално  умение  first strike, нa всичкото  oт- 
rope и  елиминира  тoвa умение  нa чужда  едини- 
цa. Тук  искам  дa oтвopя  една  cкoбa - кaквo озна- 
чaвa дa aтaкyвaтe rpyna Dragon Golem-u? 0зна- 
чaвa, че  те  ще  ударят  nъpви  и  ако  убият  вaшaтa 
rpyna нямa дa претърпят  никaквo поражение , aкo 

я  преполовят  ще  noнecaт  половината  oт  oбичaй- 

ната  щета  и  т.н. Кой  oт  двaтa избopa e no-npaви- 
лен  нe може  дa бъде  обект  нa коментарии  Gera, 

всичко  дo гoлямa степен  зависи  и  тoвa кaкви  ду- 
елинги  има  около  замъка , C какви  ресурси  и  па- 
pи  ще  paзnoлaraтe и  прочие . 

Kaквo прави  впечатление? Няма  Capitol, ня- 

ма  защитни  кули  и  защитаващите  се  не  са  зад  
крепостна  стена  (от  бетата  не  става  ясно, нo в  
Интернет  се  прокрадва  информация  за  други  за- 
щитни  приспособления -no всяка  вероятност  
преди  да  стигнете  до  самия  град  ще  се  налага  
да  превземате  именно  тях  - няма  да  ви  занима- 
вам  с  догадки , ще  говоря  само  за  неща, които  
съм  видял ), битката  се  води  нa rono none (e, със  
съответните  особености  натерена - храстчета, 
хълмчета  и  прочие  препятствия ). Какво  друго? 
Пo картата  имa някакви  странни  кристали , които  
засега  са  нeaктивни , HO може  би  наименования - 

та  им  ще  ви  подскажат , как  ще  действат: Emerald 
of Speed, Rubi of Defense, Sapphire of Health и  
прочие.Сградите , oт  които  точите  някакви  бла- 
гинки  - например  Water Wheel и  Windmill, или  no 
нашенски  - воденичките  и  мелничките  ведньж  
посетени  oт  вас  вече  ще  се  отчитат  автоматично  
в  нaчaлoтo нa всяка  седмица  и  няма  да  е  нужно  
дa ги  обикаляте  непрекъснато . Ho дa спрем  дo- 
тук, едва  ли  е  възможно  да  изброя  всички  crpa- 
ди  и  ocoбeнocтитe им, nък  и  нe e нужно. дa нaд- 
никнем  пак  в  градовете . 

Като  изключим  споменатия  вече  Academy и  
донякьде  варварския  град  (Stronghold), другите  
градове  са  някаква  странна  мешавица  от  rpaдo- 
вете  нa предишните  версии  и  oбщo взето  ca no- 
трудно  опознаваеми . Например  Rampart и  
Conflux ca странно  обединени  (aKo Cu спомняте  
долу-горе  така  беше  и  в  Heroes 2) в  един  нoв  
град  наречен  Preserve, като  нa върха  нa живo- 
тинcкaтa пирамида  в  нero ще  трябва  дa избирате  
между  Феникс  и  Феери  Дракон . B Asylum, rpa- 

дът  на  черните  дpaкoни  (pecneктивнo на  Хидри- 

те), са  събрани  създания  oт  Fortress, Dungeon и  
Inferno. Между  другото  lnfertno-то  noчти  се  е  из- 
несло  в  Некромансърския  зaмък, noнe Имnoвe- 
те, Церберите  и  Дяволите  ca cмeтнaли , че  мрач- 
ният  кокален  замък  повече  им  подхожда ... 

Отваряйки  приказка  за  единиците  нека  им  
хвърлим  едно  оче. Трябва  дa знаете , че  oбнoвя- 

Ландшафтът  в  Heroes 4 е  разнообразен  до  полудяване  

ването  нa популацията  вече  не  става  в  началото  нa 
всяка  седмица,  a  всеки  ден. Пo-ниcкитe uuea ra- 
динки  се  раждат  ежедневно  в  различно  количес- 
тво,  a  по-големите  през  ден, през  два  или  през  
три.  Така  или  иначе  обаче  за  една  седмица  пoc- 
ледното  ниво  единици  пак  са  само  две. Това  пред- 
полага  някои  интересни  разсъждения ,  HO  както  се  
разбрахме  в  началото  в  такива  нямa дa  се  впус- 
кам.  Haй-eкcкnyзивнaтa  нoвинкa зa  гaдwнкитe e, 
че  тези  от  тях, които  са  мaгични  (a тe хич  нe ca 
малко) вече  ще  разполагат  със  собствена  книжка  
и  ще  могат  да  хвърлят  редица  заклинания.  Предс- 
тавете  Cu  Джиновете  от  Tower, C тази  paзликa,  че  
всички  присъщи  им  магии  се  наыират  в  книжка  и  
можете  да  избирате  коя  от  тях  да  използвате .  Раз- 
бира  се  маlическите  единици  Cu  имат  и  резерв  от  
мaнa  и  когато  той  се  изчерпи ...  no spells!  E, за  
целта, както  стана  дума,  дал  6cr отвари  за  възста- 
новяване . Между  впрочем  тези  отвари  освен  no 
пыя  можете  да  ги  намерите  и  в  Blacksmith-овете  
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Следващата  спирка  зa кръвожадно  настроеиня  Брон  ca няколкото  невинноизглеждащи  Dragon Golem-a 

разхвърляни  из  картите . Опам  можете  да  купувате  
и  артефакти . Както  виждате  не  са  една  или  две  нo- 

востите  и  тук. Сега  My е  времето  да  спомена  и  че  
единствено  във  варварския  град  няма  да  може  да  
се  вдига  магическа  кула  и  че  магиите  са  като  зона  
на  здрача  за  варварските  герои. За  сметка  на  това  
обаче  животинките , a и  самите  герои  са  ВАРВАРС- 

KИ! Единствените  герои , които  почват  с  три  начan 
ни  умения, при  това  едни  от  най-добрите  бойни  
умения , са  варварите . B останалите  градове  маги- 

чески  кули  ще  се  строят , нo в  тях  ще  се  учат  магии  
само  от  две, характерни  за  дадения  град, школи. 

Говорейки  за  варварите , няма  как  да  отмина  
създанието , в  което  безумно  се  влюбих  и  кoeтo, no 
мое  мнение , просто  придава  могьщ  смисъл  на  
варварската  войска  -  Циклопа . Това  благословено  
чадо  на  природата  нанася  масова  щета  в  опреде- 

лен  радиус. Ама  каква  щета  само  дами  и  господа! 

Жъне, жъне . При  това  Циклопа  е  стреляща  едини- 

ца. Демек  жьне, ама  от  разстояние ! Тук  преклоне- 
ние  трябва  да  отдадем  и  на  Черните  Дракони. Чу- 
довища  с  1100 крьв  и  зверски  damage (140-300). 

Като  че  ли  най-яката  единица  в  иrpaтa, нo това  
подлежи  на  проверка  в  бъдещето . He ce учудвайте  
на  тези  фантастични  цифри . B Heroes 4 всички  га- 
дини  са  с  много  кръв. Бехемотите  например  са  с  
750 (180-275 щета), Титана  610 (100-150), Костния  
(егати, как  другояче  да  ro преведе  човек) Дракон  
(Bone Dragon) c 550(100-150), Dragon Golem-a e c 
730 (120-180), Archangel-au Archdevil-a ca c no 575 

hit point и  така  нататък . 
Интересно  е  решението  на  авторите  aa летя- 

щите  единици , разхождащи  се  без  герой  из  
кapтaтa. Ако  сформирате  една  Хвьрковата  
чета, тo тя  ще  може  да  прелита  над  водни  
noвъpxиocти. B бетата  летящите  единици  
дори  кaцaт  нa повърхноспа , aкo ходът  им  
не  стигне. Силно  се  сьмнявам , че  тoвa 

ще  остане  тaкa и  в  крайната  версия , HO 

да  видим. 
Едва  ли  е  уместно  дa се  oпитвaм  да  

ви  разкажа  aa всички  любопитни  нещица  
oкoлo единиците , сами  разбирате , че  ca 
твърде  много. Оставям  ви  глождени  oт  
любопитство  и  в  компанията  нa Берсерки- 
те . Доста  интересни  пичове  от  rpaдa 
Preserve, върху  които  нямате  абсолют- 	- 
HO никакьв  контрол  no време  нa битка  и 	J 
които  сляпо  (и  самоубийствено ) нали- 

тат  на  най-бльизкия  до  тяк  противник . За  смет- 
кa нa тoвa са  първа  единица  и  ce 'paждaт  aa 
страх". Как  ли  ще  се  впишат  в  кpaйния  вариант  нa 
иrpaтa?... 

Оред  негостоприемните  eapaapceu земи  

(увеличава  популацията  в  гpaдa, в  който  героят  е  
нa гарнизон ). Grandmaster Mining дава  no едно  
wood и  ore всеки  ден  и  no един  произволен  ре- 
сурс  от  останалите  нa всеки  втори  ден , ходеща  
мина, иначе  казано . Че  и  повече  от  една  даже . 
дa не  говорим , че  другото  подумение  нa Nobility 
e Estates, което  нa лоследно  ниво  дава  точно  
колкото  една  мина  - no 1000 жьлтици  нa ден. 
Представяте  ли  cu някой  да  ви  претерепе  един  
тaкa развит  герой . 

Хе-хе-хе ... Гавра! 
Така, с  усмивка , мaй  е  най-добре  и  да  за- 

върша  тaзи  статия . Сърцето  ми  пее , представяй - 
ки  cu физиономията  нa някой  бедняк  (xa-xa, бед- 
няк!) сполетян  от  пoдoбнa участ, a и  нa всички , 
които  отново  ще  peвнaт, че  сме  отделили  5-6 
страници  за  една  urpa и  тo тaкaвa, която  дори  я  
няма  на  пазара  и  че  вместо  статии  сме  nишeли  
романи . 

Знаете  кaк  е, за  един  cвaтбa, sa друг  брад- 
ва. Останете  Cu CbC здраве , скъпи  приятели , бna- 
годаря  ви  че  удостоихте  с  присытвието  Cu тaзи  
генерална  репетиция  за  събитието  на  годuнатa 
(или  по-скоро  на  cлeдвaщaтa) - сватбата , в  кoятo 
Heroes 3 ще  срещне  Ultima и  от  сливането  им  ще  
се  роди  едно  HOBO, BCX още  тайнствено  отроче . 
Дaли  в  него  ще  надделее  стратегическото  нaчa- 
лo и  дo голяма  степен  ще  се  зaпaзи  изчистения , 
шлифован  почти  дo съвършенство  брилянтен  
Геймплей  или  пък  RPG гeнитe My нaй-после  ще  
вземат  надмощие , и  кaкъв  ще  е  ефекты  от  всич- 
кo това, ни  предстои  да  узнаем . 

Дотогава  с  sac ce разделя  водещия  Димит- 
ров. До  нови  срещи  и. .. Наздраве! 

Каменииица , мьжеете  знаят  защооо ... 

MMNN, PECYPCN H 
.. .КАКВОТО  OЩE CE CETЯ  
Ресурсите  са  Cu пак  същите. B начина  им  на  

добиване , oбaчe, съществуват  малки  раалики . Куп- 
чинките  и  минитe ca ясни . Новото  е, че  имa и  нахо- 

дищa, които  срещу  определена  сума  и  ресурси  
(wood, ore) можете  дa преаьрнете  в  мини . Впечат- 
ление , навеждащо  на  мисълта , че  вероятно  мините  
ще  имaт  някакьв  лимит, ми  направи  фактът, че  no 
картата  имаше  и  изразходвани  мини  (exhausted 
mine). Честно  казано  aз  така  и  нe можах  да  източа  
някoя  мина  докрай , HO лorwкa дa не  ca неизчерпае- 
ми  имa. B подкрепа  нa едно  подобно  разсьждение  
идвa и  сьщвствуването  на  умението  Mining. To  e 
вторично  умение  нa 0CHOBHOTO умение  Nobility 
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Motion capturing-a a Jedi 
Knight II ще  бъде  на  мнoro 
виcoкo нивo 

Преди  няколко  месеца  във  Великобритания  и  
Нова  Зеландия  е  започнапо  преброяване  на  насе- 
лението. И  държавните  служители, занимаващи  се  
с  него  са  се  хванали  за  главите, защото  народът  - 
надъхван  от  разни  подмолни  интернетски  източни- 
ци  - масово  е  започнал  да  вписва  в  графата  "рели- 
гия" на  бланките ... джедай. A според  закона, ако  
някакьв  стабилен  процент  от  населението  (май  бе- 
ше  над  30 uriu 40%) вярва  в  нещо, тo въпросното  
нещо  трябва  да  бъде  официално  признато  за  ре- 
лигия  в  страната . He знам  как  е  завършипа  исто- 
рията, нo ce беше  вдигнал  грандиозен  скандал  в  
църковните  среди, кoитo ce възмущаваха  от  "хла- 
петиите", кoитo се  гаврят  с  чистата  и  искрена  вяра  
на  хората. 

CnopeH e въпросът  дoкoлкo господата  от  вис- 
шето  духовенство  са  прави. Защото  през  годините  
Звездните  филми  на  Лукас  извървяха  с  изненад- 
ваща  дори  за  автора  им  лекота  невъзможно  труд- 
ния  път  от  касов  хит  дo шедьовър, оставяйки  ярка  
диря  в  съзнанието , a защо  не  и  в  съдбата, на  or- 
ромна  част  oт  представителите  на  вида  Хомо  Ca- 
пиенс, превръщайки  се  в  твърде  основен  фактор  
при  изграждането  на  масовото  съзнание  през  noc- 
ледните  двадесет  години, може  би  дори  в  крайъ- 
гълен  камък  от  човешката  история. A защо  не  и  в  
религия. Зaщoтo SW-сериите  издигнаха  фенщина- 
та  до  нива  непознати  за  никое  друго  произведне- 
ние  на  седмото  изкуство . B началото  нa 21-au век  
милиарди  xopa ca способни  да  повтарят  с  любими- 
те  Cu repou реплики, които  знаят  наизуст  като  в  ня- 
каква  проповед  oт  далечна, далечна  галактика, 
милиарди  xopa считат, че  "ucyce" нe e нищо  пове- 
че  oт  възклицание , HO мълвят  с  благовение  имена- 
та  нa Люк  Скайуокьр  или  Дарт  Вейдър. 

He знам  дали  играта, за  която  пиша  на  базата  
нa оскьдните  материали, появили  се  около  ЕЗ, ще  
бъде  добра. Пo същия  начии, no който  не  знам  да- 
ли  Епизод  2 ще  бъде  също  толкова  разочароващо  
тьп  като  предшественика  си. Ho знам, че  ако  Cu 
един  oт  онези  xopa, кoитo са  готови  да  рискуват  
глобата  oт  1000 лири  стерлинги  (кoлкoтo се  плаща  
във  Великобритания  за  noдoбeн  род  "подигравка  с  
държавата"), за  да  бъдат  вписани  в  регистрите  ка- 
тo джедаи, ако  noмниш  тежкото  дихание  на  Вей- 
дър  и  сблъсъка  на  лазерните  мечове  пo-добре  от  
приспивните  песни  нa майка  си, ако  Cu крещял, из- 
паднал  в  екстаз, когато  Люк  уцели  шахтата  на  
Звездата  на  смърпа  и  си  плакал  npu смърпа  нa  

Анакин  Скайуокър, ако  - a това  никак  нe e лесно  - 
Cu простил  на  Лукас  помията, наречена 'Невиди- 
ма  заплаха' ще  Cu купиш  тази  игра  независимо  
от  това  какво  ще  ти  кажа  в  тази  статия. Или  в  ко- 
ятo и  да  е  следваща. 

A иначе  третата  част  oт  историята  за  6ив- 
шия  контрабандист  Кайл  Катарн  започва  някоп- 
кo години  след  победата  My над  Джерек  и  пac- 
мината  му  от  тьмни  джедаи  и  спасяването  на  
митичната  Долина  на  Джедаите. Сам  стреснат  
пред  алтернативата  да  поеме  no nътя  на  Тъмната  
страна  Кайл  се  отказва  oт  Джедайските  Cu yмe- 
ния, прибира  cu лазерния  меч  в  чекмеджето, 
вляво  от  боксерките  на  тай-файтърчета  и  се  oт- 
дава  на  каквото  там  се  отдават  героите  в  години- 
те  докато  сценаристите  успеят  да  им  измислят  
нова  битка  за  спасяване  нa вселената . Kaквo тoч- 
но  ca My измислили  не  е  ясно  за  момента, всъщ- 
ност, защото  цялoтo инфo разискващо  история- 
та  нa JK2 свършва  дo тук. Спокойно  можеш  да  
приемеш, че  въпросната  история  вce още  не  е  
доизработена, зaщoтo работата  no Jedi Outcast e 
започнала  съвсем  наскоро. Всичко, което  се  е  
видяло  oт  нея  за  момента  е  демо  от  едно  uuao, 
показано  нa ЕЗ. "И  трябва  да  ви  кажа  споделил  
no тoзи  повод  Рик  Джонсън  oт  Raven Software 
"че  когато  видите  JK2 трябва  да  помните, че  ce- 
риозната  работа  no играта  е  започнала  едва  npe- 
ди  месец. И  нe го  казвам  като  извинение. Всъщ- 
ност  се  хваля." И  според  повечето  имали  чеспа  

да  надникнат  в  монитора  Рики  е  имал  nълнoтo 
право  да  се  гордее  с  хората  си, защото  дори  и  
xunep ранната  версия  на  играта  е  изглеждала  
повече  от  обещаващо . 

A ако  случайно  се  чудиш  защо  споменавам  
Raven и  Jedi Knight в  едно  изречение  трябва  да  
ти  припомня, че  Lucas ca оставили  основната  pa- 
бота  no HOBOTO Cu джедайскс  отроче  нa авторите  
нa хитовете  Heretic, Soldier Oi Fortune и  Hite 
Force. Мъдро  решение, предвид  факта, че  oт  
първия  Jedi Knight от  централата  на  Лукас  нe ca 
ни  предоставяпи  свястна  трактовка  no SW-тема-
тa. 

A пичовете  oт  Raven сериозно  са  запретнали  
ръкави , за  дa оправдаят  оказаната  им  чест. JK2 
използва  енджина  на  Quake 3, кoeтo кьм  днешна  
дата  cu e най-добрата  възможна  акламация  за  
добра  графика  в  игралния  бизнес. B добавка  от  
гарванския  софтуеър  ще  използват  и  GHOUL 
тexнoлorиятa от  Soldier Of Fortune. He e нужно  да  
ти  казвам  да  не  разчиташ  нa черва  и  мoзъци  в  
джедайската  вceлeнa, HO поне  количеството  нa 
хвърчащите  крайници  ще  се  увеличи  значител- 
но. Друга  екстра, добавена  в  двигателя  на  id e 
опцията  за  чупене  нa стъкла, на  която  - съдейки  
no честото  практикуване  нa последното  в  дeмoтo 
- авторите  явно  много  се  кефят. Лoшo няма, 
вaжнoтo е  вандализъм  да  има. 

Oт  Raven ca ce възnoлзвали  пълноценно  oт  
terrain renderer-a на  03: Team Arena за  да  създа  
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не, играта  няма  да  бъде  изцяло  
синя, предивдили  сме  и  лилаво  

Основният  акцент  
ще  бъде  сложен  
върхуподобни  
дуели  с  джедай- 
ски  мечове  

дат  огромни  открити  пространства . Действието  
ще  отведе  Кайл  до  култови  за  всеки  SW-фен  
места  като  Облачния  град, Джедайската  Акаде- 
мия  на  Явин  4, нар-Шаддаа, луната  на  контра- 
бандистите  и  др. Под  "др." разбирай, че  други- 
те  още  не  са  ги  измислили. 

Геймплеят, според  Рики,твърде  напомня  
за  този  от  пьрвата  част. C много  подобрения, 
ъв  корс. Както  е  модерно  напоследък  JK2 ще  
дава  на  играча  избор  между  лряката  конфрон- 
тация  и  stealth-подхода. Фокусът  на  играта  ще  
бъде  изместен  кьм  използването  на  силата, ка- 
тo тoзи  път  няма  да  има  тьмни  и  светли  умения. 
Авторите  обещават  мнoгo нови  джедайски  уме- 
ния, въпреки  че  това  което  е  разработено  дo мо- 
мента  no въпроса  включва  само  добре  познатите  
uu Speed, Force Jump, Force Push и  Mind Tricks, 
които  служат  главно  за  избягване  на  конфликти  
и  pecneктивнo подпомагат  stealth nътя  на  разре- 
шаване  на  проблемите . Зa офанзивните  torce 
powers още  не  се  знае  нищo. 

Предоставеният  нa вниманието  на  широките  
геймърски  маси  арсенал  за  момента  също  
вкпючвa основно  познати  неща  като  stun baton, 
Bryar blast pistol, blaster rifle, bowcaster, thermal 
detonators, като  повечето  от  тях  ще  разполагат  и  
с  алтернативна  стрелба. И  вездесъщият  лазерен  
меч, разбира  се. Когато  го  включиш  камерата  
автоматично  ще  се  прехвърли  в  търд  пъpcън  
преспектива. Всьщност  дуелът  ё  възможен  и  във  
фърст  преспективата, нo гаргите  казват, че  така  
ще  пропуснето  пo-голямата  част  от  шоуто. A шo- 
уто  явно  Cu струва, зaщoтo видялите  ro твърдят, 
че  дуелите  в  JK2 били  поне  толкова  добри, кол- 
кото  тези  във  филмите. Още  повече, че  авторите  
обещават  в  новата  urpa нaиcтинa да  ти  се  иска  
дa използваш  меча  си, наместо  далеч  no-npaк- 
тичния, поне  в  Jedi Knight, бластер. Защото  зa 
paзликa от  там, сега  нямa просто  да  се  набираш  
нa копчето  зa стралба, a ще  разполагаш  с  далеч  
по-прецизен  контрол  нaд  caйбъp сечивото  си, 
наред  с  цяла  серия  от  джедайски  акробатични  
нoмepa. Иначе  повечето  lightsaber-техники  са  
взети  директно  oT JK като  например  автоматич- 
ното  отбиване  нa лазерните  заряди, нo cera Ka- 
тарн  Cu има  и  нoвa функция  към  любимата  иг- 
рачка  - срещу  определено  количестов  мана  мo- 

же  дa хвърля  меча  Cu към  враговете  като  буме- 
paнr и  дa ги  кьлцa дистанционно  no нaчин, твър- 
де  напомнящ  схватката  в  диcкoтeкaтa от  начало- 
тo на  Блейд, къдeтo нaшия  човек  видя  сметката  
нa цяла  сурия  вампири  с  noмoщтa нa едно  неб- 
peжнo движение  и  някаква  остра  джaджa. 

Освен  това  мечът  ще  се  държи  забележи- 
телно  реалистично  и  този  път  ще  pearupa кaтo 
истинско  острие  от  концентрирана  енергия  и  ще  
оставя  искрящи  (и  ефектно  изглеждащи ) следи  
no всичко, до  което  се  докосне. Дори  и  дa не  го  
paзмaxвaш. Възможно  ще  бъде  дори  да  убиеш  
NPC без  да  искаш  просто  като  Cu минеш  покрай  
него, небрежно  поклащайки  джедайското  Cu 
оръжие. И, може  би, най-прекрасното  нововъве- 
дение  no тoзи  параграф. ПОМНИШ  ли  кaк  в  нача- 
лото  нa невидима  Заплаха  двaмaтa джедаи  вля- 
зоха  през  една  метална  врата, която  неучтиво  бе  
затворена  под  носовете  uM. E, и  ти  ще  можеш  да  
ro правиш. Всяка  една  метална  повърхност  в  иг- 
рата  ще  може  дa бъде  разрязна. 

C цялата  тази  огнева  мощ  на  твое  разполо- 
жение, имперската  пасмина  нямa дa бъде  твър- 
де  възхитена  при  срёщата  си  с  теб. Още  повече, 
че  в  JK2 вразите  ще  разполагат  с  добре  изразно  
чувство  за  самосъхранение . Както  знаем  от  
филмите  Стормтруупърите  нe ca нитo най- 
добре  тренираната, нитo нaй-смелата  
армейска  част  в  онази  далечна, да- 
лечна  галактика , така  че  ако  срещ- 
неш  техен  самотен  предста- 
вител  най-вероятната  My pe- 
акция  ще  бъде  да  хукне  да  cu 
търси  подкрепления.6лагодарение  нa високата  
дисциплина  обаче  npu наличието  на  индивид  с  

по-висок  ранг  в  редиците  им  нещата  коренно  се  
променят  и  те  ще  направят  всичко  възможно  да  
yдъpжaт  позициите  си. Което  води  дo директното  - 
и  oтнoвo забележително  реалистичното  - поставя- 
не  на  кръстчето  нa мерника  ти  пьpвo Bbpxy главно- 
командващите  на  apмиятa. 

Последната  известна  за  момента  HOBOCT в  бъ- 
дещия  джедайски  хит  е  така  наречената  buddy 
system. Тя  ще  помага  нa известно  количество  NPC- 
та  дa кoopдиниpaт  движенията  Cu с  твоя  персонаж  
и  да  се  включaт  в  някои  по-масови  и  рекпамирани  
като  епични  схватки . 

А, да  - мултиплейъра. Ще  ro има, кaтo зa мо- 
мента  е  предвиден  в  тpи  варианта  - коонёративен , 
deathwatch и  light saber only deathmatch. 

Погледнато  обективно  почти  нищo кaзaнo в  
тази  статия  няма  да  те  накара  дa дереш  с  нокти  no 
вратата  нa най-близкия  магазин  за  urpu в  деня  на  
премиерата  на  Jedi Outcast, нo нека  вce пак  не  заб- 
paвямe, че  работата  no играта  е  започнала  твърде  
скоро. TaKa че  можеш  дa cu пpипoмниш  какво  ти  
казах  в  началото  зa религията  и  дa се  помолим  
околните  скрийнове  дa оживеят  нa мониторите  ни  

в  нещо  наистина  добро. 
Snake 
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GRAND !HEFІ  AUІO 3 
Едно  от  престъпленията  ми  като  ма- 

лък  наред  с  взривяването  на  кухнята  и  
навика  да  слагам  картофи  в  ауспусите  на  
съседите  ми  бе  манията  no Grand Theft 
Auto. Може  bu заради  тази  игра  успях  да  
взема  книжка  едва  от  пети  път, както  и  
вратите  на  Golf-a ми  вечно  бяха  в  дъгооб- 
разна  форма. Сега  за  тях  няма  нужда  да  
говорим , защото  така  или  иначе  колата  я  
откраднаха . Този  факт, както  и  преклоне- 
нието  към  GTA серията  накара  редакторс- 
кияколектив  да  повери  предварителния  
поглед  на  играта  точно  на  мен. Съзнавай- 
ки  тежката  отговорност , pewux дa cu из- 
мисля  някoя  фраза, кoятo да  ме  окриля  
no време  на  писането  

"Купгово  продьпжвнив  на  иупгова  пo- 
редица." 

Звучи  добре, a и  дай  боже  да  е  вяр- 
нo. Всъщност  не  знам  на  кoя  добра  фея  
появяването  на  GTA 3 и  на  PC пазара . 
Допреди  известно  време  заглавието  се  
разработваше  единствено  за  PlayStation 2 
(версията  ще  излезе  през  oктoмвpи ), нo 
вече  е  мултиплатформено . Ще  има  вари- 
aнт  за  Х-Вох  (през  февруари ) и  PC (през  
anpun). И  така  макар  и  шест  месеца  no- 
късно  oт  PS2 мaниaцитe, ще  можем  да  се  
noтoпим  в  атмосферата  нa Liberty City и  
да  я  направим  ... дocтa пo-мaлкo cвoбoд- 
на. 

Ето  че  вече  споменахме  и  мястото , 
където  ще  се  вихри  действието  в  играта. 
Този  път  градът  ще  бъде  само  един , само  
че  разделен  нa три  части  - промишлена , 
търговска  и  жилищна  

Както  и  преди  eue сте  млад  наемник- 
рецидивист , кoитo се  старае  да  cu изгра- 
ди  име  сред  престъпния  свят. Зa целта  
ще  трябва  доста  дa се  потрудите , като  из- 
пълнявате  поръчения  нa различните  бан- 
ди, a между  другото  да  крадете  безраз- 
бopнo коли, блъскате  минувачи, прегаз- 
вате  кришнари  и  всякакви  други  приятни , 
нo строго  забранени  и  преследвани  oт  зa- 
кона  занимания . 

Уникалното  в  предишните  части  бе  
свободата  ви  нa действие  - нa пpaктикa 
можехте  да  правите  кaквoтo Cu пожелае- 

те  и  грозната  2D графика. Както  вече  би  
трябвало  да  сте  забелязали  от  снимките  
от  играта, въпросът  с  графиката  е  решен  
кардинално . Grand Theft Auto вече  ще  е  
3D. Дали  от  това  ще  се  засегне  втората  
уникална  черта  на  поредицата  предстои  
да  се  види . OT DMA Design ce кълнат  нa 
килимче , че  отново  ще  имаме  тази  пълна  
свобода  на  действието . Доколко  това  е  
така, ще  разберем  едва  когато  загпавието  
излезе. 

Навлизането  на  третото  измерение  е  
дало  своето  отражение  върху  концепция- 
та  на  играта. B предишните  cepuu екшъна  
се  развиваше  предимно  no пътищата  - са- 
мo flO изключение  ходехте  пеша  - сега  
действието  е  разпределено  60:40 в  полза  
на  автовандализма . Благодарение  на  сво- 
бодно  местещата  се  камера, ходенето  ne- 
шa и  битките  със  случайните  минувачи  ще  
бъде  издигнато  дo нови  висоти. Освен  
стандартните  мултикуршумни  прийоми  с  
пистолети  и  автомати , вече  ще  се  изживя- 
вате  като  бейзболист , a ако  нямате  никак- 
во  оръжие  можете  да  прибегнете  до  пътя  
на  ударите  с  лакти  и  пътя  на  ударите  с  
юмруци  от  кунг-фу. Като  допълнителна  
екстра  е  предвиден  специален  ритник  в  

слабините  ... ефектите  oт  него  надали  има  
смисъл  да  обяснявам. 

Мисиите , които  ще  ви  се  възлагат  ще  
бъдат  съобразени  с  повишената  подвиж- 
ност  на  вашия  герой. Основните  задачки  
са  около  80, a към  тях  трябва  да  прибави- 
те  и  50 допълнителни  noд-мисии, които  
няма  да  са  задължителни , нo от  тяхното  
изпълнение  ще  печелите  сериозни  бону- 
си. 

Сред  поръченията  ви  ще  бъдат  да  
взривите  участък, убиете  определен  човек  
(със  снайпер  oт  далече, както  cu My e pe- 
дът), да  се  явите  с  даден  предмет  в  тoчнo 
определено  време  и  т.н. B играта  ще  има  
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и  едно  лудо  старче, което  ще  ви  кара  да  
правите  всякакви  шантави  неща  срещу  
огромни  суми  пари. 

Интересен  елемент  в  играта  ще  бъде  
заличаването  на  следите  ви. B предиш- 
ните  серии  нямахте  никакви  проблеми  no 
този  параграф  - карате, крадете , рушите, 
убивате  и  ако  полицията  ви  roни  се  пoк- 
ривате/сменяте  номера  и  цвета  на  колата  
и  гoтoвo. B GTA 3 ченгетата  ще  бъдат  
мнoro по-настоятелни , a бандите  мнoro 
пo-придирчиви . Те  ще  искат  да  излизате  
чист  след  всяка  една  поръчка, за  да  ис-  
кат  да  ви  дават  нoви  задачи. да  вземем  
горния  пример  с  убиването  на  известна  
личност. Като  примерен  терорист  се  кач- 
вате  на  висока  сграда, сглобявате  снай- 
nepa и  започвате  да  чакате . Жертвата  се  
появява  и  вие  я  убивате . Какво  става  oт- 
тук  нататък? Тъй  като  играта  ще  бъде  
доста  брутална, главата  на  жертвата  се  
разпуква  и  oт  нея  започва  да  блика  кръв. 
Близкостоящите  xopa започват  да  пищят  
и  да  бършат  кръвта  oт  лицата  си. След  
това  по-съобразителните  изваждат  мo- 
билните  Cu телефони  unu ce затичват  
кьм  близките  телефон, за  да  съобщят  на  
полицията  за  инцидента. Ако  ги  оставите  
да  направят  това  ще  Cu навлечете  сери- 
oзни  неприятности.С  някoлкo дonълни- 
телни  изстрела  ще  cu спестите  много  гла-  
воболия. 

И  тьй  като  вече  започнахме  темата  за  
хората, нека  надникнем  в  техните  мозъци. 
DMA Design твърдят, че  народонаселени - 
ето  в  Liberty City ще  pearupa изключител- 
нo адекватно  и  понякога  непредвидмо  на  
различните  ситуации . Например  хората  
вече  ще  са  много  по-трудна  мишена, ако  
решите  да  се  правите  на  Max Damage и  в  
стил  Carmageddon да  мачкате  всичко  no 
пътя  Cu. Axo пък  откраднете  кoлaтa на  ня-  
кoй, не  очаквайте  той  да  се  щура  налявo- 
надясно  като  муха  без  глава. Ако  сте  слу- 
чили  нa някoй  здравеняк  нищо  чудно  oт-  
ново  дa се  намерите  на  yлицaтa, само  че  
този  nът  със  сериозни  охлузвания . B друг  
случай  човекът  директно  ще  се  оплаче  на  
полицията . Имa и  трети  eapuaHT. Някой  
друг  крадец  (че  дa не  сте  сам  в  целия  

град  я!) да  свие  кoлaтa oт  вас. 
Иначе  дoкaтo сте  в  кoлa oтнoвo ще  

можете  дa се  наслаждавате  нa различни  
радиостанции . B тях  вече  имa 50 часа  му- 
зика, както  и  безкрайно  количество  рек- 
лама, кoитo да  ви  изкapвaт  oт  uepeu no 
време  нa пътуванията  из  Liberty City. Бро- 
ят  на  гумите  на  вoзилaтa, които  ще  може- 
те  дa карате  eapupa OT 0 дo цели  18. B 
графата  0 фигурират  моторни  лoдки, хе- 
ликоптер  и  (дай  боже) едномоторен  само- 
лет. Последното  не  е  100% сигурно  дали  
ще  фигурира  единствено  в  междинна  
aнимaция  unu и  нa вас  ще  се  даде  въз- 
можноспа  да  ro управлявате.l8 колесно-  
то  чудовище  no предварителна  информа- 
ция  ще  представлява  огромен  камион  за  
сладолед. Една  oт  мисиите  в  играта  ще  

бъде  да  ro натьпкате  дo rope c експлозив  
и  да  ro взривите  там, където  има  най- 
мнoro xopa. Koлкoтo повече  са  жертвите , 
тoлкoвa no-голяма  ще  бъде  и  вашата  наг- 
paдa. Както  се  досещате, тази  мисия  ще  
ви  я  възлoжи  лyдoтo старче, за  кoeтo ста- 
на  дума  мaлкo no-rope. Самите  кoли  ще  
изглеждат  много  пo-добре. Те  ще  имат  и  
уникални  характеристики , които  ще  опре- 
делят  нейният  физичен  модел  no време  
на  кapaнe. Всяка  една  oт  тях  ще  има  17 
степени  на  щети, кoитo ще  може  да  noнe- 
се. След  кaтo поеме  дocтaтъчнo удари  тя  
ще  се  взриви. Ако  прекалите  с  noдoбни  
пиромански  изпълнения , твърде  вероят- 
но  e no подобие  нa Grand Theft Auto 2 
държавата  дa предприеме  no-кpyти  мep- 
ки  срещу  вас. Първо  ще  дойдат  sWAT- 
oвeтe, a aкo те  нe пoмorнaт  ще  се  притече  
федералното  бюро  зa разследване ... 

Друга  интересна  HOBOCT в  GTA 3 е  
факта, че  в  Liberty City времето  ще  тече  в  
реално  време. Това  означава, че  слънцето  
нямa да  ви  чака  вас  да  свърштите  нещо  
за  да  залезе , a ще  следва  своя  нормален  
ход. Пoлoвин  час  в  реалния  живoт  ще  се  
равнява  нa едно  денонощие  в  играта. 
Смяната  на  деня  с  нoщтa ще  бъде  особе- 
но  важна, зaщoтo ще  имa мисии, които  ще  
можете  да  изпълнявате  caмo нощем  unu в  
точно  определен  час. Природата  ще  има  
пълнa cвoбoдa нa действие  - в  играта  са  
предвидени  всякакви  нейни  проявления - 
дъжд, сняг, мъгла... Интересното  е, че  тo- 
вa ще  влияе  и  нa играта  ви. Например  в  
мъгла  видимостта  ви  ще  бъде  много  no- 
orpaничeнa, a no време  на  дъжд  колите  
ще  се  държат  no-нестабилно  нa пътя. 

Bcичкo казано  дотук  са  факти. Исти- 
нaтa е, че  силата  нa GTA поредицата  никo- 
ra нe e билa в  сухите  характеристики ,а  в  
чувството , кoeтo изпитваш , дoкaтo npe- 
пускаш  бясно  no улиците , a вятьрът  свис-  
ти  в  ушите. Зa него  предварителните  nor- 
леди  нe мoгaт  дa ти  cъoбщят, нитo дa те  
накарат  да  ro ro почувстваш . Силно  ce 
нaдявaм  Grand Theft Auto 3 да  се  окаже  
успешен  експеримент  в  3D нa DMA 
Design и  мнoгoбpoйнитe почитатели  на  
поредицата  да  получат  точно  това, кoeтo 
искат  -  eмoциятa и  адреналина  в  кръвта. 
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  nPEдвnPnтEnho  

CONDITION ZERO 

Около  всяко  известно  зarлa- 
вие  се  разпространяват  нaй-раз- 
лични  слухове. A кoгaтo става  ду- 
мa за  най-nonyляpнaтa on-line ur-
pa можете  дa бъдете  сигурни , че  
клюките  се  въдят  нa цели  рояци. 
Особено  мнoro се  спекулираше  
no продължението  нa Counter 
Strike. Mнoзинa смятаха, че  
Counter Strike 2, вече  се  разра- 
бoтвa oт  Rogue Entertainment 
(American McGee Alice), кoгaтo 
изведнъж  се  oкaзa, че  CS npoeк- 
тът  e взет  oт  тях  и  в  мoмeнтa се  
прави  oт  създателите  нa Half-Life 
Valve Software. Още  no-гoлямa бе  
изнeнaдaтa при  auouca, че  разра- 
бoтвaният  продукт  се  нарича  
Counter Strike: Condition Zero и  
тoй  ще  лредставлява  single player 
кaмnaния  зa Counter Strike, a не  
нeгoвa втора  част. Пo самото  от- 

немане  нa проекта  oкoлo Rogue 
Entertainment ce paзropя  доста  
голям  cкaндaл. Kak ce стигна  дo- 
тaм, че  Valve ще  правят  допълне- 
ние  кьм  игра, която  де  фaктo е  
MOD нa тяхно  заглавие? 

Всичко  зanoчвa, кoraтo нa 
един  oт  основните  фигури  в  
Rogue Entertainment - Jim Molinet 
My предлагат  висока  длъжност  в  
Sony и  тoй  естествено  npиeмa. 
Бидейки  един  oт  основните  npи- 
чини  Condition Zero дa се  прави  
от  Rogue, Valve оттеглят  проекта  
oт  фиpмaтa-paзpaбoтчик.Cпopeд  
Valve напускането  нa Molinet oт- 
дaвнa се  е  знaeлo oт  Rogue, нo те  
не  са  им  съобщили  този  фaкт, кo- 
гато  ca noдnиcвaли  договор  и  no 
тoзи  начин  ca постъпили  неко- 
ректно . От  Rogue Entertainment 
отхвърлят  тези  обвинения  и  о6- 

ясняват, че  цялaтa paftoTa нa Molinet 
no това  зaглaвиe вече  е  билa прик- 
лючилa и  нeгoвoтo отсъствие  нямa 
да  се  oтpaзи  нa кaчecтвoтo нa игpaтa. 
Иначе  Крадците  ca били  свършили  
добра  paбoтa. Toвa дoкaзвa и  фaктът, 
че  цялата  информация  и  графичен  
материал , кoятo Valve ca изнесли  дo- 
cera зa Condition Zero e тяхно  дело  и  
идея. След  прекъсването  нa нanoлo- 
винa roтoвaтa Alice зa PlayStation нa 
cъщaтa фиpмa можем  дa зaключим  
caмo едно  - животът  е  несправедлив ! 
Kaквo се  знае  за  Counter-Strike: 
Condition Zero? Пъpвaтa roлямa нoви- 
нa e, че  игpaтa ще  имa солова  и  мул- 
типлеърна  част. 

И  CAM ВОИ1iЬТ  E ВОИН  
Самостоятелната  игра  ще  се  

състои  от  32 миcии  ( no 16 oт  двете  
страни  нa бapикaдaтa), които  ще  бъ- 
дaт  обединени  oт  интересна  фaбyлa. 
Целта  нa Valve e дa постигнат  същата  
нanperнaтa aтмoфepa, кoятo цари  в  
Counter-Strike. Зa целта  OTHOBO ще  
играете  в  eкиn, caмo че  този  nът  вa- 
шитe cъoтбopници, нямa дa ca квap- 
талните  ви  бpaтя  no оръжие, a нaй- 
oбикнoвeни  бoтoвe. Всъщност "нaй- 
oбикнoвeни" е  малко  пренебрежител - 
нa квалификация  зa тoвa, кoeтo тези  
чyдoвищa ще  npeдcтaвлявaт. Спом- 
нете  cu cavo пехотинците  от  Half-Life. 
A cera Cu спомнете  и  60- 

B CS, кora- 
тo сте  им  кaчили  
всички  маршрути  зa дaдeнo 
нивo. Ha страха  очите  ca roлeми, тaкa 
че  ще  оставя  нa вaшeтo въображение  

всички  брутални  сцени, включващи  
вас  и  вашите  противници , които  ще  
ви  карат  да  рестартирате  нивото. Mи- 
сиите  ще  ви  отнесат  на  най-различни  
горещи  точки  на  планетата . Няма  да  
можете  да  се  оплачете  от  липса  на  
разноо6разие. Когато  играете  от  
страната  на  "добрите " (имайки  пред- 
вид  моя  chaotic good профил , това  
би  трябвало  да  са  Антитерористите ) 
ще  посетите  Атланта, където  ще  
трябва  да  се  погрижите  един  VIP да  
достигне  до  хелкоптер  в  непокътнато  
състояние . След  това  ще  стигнете  до  
световно  първенство  в  Испания, къ- 
дето  ще  спасявате  феновете  от  нen- 
риятни  сцени  от  рода  да  си  носят  
крака  и  дясната  ръка  в  лявата. За  
любителите  нa изкуството  е  предви- 
дена  престрелка  не  някьде  другаде , 
a в  Лувъра, a за  десерт  ще  се  качите  
в  руска  подводница  клас  "Тайфун ". 

да  се  надяваме , че  в  Condition Zero 
нaй-нaкpaя  ще  можем  дa се  срещнем  
лице  в  лице  със  зaraдъчнaтa paca нa 
водолазите . Ако  цялото  тoвa npe- 
живяване  не  ви  стигне , зaвъpшвaщa- 
тa мисия  в  NORAD ви  обещава  ин- 
фарктни  моменти , дoкaтo ce onитвa- 
те  да  спрете  лошите, които  са  нa nbT 

да  нaтиcнaт  " копчето ". 
He знам  зa eac, нo 
след  всичко  тoвa 
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ми  ce струва, че  идеята  за  coлo- 
ва  кампания  в  игра  като  Counter-
Strike няма  да  се  окаже  npoвал. 

НОВИТЕПОПЬЛНЕНИЯ  
За  да  се  справите  с  враговете  

си, ще  имате  на  разположение  
няколко  нови  ютии  и  други  полезни  
играчки. Терористите  вече  ще  разпо- 
лагат  с  няколко  допълнителни  коза  в  
ръкава  си. Единият  от  тях  е  така  на- 
речения  самоубийствен  колан. Заре- 
ден  с  малки  красиви  пакетчета  ек- 
сплозив  С4, това  коланче  ще  ви  из- 
дигне  до  нивото  на  най-известните  
арабски  хора-бомби, които  са  готови  
да  жертват  живота  Cu в  името  на  An-
fax (в  случая  за  отборното  благо). 
Ефективна  предпазна  мярка  срещу  
така  наречените  пусиджии  (хора  кои- 
тo чакат  в  засада) са  мините  нарече- 
ни  галено  "Тупкащата  lгети". Хвърле- 
те  някoлкo такива  в  местата, където  
антитерорягите  имат  навика  да  се  
застояват  и  им  гледайте  ceupa. Пос- 
ледното  допълнение  в  менюто  на  те- 
рориста  е  малко  екзотично . Става  
дума  за  арбалет  стрелящ  с  отровни  
стрели, с  чиято  помощ  безшумно  да  
обезпаразитявате  помещенията . 

Контрите, както  галено  наричат  
антитерористите  не  са  
оставени  с  flPbCT в  
уста. Техният  арсе- 

нал  e обогатен  с  две  доста  мoщни  
оръжия. Картечницата  М-60, кoятo 
има  по-висока  скорострелност  от  
М2429 и  гранатомета  (чиито  изстре- 
ли  могат  да  отскачат  в  стени) ймат  
реален  шанс  да  станат  вашия  любим  
спътник  из  тежките  мисии. Комплек- 
тът  за  обезвреждането  на  бобми  ве-
че  е  заменен  с  многофункционална  
джаджа, която  отваря  врати, обез- 
врежа  мини  и  бомби. 

Ще  завърша  секцията  за  оръ- 
жия  и  екипировка  с  някои  oбщи  за  
двете  фракции  придобивки . Най-се- 
риозната  от  тях  е  шок-гранатата, коя- 
тo ще  кара  засегнатите  от  нея  да  из- 
пускат  оръжието  Cu и  ще  ги  отхвърля  
назад. B оръжията  ще  намерите  .357 
Magnum и  aвтoмaтичнaтa пушка  за  
близък  бой  Pancor Jackhammer. Сред  
допълнителната  екипировка  изпък- 
ват  OuuoKnu и  шашки  зa осветяване  
на  тьмнu помещения. 

вСИЧКИ  HA МРЛЕТ0 ?I? 
Най-озадачаващата  част  oт  

Counter-Strike: Condition Zero ще  бъ- 
де  нейната  мултиплеър  част. Тя  пре- 
дизвиквa няколко  основателни  въп- 
роса. Дали  новостите  oт  CS:CZ, ще  
се  пуснат  в  CS noд  формата  на  patch 
unu ще  Cu останат  само  в  него? Ако  е  
така, значи  кoйтo иска  дa urpae CS с  
всички  екстри  ще  трябва  да  си  купи  

CS:CZ, a един  oт  oc- 
новни  плюсове  

на  CS e , че  тoй  се  
предлага  като  безплатен  MOD кьм  

Half-Life. При  това  положение , дали  
мултиплеърът  в  CS:CZ няма  просто  

дa умре  безславно  и  всички  дa 
продължат  да  чaкaт  CS 2? Освен  
това  на  дневен  ред  стои  въnpocът  
с  баланса  на  иrpaтa. Kaквoro и  дa 
Cu говорим  екстри  като  арбалети  
с  отровни  стрели, мини  и  теро- 
ристи  камикадзета  надали  ще  
направят  играта  ocoбeнo равно- 
nocтaвeнa.Hanpимep оставате  нa 
няколко  кanки  кръв, надавате  
бoйния  вик  и  успявате  дa стигнете  
дo 2-3-ма  антитерористи . Чува  се  
бум, вие  нaблюдaвaтe действието  
noд  фopмaтa нa духче, нo същата  
участ  е  сполетяла  и  противници- 
те. Mинитe също  не  изглеждат  
много  мъдро  допълнение  KbM иг- 
paтa в  мултиплеър . Дори  няколко  
нawи  noзнaти, които  ca запалени  
Counter-Strike-аджии  нададоха  
ужасени  викове, кoraтo започнах  
дa им  oбяcнявaм  зa новите  npи- 
дoбивки. 

Сред  допълненията  към  тaзи  
част, които  със  сигурност  ще  дo- 
паднат  нa всички  CS играчи  е  
възмoжнocпa да  пишете  script- 
ове  зa eкиnиpoвкaтa, кoятo ще  ку- 
пувате  и  така  с  един  клaвиш  дa 
пълните  кошничката  Cu вместо  да  
кликате  като  обезумели  no циф- 
рите. Друго  нововъведение  e нa- 
личието  на  медали  зa ocoбeнo ка- 
дърните  играчи , кaктo ще  имa и  
характеристики  oт  тиna нa убий- 
ства, headshots и  т.н. Съвсем  лека  
промяна  в  интерфейса  ще  eu no- 
казва  оръжието, кoeтo вашите  
съекипници  ще  носят, a в  

Condition Zero ще  имате  
възможност  дa говорите  с  тях  
чрез  тexнoлorиятa voice over IP, a 
не  дa Cu пишете  paзлични  съоб- 
щения  (Voice over IP ще  бъде  
включена  и  в  следващия  CS/Half-
Life patch). C тoвa кaтo че  nu 
свършват  и  всички  известни  дo 
момента  факти  за  мултиплеърна- 
тa част  нa Counter-Strike: 
Condition Zero. 

3АКЛЮЧИТЕЛНИ  СЛОВА  
He смятам  дa се  впускам  в  

описание  на  външния  oблик  нa 
CS:CZ. Графиката, както  ще  види- 
те  няма  дa може  дa се  похвали  с  
някaкви  невероятни  постижения . 
Явнo е, че  Condition Zero ще  из- 
nonзвa High Definition Pack-a, кoй- 
тo можете  дa видите  още  в  Blue 
Shift, нo енджинът  нa иrpaтa npo- 
дължава  дa е  cтapaтa мoдифици- 
paнa Quake 2 машина, от  която  
просто  нямa как  да  очаквате  нe- 
щo, което  изглежда  красиво. 

Играта  се  oчaквa в  края  нa 
гoдинaтa и  ce очаква  да  даде  нов  
тласък  нa вече  пoзaтиxнaлara 
Counter-Strike мaния  из  Интернет  
и  компютърните  клубове. Зa дa нe 
ви  свари  Condition Zero нenoдroт- 
вени, специалистите  препоръчват  
ежедневни  тpeниpoвки, за  да  бъ- 
дете  в  блестяща  форма, когато  
ще  ви  се  налoжи  дa навлечете  
униформата  и  да  се  впуснете  в  
опасните  терористични /антитеро- 
ристични  мисии. 

Groover 
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През 1998 година  докато  метеорити  сла- 
гаха  края  на  човешката  paca, a в  Ню  Йорк  се  
разхождаха  годзили  един  филм  без  мегало- 
мански  ефекти  и  морални  послания  успя  да  
бележи  челните  места  в  боксофис  класациите  
с  буквата  Z изрязана  с  три  бързи  и  елегантни  
движения . За  " Маската  на  Зоро " става  дума. 
Освен, че  запрати  Кетрин  Зита  Джоунс  в  
звездна  орбита, a в  последствие  и  в  леглото  
на  Майкъл  Дъглъс, въпросното  произведение  
на  седмото  изкуство  припомни  на  хората  оча- 
рованието  на  маскирания  латино  разбойник  
от  пред-батманските  времена  и  беше  само  
въпрос  на  време  да  се  появи  игралната  трак- 
товка  no темата. Всъщност  крайното  време  е  
дошло  към  септември  миналата  година, кога- 
то  от  In Utero ca ce заели  с  разработката  на  
настоящия  проект. 

"Изгледахме  всичките  филми  no темата, 
включително  и  анимационните " споделят  про- 
изводителите  "също  така  четохме  мнoro за  
тoзи  период  oт  историята , за  да  можем  да  
придобием  представа  какъв  е  бил  животът  no 
oнoвa време. Искахме  да  останем  верни  на  
оригиналния  Зopo, нo историята  на  нашата  
игра  е  съвсем  нова. Може  да  я  възпеиемате  
като  един  нoв  епизод  oт  поредицата  за  маски- 
рания  отмъстител." 

Bъnpocнaтa започва  през  1882 година  в  
Лос  Анджелис  и  се  завърта  oкoлo пристигане- 
то  на  нoвия  капитан  на  градската  стража  - 
сеньор  Фуертес. Дон  Алехандро , бащата  на  
Зopo, разпознава  в  блюстителя  нa реда  Каса- 
пина  oт  Сарагоса , мъж, който  тoй  личнo е  
убил  в  Испания  през  1810 гoдинa no време  на  
войната  C Франция . Основната  ти  цел  в  играта  
е  да  откриеш  дали  Фуертес  наистина  е  Каса- 
пина  и  най-вече, ако  да  - какви  са  тъмните  My 
планове  и, най-вече, кoя  е  мълчаливата  жена  
с  тъжни  очи  oт  антуража  му, кoятo пленява  
сърцето  на  нашия  маскиран  герой. 

Zorro, OTHOBO no думите  на  авторите  My 
ще  бъде  "3D real-time game", кoeтo дoкoлкoтo 
разбирам  означава  тьрд  пърсън  екшън  ад- 
венчър, ама  някoй  xopa просто  обичат  дa се  
правят  на  интересни . Лorичнo, в  предвид  те- 
матиката, дуелите  ще  заемат  доста  важно  
място  в  игpaтa, нo ще  имa и  места  където  ще  
трябва  дa разчиташ  нa тикото  промъкване  
(някъде  тук  стреснат  отварям  документа  със  
статията  за  Jedi Knight 2, за  да  се  убедя, че  нe 
CbM Cu омешал  материалите , установявам , че  
не  съм  и  C примирена  въздишка  се  връщам  
към  Зоро; игралният  бизнес  нe oтивa ua дoб- 
ре, дa ти  кажа). Зopo ще  може  дa се  крие  в  
сенките  и  дa изненадва  хората  изотзад  с  ко- 

жената  Cu бухалка  (това, че  ти  звучи  цинич- 
нo си  е  лично  твой  npoOneM, да  ме  проща- 
вaш). 

Иначе  oт  In Utero ни  обещават  схватки- 
те  с  шпаги  да  бъдат  брутални . Зa целта  пи- 
човете  са  Cu наели  професионален  инст- 
руктор  no фехтовка. Самата  система  на  бой  
напомня  нa Shemue (Dreamcast) и  Papara 
The Rapper (PS2), кoeтo noue в  мoя  случай  
означава , че  ue ми  напомня  за  нищo, кoeтo 
съм  виждал  дo мoмeнтa (да  нe пропусна  да  
отбележа  - сравнението  с  конзолни  загла- 
вия  в  preview-тата  никaк  нe e случайно  - 
Zorro ce разработва  паралелно  за  PC и  
Playstatioп2, кoeтo в  oбщия  случай  трябва  
да  задейства  голямата  червена  лампа  нaд  
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Геройственатв  жоровска  освнка  на  
фона  на  залязващото  слънце. 
Романтика! 
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триъгьлния  знак  С  удивителната  в  Съзна- 
нието  на  всеки  уважаващ  Себе  Cu PC геймър; 
в  моето  - вое  още  потреоено  от  четвъртия  
Алоун  - налраво  вият  аларми ). Идеята  е, че  
когато  нещата  олрат  до  бой  на  екрана  ще  Се  
лояви  Серия  от  бутони. Ако  успееш  да  я  пов- 
ториш  доотатъчно  бързо  ще  удариш  успешно  
и  ще  Се  включи  анимация , в  която  Зоро  млат- 
ва  опонента  Си. Ако  не  Се  Справиш  C комбото  
ще  видиш  друга  анимация , в  която  Жорето  
ще  Cu го  отнесе. тази  гавра  продължава  дока- 
тo един  от  двамата  не  падне. 

He казвам  умре, защото  такова  нещо  като  
умиране  в  играта  на  in Utero не  е  планирано . 
ВСъщноот  в  играта  въобще  не  е  предвиден  
дори  и  намек  за  наоилие  - нещо  за  което  ав- 
торите  Се  оправдават  С  широката  аудитория, в  
която  Са  Се  лрицелили. Зopo, освен  C шпага  
ще  разполага  и  C пистолет  и  гранати , нo нито  
едно  oт  оръжията  My няма  да  бъде  Смърто- 
нооно(?!). Ако  Стрепяш  no някoй  тoй  ще  при- 
ладне(?!?), ако  ли  пък  го  уцелиш  C граната  ще  
ro лриспиш  (?!?!). Твоят  герой  Също  няма  да  
има  шанС  да  Се  Срещне  C Косача  - загубата  
ще  ro отвежда  просто  дo местната  клиника. 
Този  абзац  проото  отказвам  да  ro коментирам  
в  името  на  добрия  тoн. 

Нещото, което  Слоред  нет-източниците , 
oт  кoитo прелиовам  нагло, ще  шокира  фено- 
вете  на  Зоро  (още  ли  има?!; не  че  Съм  фен  на  
Зopo, де, ама  Съм  бая  шокиран  вече) е  отсъС- 
твието  на  вярното  My добиче  от  играта. Конят, 
C гордото  име  Торнадо, известен  почти  кonкo- 
тo господаря  Си, ще  присъства  единотвено  в  
кът-Сцените  кьм  Zorro. "трябваше  да  избира- 
ме" бързат  да  Се  оправдаят  авторите  "дали  да  
Cлoжим  Сенките, динамичната  лелерина  на  
Зopo и  добрите  битки  С  шлага  unu Торнадо. 
He може  да  имате  воичко." 

Прави  Са, Сигурио, не  можем. Ho аз  oт  
Cвoя  Страна  мога  да  ти  кажа, че  това  е  лърво- 
тo ми  превю, което  предварителио  ме  убежда- 
ва, че  играта  за  която  пиша  няма  да  е  Стока. И  
не  знам  кonкo великолепна  ще  трябва  да  е  
графиката , за  да  услея  да  преглътна  дадените  

ми  на  горните  редове  лотреоаващи  обещания . 
Ако  въобще  приема, че  има  някаква  полза  oт  
тoзи  предварителен  логлед  тo тя  е  да  ни  лри- 
ломни, че  - Сравнението  е  Съвсем  в  тoн  С  фил- 
мовата  тематика  на  Zorro, впрочем  - че  игрите  
все  повече  започват  да  заприличват  на  летни- 

те  блокбаотьри  - красиви, Скъпи, лесно  
Смилаеми  и  много, ама  мнoro пълитикьли  
къректни , за  да  могат  да  Се  доберат  до  PG- 
рейтинг  (означава, че  някoи  Сцени  или  pen- 
лики  Са  неподходящи  за  деца, ако  не  зна- 
еш) и  нeвъзмoжнo широка  аудитория  oт  ny- 
канкоядни  малоумници. 

Ще  чакам  да  основат  геймърски  феС- 
тивал  в  СънданС, явнo. 

Snake 
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WARCRAFT III 

ОрДаТа  
От  безмилостната  машина  за  унищожение , 

позната  ни  or Warcraft I и  II вече  не  е  останало  ни- 
що. След  разгрома  им  от  обединените  сили  на  Хо- 
ра, Джуджета  и  Елфи, Орките  постепенно  се  връ- 
щат  към  древните  Cu традиции  и  към  шаманизмът. 
Под  умелото  ръководство  на  младия  вожд  Трал, те  
ще  трябва  да  се  изправят  срещу  някогашните  cu 
поробители  - демоните  от  Огнения  neruou. 

Орките  имат  физически  най-здравите  едини- 
ци, като  повечето  им  бойци  са  ориентирани  към  
близкия  бой. 

ГЕРОИ  

Blademaster 
Това  е  единствената  единица  на  Ордата, която  

е  ориентирана  най-вече  към  ръкопашен  бой. 
Blademaster-ът  е  силен, пъргав  и  съобразителен , нo 
е  единак. Магиите  My влияят  нa самия  нero, a не  и  
на  приятелските  единици , които  го  заобикалят. 
Въоражен  е  с  катана  и  uocu бойния  фпаг. 

МагииlУмения   
Critical Strike - Пасивно  умение. Колкото  no-ви- 

соко  ниво  става  героят, топкова  по-мощен  става  
ударът  му. Когато  умението  се  развие  докрай , ще- 
тите, които  ще  нaнacя  Blademaster-bT ще  се  умно- 
жaвaт  no три. 

Mirror Image - Същото  като  Hallucination в  
StarCraft, само  че  тук  халюцинациите  ще  са  три, 
най-вероятно  една  за  първо  ниво  на  тази  магия, 
две  за  второ  и  три  за  трето. 

Wind Walk - Прави  Blademsater-a невидим. 
Докато  трае  магията, маната  на  героя  непрейъснато  
ще  намалява, пoдoбнo нa Ghost-a от  Starcraft. 

Ultimate Spell: Whirlwind - Blademaster -ът  се  
впуска  в  кръгообразен  танц  нa смьрпа. 

Tauren Chieftain 
Въоръжен  с  огромна  брадва, този  Минотавър  

е  една  oт  най-едрите  и  мощни  в  чисто  физическо  
отношение  единици  в  иrpaтa. Buuaru може  да  бъде  
разпознат  no масивния  cu ръст  и  двата  рунически  
тотема, които  носи  на  гърба  Cu - последните  симво- 
ли  от  неговото  изчезнало  nлeмe. 

Магии/Умения :   
Со 	ura - Тази  aypa ще  носи  бонус  към  

показателя  Атака  нa героя  и  нa приятелските  еди- 
ници, които  са  в  близост  дo него. 

War Stomp - Когато  натиснете  иконката  на  това  
умение, героят  удря  силно  no земята  с  кpaк, като  no 
този  начин  предизвиква  малък  земен  трус, който  за  
момент  зашеметява  (остава  неподвижни ) единиците , 
попаднали  в  неговия  обсег. 

Ancestral Guardian - Чрез  тaзи  магия  Минотавъра  
сваля  един  от  тотемите  от  rbpOa Cu и  чрез  него  призо- 
вaвa кьлбo от  светлина, което  носи  духа  на  древен  
Таигеп-ски  вожд. Играчът  може  дa я  контролирате  и  
да  атакува  с  нея. 

Ultimate Spell: Reincarnation - Пасивно  yмeниe. B 
случай , че  умре  и  е  бил  с  nълнa Maнa, Mинoтaвъpът  
ще  може  да  се  съмосаживи  на  цената  на  цялата  Cu мa- 
нa. 

Farseer 
Този  герой  е  стар  шaмaн, възседнал  летящ  черен  

wyvern. Farseer-ure ca най-важните  съветници  на  
Thrall, зaщoтo могат  дa предсказват  бъдещето  чрез  
техните  мarии. Te ca специалисти  в  заклинанията , 
свързани  с  природните  стихии. 

МагииlЧмения:  
Regeneration Aura - увеличава  скороспа  нa възс- 

тановяване  на  жизнените  точки  на  oкoлнитe приятелс- 
ки  единици. Toea умение  e nacивнo. 

Call Storm - Пpизoвaвa мощна  гръмотевична  буря  
нaд  главите  на  враговете . 

Omniscience - умение , разкриващо  неразкрит  
участьк  от  картата, подобно  на  ComSat-a от  Starcraft. 

Ultimate Spell - Bce още  е  неизвестна . 
Shadow Hunter 

Въоръжен  с  меч, с  остриета  и  oт  двете  cтpaни, тo- 
зи  трол  е  могъщ  герой. Ha гърба  Cu носи  талисмани  
или  тотеми, които  зaбити  в  земята  имaт  магическо  
действие. 

Магии/Умения; 
Null Ward - Shadow Hunter-a зaбивa тотем  в  земя- 

та, и  в  определен  периметьр  около  нero нямa да  могат  
дa бъдат  правени  магии  и  всички  техни  предишни  
ефекти  губят  действието  си, билo тo положително  или  
отрицателно. 

Shadow Ward - Когато  тoзи  ward ce забие  в  земя- 
тa, на  дадено  разстояние  oт  него  всички  приятелски  
единици  са  невидими, докато  не  My изтече  магическо- 
тo действие. 

Grim Ward - Харесватв  Cu някоя  умряла  единица, 
независимо  това  дали  ваша  или  на  врага, без  значе- 
ние  от  коя  paca e, и  пускате  това  yмeниe. Shadow 
Hunter-a забива  ward-a cu в  трупа  нa тази  единица  и  тя  
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се  съживява  на  пълна  кръв  като  вече  е  ваша  и  можете  
да  Cu я  контропирате! 

Ultimate Spe11- все  още  неизвестна . 

ЕДИНИЦИ  

Peon 

Работника  на  Ордата . Върши  цялата  необходима  
черна  работа . Строенето  на  сгради  и  събирането  нa pe- 
сурси  са  негова  отговорност . Пеонът  може  да  се  защи- 
тава  от  врага  чрез  неговата  брадва , но  е  за  предпочи- 
тане  да  бъде  охраняван  от  друга  по-силна  единица . 

Способности : 
Способност  да  строи  сгради  
Способност  да  събира  pecypcu 
Разчистване  нa ropu - тази  способност  neoнa ще  

използва  само  за  стратегически  цели . Дървесината  
няма  да  е  ресурс  в  играта  

Grunt 

Grunt-ите  ще  бъдат  първата  военна  единица  на  
Орките , която  ще  можете  да  изкарате . Въоръжен  C 
брадва , той  ще  е  доста  опасен  противник . 

Способности:  
Breserker Raqe - Увелuчава  поражението, нанася- 

но  от  Grunt-a, нo за  сметка  нa това  намапява  показа- 
теля  My Защита. Когато  това  умение  се  използва, еди- 
ницата  увеличава  двойно  размера  Cu. Умението  ще  ха- 
би  доста  мaнa, a когато  времето  му  на  действие  изтече  
Grunt-a ще  бъде  неподвижен  известно  време , дoкaтo 
възвърне  нормалния  Cu размер . 

Troll Head Hunter 

Troll Hunter-a e единствената  "стреляща"единица  
нa Ордата. Той  е  въоръжен  C кonиe, което  може  дa 
мятa no враговете  си , дори  те  дa се  нaмиpaт  нa пo-дa- 
лечни  разстояния .. 

Способности :  
Heat Trackinq - Tona умение  ще  дaвa възможност  

нa Tpona дa проследява  враговете  cu no топлинните  
следи , ocтaнали  след  тяxнoтo преминаване . He ce знае  
дaли  ще  бъде  nacивнo unu aктивнo умение . 

Tauren (известен  преди  като  Minotaur) 

Минотаври , които  перфектно  заместват  Огретата  
oт  втopaтa част  нa иrpaтa. Te ca бaвни , нo дocтa силни! 
Въоръжени  ca c roлямa cтoмaнeнa топка  C вepиra, пpи- 
кaчeнa зa кpaкa им. 

Способности :  
Bull Rush - Tauren-a ce зacиnвa и  удря  врага  

C стоманената  cu тonкa, зашеметявайки  ro. 
Raider (известен  преди  кaтo Wolt Raider) 

Ездачите  нa вълци  нaй-нaкpaя  се  зaвpъщaт  
след  техния  дебют  в  WarCratt I. Te ca изключи- 
телно  бързи  единици , нo c относително  малко  
кръв. 

Слособности :  
Ensnare - Хвърля  мрежа  върху  нищо  не  no- 

дoзиpaщия  противник . Когато  мрежата  бъде  
хвърлена , всички  вражески  единици  зa близък  
бoй, nonaднaли  в  кanaн, спират  дa се  cpaжaвaт  и  
се  съсредоточават  в  разкъсване  нa мрежата . To-
ea ru оставя  беззащитни  и  ce превръщат  в  лecнa 
nпячкa. 

Bce още  нe e ясно  кaк  ще  действа  мрежата  
върху  магьосниците , нo се  предполага  че  дoкaтo 
тя  действа , те  нямa дa мoraт  дa правят  магии . 

Shaman 
Способности : 
Шaмaнът  нe може  дa нaнacя  физически  ще- 

ти , нo тoвa тoй  компенсира  C магиите  Cu Шама- 
нът  е  събрал  noчти  всички  зaщитни  зaклинaния  
нa Ордата , зaтoвa той  е  ще  ви  бъде  от  noлзa npu 
всяка  биткa C вpara. 

Зaклинaния: 
Earthquake - Шaмaнът  предизвиква  трус, 

кoйтo не  caмo нaнacя  щети  нa единиците , пoд  
кoитo e Tpyca, нo и  деформира  тepeнa. 

Earth Bind - Зaкoвaвa въздушна  единица  нa 
врага  за  земята  за  определено  време. 

System Shock - Paзвaля  мarиятa, направена  
нa дадена  единица . Тук  интересното  е, че  мarия- 
та  може  дa ce npunara както  върху  приятелски  
единици  така  и  върху  Bparoee. Можете  дa из- 
ползвате  мaгиятa, нanpимep, зa дa премахнете  
зaклинaниe, което  действа  негативно  нa вaшa 
единица . Също  тaкa може  дa изnoлзвaтe мarия- 
та, за  да  премахнете  заклинание , което  действа  
noлoжитenнo нa единица  нa epara 

Witch Doctor 
Този  юнит  е  бавен  и  слаб  физически  и  ще  

се  нуждае  oт  дonьлнитeлнa зaкpилa нa бoйнoтo 
none. Ho кoraтo битката  е  noчти  загубена  негови- 
те  мarии  ще  се  oкaжaт  от  жизненоважно  значе- 

ние. Заместител  нa Ogre-Magi и  Death Knights oт  
WarCratt II, той  имa много  магии , кoитo ще  noмa- 
raт  нa приятелски  единици . 

Заклинания:  
Shadow Pact - Сваля  кръвта  нa nocoчeнaтa 

единица  до  нивo 1, HO зa сметка  нa това  я  прави  
непобедима  зa известно  време. 

Bloodlust- Taau мarия  npaeu единицата  no- 
бърза  и  пo-cилнa, не  зa сметка  нa това  нaмалявa 
показателя  Зaщитa и  й  взимa малкa част  от  
кpъвтa. 

Evi1 Eye - npuaoeaea невидимо  зa враговете  
ви  око, което  oбикaля  и  зазузнава  кapтaтa. Kora- 
тo забележи  вражески  единици , TO губи  невиди- 
мocттa Cu, нo зa сметка  нa тoвa ru прави  непод- 
вижни  зa определен  период  oт  време , дoкaтo му  
изпратите  подкрепление. 

Wyvern 

Тези  летящи  чyдoвищa представляват  хи- 
бид  мижду  лъв  и  дракон . Te ca много  бързи , нo 
преди  дa aтaкyвaт  трябва  дa се  приземят , след  
което  разкъсват  nлячкaтa Cu (мухаха). MoraT и  
дa се  възnoлзвaт  и  oт  зaклинaниeтo Poison Sting, 
коет  им  noзвoлявa дa oтpoвят  неприятепската  
единица  

Заклинания : 
Poison story - Wyvern-ът  зaбивa oпaшкaтa Cu 

в  посочената  от  вac единица  и  инжектира  отрова  
в  нея. Oтpoвaтa нaнacя  щети  през  равни  интер- 
вaли  oт  вpeмe. 

Catapult 
Зa първи  път  кaтanyлтa бе  видян  BbB втория  

официален  клиn нa иrpaтa. Съдейки  no тoвa, че  
почти  BbB всяка  urpa кaтanyлтa е  много  силен  и  
далекобоен  юнит  и  за  в  WarCratt III можем  дa 
предположим  сьщото. Катапултите  ще  бъдaт  уп- 
paвлявaни  от  neoни , кoитo дoкaтo бутат  нямa дa 
могат  дa бъдaт  убивани . Taau единица  вероятно  
ще  e oтroвopa нa орките  нa хорския  Dwarven 
Steam Tank. 

Умения : 
Неизвестни  
Заклинания :  
Неизвестни  

Whisper 
/cneциаЈіни  блaroдapнocти  нa mEd_IEb/ 
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I Жанр: Стратегия  в  реално  време  
1 Сдъвкано: Продължението  нa Sudden 5trike ще  ни  предложи  
четири  нови  кампании, нови  единици  и  малки  промени  в  интерфейса  
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Орамота! Срамота, ви  казвам. Производите - 
лите  нa игри  не  ни  дават  миг  слокойствие , според  
тях  кога  ще  ходим  нa море, аз  преди  да  заколя  no- 
не  пет  пъти  ДИАБЛО  и  гнусните  My братя, на  море  
не  тръгвам! He ни  стигаха  хитове  като  802 Throne 
of Bhaa1 и  Arcanum, ами  ни  се  изтресе  на  главите  и  
Add-on на  SUDDEN STRIKE. Mupa да  няма  ни  за  
миг, сутрин  us африканските  пясъци  C войските  на  
ВЕРМАХТА, вечер  из  подземията  на  Луд  Голейн. 
Ако  и  Heroes 4 вземе  да  излезе, е  тогава  вече  съв- 
сем  ще  забравя  и  за  сън, и  за  почивка. След  като  
порядъчно  се  пооплаках , ще  взема  да  напиша  и  
нещо  no същество. 

SUDDEN STRIKE FOREVER, (a не  FEREVER, 
както  смятат  някой, недобросъвестни  люде) е, 
както  смеете  да  се  досетите, продължение  на  вe- 
ликолепната  игра  - SUDDEN STRIKE, и  както  сме  
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свикнали  напоследък  има  някoй  нoвocти  и  дoпъл- 
нения, нo всъщност  Cu остава  същата  urpa и  оцен- 
ката, дo кoлкo успешно  е  продължението , до  голя- 
ма  степен  зависи  от  кoличecтвoтo и  качеството  на  
промените  и  изглаждането  на  "ръбовете " в  opиrи- 
нaлнoтo заглавие. Затова  ще  започна  именно  C: 

Промени  и  нововъведения  
Ha първо  място  има  добавени  нoви  кaмпaнии. 

Te ca четири, като  за  разлика  oт  базовата  игра  кам- 
паниите  на  Англичаните  и  Американците  ca разде- 
лени. Освен  това  имa, разбира  ce, и  кампании  C 
Германците  и  C Руснаците . Кампаниите  са  разнооб- 
разни  и  интepecни, нo тoвa нe e H0BOCT, зaщoтo те  
бяха  тaкивa и  в  пъpвaтa urpa. 

Освен  нoви  кампании  авторите  са  дoбaви- 
ли  и  нoви  сценарии  за  единична  и  мрежова  иг- 
pa. Hoвинaтa е  в  мултиплеър  сценариите  - те  ca 
около  30 и  определено  хвърлят  предизвикател - 
ство  към  почитателите  нa тактическите  игри  в  
реално  време. Авторите  ca добавили  нови  те- 
рени  и  са  разнообразили , и  без  това  пpeкpac- 

ният  лaндшaфт  C нoви  сгради  и  обекти. 
Всичко  това  е  добре, нo истинските  новости  

са  в  добавените  бойни  единици. Ha първо  място  
това  е  вeликoлeпнoтo 88мм  Оръдие  Flak, кoeтo C 
npaeo ce смята  зa едно  oт  нaй-добрите  зенитни  и  
пpoтивoтaнкoви  оръдия  във  WW II. Oт  пъpвaтa 
част  нa иrpaтa можеше  дa останем  C погрешното  
заключение , че  Вермахта  е  използвал  само  и  
единствено  трофейни  85мм  руски  оръдия . A зa- 
щo хваля  тoвa opъдиe и  ro поставям  сред  нaй- 
важните  единици , ще  разберете  сами  в  процеса  
нa urpa. 

Другата  единица  заслужаваща  особено  вни- 
мание  е  руския  160мм  минoмeт, превърнал  ce в  

истински  кoшмap за  немските  войски  нa Изтoч- 
ния  фронт. Гapaнтиpaм, че  и  зa вас  ще  е  кoшмap 
no време  нa играта  (aKo играете  npoтив, a не  с  
него). Освен  изброените  две  оръдия , авторите  нa 
иrpaтa са  включили  и  roлям  брой  други  единици , 
кaтo ocoбeнo no отношение  нa caмoxoднaтa apти- 
лерия  и  самоходните  пpoтивoтaнкoви  opъдия  ca 
зanълнили  npaзнинaтa oт  пъpвaтa част, в  която  
разчитахме  пoчти  изцялo нa буксируема  (тerлeнa 
unu oт  кaмьoн  или  oт  няколко  no-здрави  момче- 
тa, които  cbC сигурност  мoraт  дa съперничат  нa 
актьорите  oт  сериала  "Кеч  мaния") apTunepun, 
кoятo е  дocтa ефективна  в  orбpaнa, нo в  нaпaдe- 
ниe e cлaбoпoдвижнa и  често  бивa унищожена  
преди  дa се  приготви  зa бoй. 

Сред  САУ(самоходни  артилерийски  ycтa- 
нoвки) зacлyжaвaт  отбепязване  "HETZER", 
"HUMMEL" "MARDER", и  ИСУ-152. Изпonзвaйки  
самоходната  артилерия  за  непосредствена  noд- 
дръжка  нa танковете  и  пехотата  ще  можете  в  
движение  (no време  нa настьпление ) дa унищо  

t 



PEBЮ  

жавате  войските  и  бункерите  на  врага, което  
е  и  основната  задача  на  този  тип  бойни  машини. 

Интересно  е  хрумването  на  авторите  да  
включат  медик  в  състава  на  армиите  ви, no мoe- 
мy тази  единица  е  излишна  в  голяма  част  от  ми- 
сиите, защото  no време  на  грандиозните  сблъ- 
съци  и  кървави  мелета, изобилстващи  в  
SUDDEN STRIKE, последното  нещо  което, ще  
гледате  е  здравето  на  отделните  войници, a и  в  
повечето  случаи  те  умират  веднага, от  един  
взрив  или  изстрел. 

Допълнително  yдoбcтвo за  играча  е  въз- 
можноспа  да  товарите  боеприпаси  на  обикно- 
вени  камиони  и  no този  начин  на  колите  за  noд- 
дръжка  няма  да  се  налага  да  попълват  боезапа- 
ca Cu oт  отдалечени  складове, a ще  можете  да  
стоварвате  боеприпасите  направо  на  позициите  
на  артилерията, като  артилеристите  сами  nonъл- 
ват  боекомплекта  Cu. 

B продължението  на  S.S. и  в  духа  на  pea- 
лизма  и  достоверността  гаубиците  не  могат  
да  бъдат  местени  от  войниците , a само  c no- 
мощта  на  камиони . Също  и  минометитё  ce нo- 
сят  oт  своя  разчет  a не  в  камиони  както  беше  
в  първоначалния  вид  на  играта. 

И  докато  в  новостите  нещата  изглеждат  
чудесно  тo за  "поправката  на  недостатъците " в  
предходното  заглавие  има  какво  още  да  се  
желае. 

Недостатъци(или  недооправени  нещица) 
Ha nъpвo, втopo и  трето  място  - играта  е  

много, aмa много  трудна  и  тoвa е  единствена- 
тa причина  дa нe ce npeвъpнe в  масов  хит. 
След  трудноспа , друга  съществена  слабост  е  
системата  зa изчисление  на  щетите  oт  отдел- 
ните  оръжия. HanpuMep caмo най-леките  
стрелкови  оръжия  не  нaнacят  щети  на  тaнкo- 
вете, което  води  до  парадокси  от  типa тaнкoвe 
с  дебела  броня  дa бъдaт  nopaзявaни  и  унищо- 
жaвaни  oт  противотанкови  пушки  и  леки  оръ- 
дия, a това  скьпи  ми  приятели  е  невъзможно. 
Е, ще  oтдaм  това  на  фaктa, че  все  naк  cтaвa 
дума  зa urpa, a не  зa реален  симулатор , нo тa- 

кова  разминаване  в  действителността  не  може  
да  не  се  забележи  на  фона  на  всички  останали , 
отлично  изпипани  параметри . 

Следващият  недостатьк  е  прекалената  мощ  
на  полевата  артилерия. Наистина  ако  става  дума  

за  поражения  върху  вражеската  пехота  и  бункери, 
тo може  да  се  съгласим, нo кoraтo артилерията  
стреля  с  осколъчно-фугасни  снаряди , тo не  е  лo- 
гичнс  дa нaнacя  такива  големи  щети  нa танковете  
и  други  бpoниpaни  мaшини. 

Спорен  момент  е  и  скорострелноспа  нa еди- 
ниците. Отрува  ми  ce, че  в  иrpaтa този  показател  
е  до  голяма  степен  уеднаквен  (може  би  с  цел  noc- 
тигане  на  баланс  нa силите), нo в  urpa с  качества- 
тa нa SUDDEN STRIKE, можеше  дa се  постигне  и  
no-голяма  реалистичност  нa тoзи  показател. 

Освен  гореизброените  недостатъци  би  билo 
добре, в  nocлeдвaщo продължени  нa играта  ( дaй  
Боже  дa имa тaкoвa), дa бъде  увеличена  poлятa 
нa aвиaциятa. Тя  дa нe би  следвало  да  e тoлкoвa 
лесна  зa nopaзявaнe. A нe би  било  лошо  и  пехота- 
та  да  може  дa се  окопава. 

Няколко  думи  зa финaл  
Като  гледам  догарящите  останки  oт  тaнкoвe- 

те  Cu и  окървавените  трупове  на  войниците  ми, 
ще  Cu позволя  дa ви  дaм  няколко  дребни  практи- 
чески  съвета  (зa дa не  ви  се  налага  често  дa тьр- 
сите  LOAD). 

Обстрелвайте,без  дa пестите  снаряди,дори  
предполагаемото  място  нa вpara,нeзaвиcимo,чe 
He ro виждате . Тази  артилерийска  подготовка  ще  
ви  помогне  дa унищожите  опорните  My тoчки. 

B атака  използвайте  танковете  зaeднo с  nexo- 
тaтa и  caмoxoднaтa артилерия. 

По  време  нa биткa, ако  имa възможност  из- 
ползвайте  и  paзyзнaвaтeлнaтa авиация . 

Групирайте  артилерията  Cu в  батареи, като  
маркирате  оръдията  c Shift и  после  с  Ctr+цифpa 
създадетегрупи. 

И  нaй-вaжнoтo, не  се  свенете  дa използвате  
клавиша  "nayзa", зa да  дадете  нoви  зaдaчи  нa бой- 
ците  Cu. 

A cera e време  за  Край! Ще  се  видим  на  подс- 
тьпите  кьм  Москва. 

Der Wo1f 

Гpaфикa: 	90% 
Звyк: 	 85% 
Гeймnјіeй: 	90% 
Интeлeкт: 
Myлтиnлeйъp: 	90% 
Пpиличa нa... 

Sudden Strike 
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INDEPENDENCE WAR 2 
EDGE OF CHAOS 

1 Гlpoизвoдитeл: Particle systems 
1 Paзnpocтpaнитeл:lnfogrames 
1 Интepнeт: www.independencewar.com  

1  Системни  изисквания: 
Celeron 600,128 MB RAM, 
16 MB VideoCard 

1  Жанр: Екшън  1  Сдъвкано : увлекателен  и  красив  космически  
симулатор, който  събира  в  една  игра  свободата  на  действие  на  
Privateer и  интересната  история  на  първия  1-War. 

се  вoдя  no акьла  на  дванайсетгодишен  хлапак, 
npu това  мaй  не  ocoбeнo интелигентен . Трябва  
дa ro видите  само  на  анимацията  в  началото  на  
мисиите  - как  се  настанява  на  nилoтcкoтo крес- 
лo, как  се  намества  yдoбнo, кaк  зaкaчливo гледа  
- все  едно  казва  "я  да  видим  с  какво  ще  Cu no- 
играем  тoзи  път". Ако  бях  на  неговите  roдини, 
cиrypнo щях  да  се  зарадвам  на  възможността  
да  се  разхождам  из  бъдещето  oт  нeгoвo име, 
обаче  нa моята  пoчтeнa възраст  не  ми  отива  дa 
си  играя  на  стражари  и  апаши . 

Тъкмо  бях  приготвил  най-пиперливите  Cu 

Редно  е  да  започна  от  историята , още  no- 
вече, че  началото  й  вероятно  ще  ви  се  
стори  познато . Имало  едно  време  един  
миньор . Той  усърдно  и  честно  работил  
дълги  години, за  да  даде  на  сина  Cu npe- 
питание  и  да  ocurypu бъдещето  My (He ce 
казва  какво  точно  се  е  случило  с  майката  
на  момчето , обаче  така  unu иначе  нея  я  
няма). И  наглед  успешно  се  справял  с  pa- 
ботата  до  дванайстия  рожден  ден  на  хла- 
пето. После  обаче  станала  беля. Лихва- 
рят, от  който  бил  заел  солидна  сума  па- 
ри, дошъп  да  Cu я  потърси . Когато  креди- 
торът  разбрал , че  миньорът  няма  намере- 
ниe да  Cu изплаща  дълга, той  чисто  и  
просто  го  убип. 

Вероятно  вече  се  досещате  в  чия  ро- 
ля  трябва  да  влезете  вие. Кой  от  гореспо- 
менатите  персонажи  е  изпаднал  в  най-го- 
ляма  беда  (aKo нe броим  мъртъвците )? 
Кой  е  най-безпомощен , без  средства  за  
оцеляване  и  е  на  дванайсет  години? 
Имам  честта  да  ви  го  представя  в  цялата  

My npeneCT: дами  и  господа, на  вашето  
внимание  - Кал  Джонстьн . 

Оказва  се  обаче, че  малкият  крие  в  
ръкава  си  някое  и  друго  асо. Първото  се  
нарича  (unu поне  преди  няколко  века  се  е  
наричало ) Джеферсън  Клей. По  незнайни  
пътища  компютърният  aanuc нa самолич- 
ността  на  някогашния  космически  вълк  се  
е  озовал  в  ръцете  на  Кал. Клей  помага  на  
хлапака  да  стигне  и  до  втория  Cu голям  
коз  - базата  на  Лукреция . За  всеобща  из- 
ненада , и  най-вече  за  изулмение  нa Кал, 
се  оказва, че  баба  My навремето  Cu e би- 
ла  най-свирепия  пират  в  целия  ceктop. 
Клей  знае  къде  се  намира  бившата  й  ба- 
зa, и  завежда  момчето  до  нея. След  кое-  
тo го  качва  в  един  кораб, и  малко  no мaл-  
кo зanoчвa да  ro обучава  на  изкуството  нa 
кopcapитe, флибустиерите  и  останалите  
джентълмени  на  късмета . 

B тoзи  момент  от  развитието  на  съ-  
битията  се  почувствах  леко  прецакан . Ня- 
как  cu не  ми  ce видя  много  смислено  да  
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сквернословия  no адрес  на  дизайнерите  oт  
Particle systems, кoгaтo в  действието  настъпи  
нeoчaквaн  oбpaт  - Kan срещна  убиеца  на  баща  
Cu, в  резултат  на  което  беше  пъхнат  "нa топло" 
no скалъпени  ибвинения  с  присъда  зa 80 лазар- 
никa. A nocne 15 години  минaxa зад  кадър , за  
да  видя  как  Кал  Джонстън  с  шайка  cъбpaни  oт  
кoл  и  въже  съкилийници  се  опитва  да  избяra от  
зaтвopa. Къде  с  късмет, къде  с  yмeниe, те  успя- 
вaт  дa се  измъкнат  и  да  зaвлaдeят  един  товарен  
кораб . Кал  сяда  нa мястото  нa nилoтa, след  кое- 
тo управлението  поемате  виe. 

Само  трябваше  дa хвърля  едно  око  нa нa- 
чина, no кoйтo млaдият  Джонстън  заема  място- 
тo cu пред  управлението  нa мaшинaтa, зa да  
преосмисля  oтнoшeниeтo Cu KbM иrpaтa. Чове- 
ка, кoгoтo видях, нямаше  нищo oбщo с  игривия  
мaлчyraн  oт  предните  мисии. Пpoнизвaщият  
поглед, отсечените  движения, съсредоточеното  
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свиване  на  веждите , неподвижното  изра- 
жение  - всичко  сякаш  говореше  " Време  е  
да  свърша  малко  работа, Ако  някой  зас- 
тане  на  пътя  ми, ще  Cu изпати". B кожата  
на  TOЗИ  Кал  бих  влязъл  no всяко  време. 
Свалям  шапка  на  художниците , които  B 5 
секунди  анимация  и  някoлкo жеста  са  
събрали  тoлкoвa съдържание. 

(  SAVE  GAME 

( LOAD GAME 

(  OPTIONS  

A zra'llc Takagl 

Chargc5: 
Grand Piracy. 2 count' 

lncarccratlon: 
Datc:2377 CE 
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5cntancc: 278 усага  
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Както  вече  подозирах , скоро  се  ока- 
за, че  предните  мисии  са  били  просто  за- 
познаване  с  играта. Пред  меи  се  разкриха  
неподозирани  по-рано  проблеми , с  които  
трябваше  да  се  справям. Вярно, имах  от- 
ново  на  разположение  базата  на  Лукре- 
ция, обаче  старият  й  кораб  вече  ro няма- 
ше, конфискуван  при  ареста  на  Кал  пре- 
ди  15 roдини. Вместо  uero разполагах  с  
малкия  влекач, пленен  при  бягството  oт  
затвора. Нямах  пoдxoдящoтo въоръжение  

и  оборудване, за  да  ro превърна  B ефек- 
тивна  бойна  машина. He познавах  звезд- 
ната  система, нямах  връзки  за  пласиране  
на  плячката  oт  пиратските  рейдове , нитo 
източници  за  придобиване  на  необходи- 
мите  ми  боеприпаси  и  ъпгрейди  за  кора- 
ба. Ето  B този  момент  започна  истинската  
urpa. 

Като  поиграете  известно  време, ще  
добиете  представа  за  света  ua I-War. Ще  
се  свържете  с  фамилията  Степсън  - нa 

РЕВЮ  

пръв  поглед  oбикнoвeни  гангстери . Ще  изпъл- 
нявате  техни  поръчки, a B замяна  ще  използва- 
те  връзките  им. Скоро  обаче  ще  се  сблъскате  и  
с  Мародерите -добре  организирани  бандити, 
които  тероризират  целия  сектор. Ще  ви  се  на- 
лoжи  да  се  изправите  срещу  тях, за  да  защити- 
те  интересите  на  Степсъните. Всяка  следваща  
мисия  ще  ви  въвлича  по-дълбоко  B местните  
кoнфликти , ДОкаТо  B еДИн  мoмeнт  се  Окаже, че  
задачите,които  изпълнявате, не  представляват  
безразборни  пиратски  нападения , a акциите  нa 
последователна  война. Скоро  ще  можете  да  се  
включите  B Лигата  - обединение  на  независи- 
мите  граждани  B сектора. Тя  е  възникнала  B от- 
говор  нa опитите  нa големите  корпорации  да  ек- 
сплоатират  безогледно  ресурсите  и  население- 
то  на  звездните  системи  oт  сектора  Badlands. B 
последно  време  обаче  Мародерите  представля- 
ват  основния  проблем  на  Лигата. Естествено , на  
вас  ще  се  падне  да  гo разрешите. 

Вероятно  тук  е  мястото  да  cnoмeнa, че  aз  
всъщност  още  не  съм  минал  играта  докрая. Ос- 
новната  причина  е  необятноспа  на  света  нa I- 
War, както  и  нелинейноспа  на  геймплея . За  
разлика  от  останалите  подобни  urpu, кьдето  
щoм  ви  поставят  мисия, трябва  да  я  изпълните  
B рамките  нa един  полет  или  нa предварително  
определено  време, тук  просто  ще  получавате  
множество  задачи . Кога, кaк  и  B какьв  ред  ги  
изпълнявате , зависи  oт  eac. Винаги  можете  да  
се  приберете  B базата  за  зареждане  (и  за  да  за- 
пишете  играта), или  да  тръгнете  да  вършите  ня- 
каква  друга  работа, несвързана  с  основната  ис- 
тория  (тоест  - да  грабите  и  плячкосвате  no собс- 
твено  ycмoтpeниe). 

Защо  обаче  въобще  трябва  да  си  цапате  
ръцете  с  пиратство? Заради  системата  зa тьрго- 
вия. C оборудване  и  муниции  можете  да  се  сдо- 
биете  no един  oт  три  начина  - да  ru получите  B 
награда  зa изпълнена  мисия  (кoero се  случва  
рядко), да  ru ограбите  oт  някой  транспорт  в  кос- 
моса  (което  става  още  по-рядко, понеже  тpaнc- 
портите  имат  дразнещия  навик  да  носят  нe то- 
ва, което  ви  е  необходимо  B мoмeнтa), unu да  ru 
изтъргувате , т.е. да  ru замените  за  друга  стока. 
Във  всеки  момент  ще  имате  списък  oт  предло- 
жения  - кoй  кaквa екипировка  е  roтoв  да  ви  дос- 
тaви, и  срещу  каква  cтoкa. От  вас  се  иска  да  
" придобиете " стоката, a понякога  - и  дa я  доста- 
вите  нa купувача . 

Tyke мяcтoтo да  обясня  кaк  дa бъдете  пo- 
ефективни  кopcapи. Трябва  дa планирате  удари- 
те  си. Избирате  cu кaквo търсите , и  B зависи- 
мост  от  това  Cu набелязвате  кьде  да  патрулира- 
те  B очакване  на  удобна  цел. Ако  ви  трябват  кар- 
тофи  - селскостопанските  планети  и  станции  са  
удобно  място. Ако  искате  да  откраднете  лекарс- 
тва  - посетете  местната  болница, a рудата  тряб- 
ва  да  търсите  oкoлo миньорските  кoлoнии, кoи- 
то  я  добиват, unu no nътя  й  кьм  зaвoдитe, които  
я  преработват. Трябва  да  използвате  мозъка  Cu, 
понеже  шансът  случайно  да  попаднете  на  нещо, 
кoятo ви  трябва, е  noчти  нулев. Само  B първата  
система  има  152 небесни  тела, станции  и  точки  
наЛагранж , между  кoитo непрестанно  сноват  
кораби  с  най-разнообразни  товари. 

Друг  начин  дa придобиете  част  от  необхо- 
димoтo ви  оборудване(най-вече  боеприпаси), е  
да  cu ro произведете . Проблемът  идва  oт  това, 
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че  за  целта  трябва  да  разполагате  със  съ- 
ответната  технология , a нея  трябва  да  Cu 
я  купите  на  свободния  пазар. Освен  това  
фабриката  в  станцията  на  Лукреция  изис- 
ква  да  й  осигурите  материал , който  също  
трябва  да  дойде  от  запасите  ви  C ограбе- 
на  плячка. 

Разнообразието  от  екипировка  е  гра- 
мадно. Можете  да  избирате  десетки  ти- 
пове  компоненти  на  кораба  си. Енергийни  
оръдия, касети  C ракетно  въоръжение , 
сензори, бордови  компютьр, реактор, 
акумулатори , охлаждащи  елементи , сред- 
ства  за  радиоелектронна  борба, енергий- 
ни  щитове, двигатели  за  ниска  и  субсвет- 
линна  скорост, маскиращи  устройства , 
софтуер  за  управление  на  бордовите  си- 
ситеми  unu добавяне  на  нови  режими  на  
работа  на  автопилота , примамки  за  вра- 
жеските  ракети ... Можете  даже  да  монти- 
рате  върху  корпуса  на  кораба  cu малки  
изстребители , които  да  изстреляте  срещу  
врага, unu да  носите  ru като  оръжейни  
установки  no време  на  битка. Можете  да  
конфигурирате  машината  cu no един  от  
четири  стандартни  начина(балансиран, 
щурмови , стелт, unu за  радиоелектронна  
борба), unu ръчно  да  посочите  всеки  тo 
компонентите , кoитo искате  да  носите  на  
борда. Хубавото  е, че  има  енциклопедия , 
B която  пoдpoбнo е  описан  принципът  на  
действие  и  особеностите  на  всяка  част, C 
кoятo можете  да  се  сдобиете, и  няма  да  
ви  е  трудно  да  подберете  най-подходя- 
щoтo за  дадена  задача  оборудване . 

Добре, a какво  става  щoм  екипирате  
кораба  Cu? Как  се  развиват  полетите? 

Прекрасният  физически  модел  oт  
първия  I-War e запазен . Oтнoвo можем  да  
се  насладим  на  реалистично  поведение  
на  обектите  B космоса. Пак  се  налага  чо- 
век  често  да  използва  страничната  тяга, 
за  да  провежда  no-ефективно  битките . 
Само  че  управлението  е  доста  no-лесно, 
зaщoтo тук  корабите  са  по-маневрени , a 
aвтonилoтът- пo-интелигентен. 
Според  мен  дизайнерите  на  иг- 
рата  са  постигнали  идеалното  
съотношение  между  лекота  на  
управление  и  реалистичност. 
Запазена  е  концепцията  за  тpи- 
те  типа  придвижване  - C peaк- 
тивна  тяга, субсветлинен  LDS 
двигател, и  капсулен  двигател  
за  моментални  подпространст- 
вени  скокове . Dбaчe мнoгo пo- 
често  се  uanara използването  
на  LDSI paкeтитe, кoитo нару- 
шават  работата  на  LDS-овете  и  
моментално  намаляват  ско- 
pocпa на  всички  кopaби, които  
ги  използват. Toвa е  начинът  да  
провеждате  пиратските  Cu на- 
падения . Набелязвате  Cu цел, 
давате  на  автопилота  заповед  
дa я  следва, изчаквате  да  
включи  LDS придвижването  и  
да  се  отдалечи  oт  евентуалните  
свидетели , и  изстрелвате  LDSI. 

Така  всички  околни  кораби  забавят  дви- 
жението  Cu и  губят  възможността  да  из- 
бягат  бързо  с  помощта  нa LDS тяга. Пос- 
ле  ви  остава  caмo да  унищожите  ескорта  
и  да  съберете  плячката. 

Капсулният  двигател  nък  може  да  
прави  моментални  скокове  между  тoчкu 
на  Лагранж, кoeтo е  единственият  начин  
да  се  придвижвате  между  звездните  cиc- 
теми. Можете  да  ro използвате  и  за  пo- 
бързо  движение  B една  и  съща  система, 
oбaчe B повечето  случаи  се  оказва, че  
полза  от  подобни  действия  няма. Причи- 
ната  е, че  през  L-точките  винаги  има  oжи- 
вен  трафик  и  ще  ви  се  наложи  да  изчaкa- 
те  реда  си, за  да  влезете  B тях. Това  заба- 
вяне  често  вoди  дo ненужна  загуба  на  
време. Зa съжаление , обаче, че  на  авто- 
nилoтa не  може  дa My се  обясни  кога  дa 
използва  L-точките , и  кога  просто  да  нас- 
тъпи  LDS-a. B резултат  се  получава  из- 
нервящо  мотаене  oкoлo и  през  разни  L- 
тoчки. 

Развитието  нa историята(докъдето  
съм  я  видял) също  е  интересно . B нача- 
лото  няма  да  притежавате  капсулен  дви- 
гател, затова  ще  трябва  да  се  придържа- 
те  B границите  нa системата  Hoffer's 
Wake. B края  на  nъpвoтo действие  ще  no- 
лучите  тaкъв  двигател , и  пред  eac ще  се  
отвори  цял  нoв  свят. Разширяването  на  
кръгозора  на  този  етап  на  играта  има  
доста... шоков  ефект. Човек  тькмo е  свик- 
нал  CbC системата, кьдето  е  бaзaтa на  
Лукреция , и  e започнал  да  се  чувства  там  
B свои  води, onoзнaл  е  част  oт  местата, 
усетил  е  необятността  на  пространството , 
и  изведнъж  - xon - пред  него  се  появяват  
още  седем  тaкивa системи . 

Мисиите , кoитo ще  трябва  да  изnъл- 
нявате , са  разнообразни , и  често  изискват  
творчески  подход. Ha моменти  даже  авто- 
рите  им  като  че  ли  са  прекалили  със  
сложността  на  "загадките ", които  трябва  
да  решите. 0свен  това  част  oт  битките , B 

кoйтo ще  ви  хвърлят, са  твърде  трудни . Често  
проблемът  идва  oт  cклoннocпa на  враговете  
веднага  да  изстрелят  no вас  всичките  Cu ракети . 
Особено  ако  не  притежавате  no-съвършени  
средства  за  oтклoнявaнeтo им, просто  няма  да  
имате  шанс, и  ще  ви  се  налoжи  да  прилагате  ал- 
тернативни  методи  за  борба  (npuMepHo - да  ce 
дръпнете  зад  гърбовете  нa придружаващите  ви  
кораби , за  да  оберат  те  ракетите ). Иначе  изкуст- 
веният  интелект  нa противниците  (както  и  на  съ- 
юзниците  ви) e много  добър. Корабите  действат  
кoopдиниpaнo, реализират  предимствата  си  и  ce 
възползват  от  недостатьците  нa Bpara. Единст- 
вeнaтa ми  no-сериозна  забележка  е  към  поведе- 
нието  на  aвтonилoтa no време  на  скачване  C друг  
обект. Когато  тoвa cтaвa нa спокойствие  B някой  
тиx ъгъл, e все  едно  кaк  точно  ще  се  движи  кo- 
рабът  ви. 06аче  B кaчecтвoтo си  нa nupaT, често  
ще  ви  се  налага  да  извършвате  пoдoбни  манев- 
ри  noд  вражески  обстрел , a тогава  всяка  секунда  
забавяне  или  погрешно  движение  могат  да  ви  
струват  живота. Което  собствено  и  се  случва  от  
време  нa вpeмe. 

Голямата  слабост  на  играта  oбaчe носи  
името  "интерфейс ". Това  е  доста  странно, поне- 
же  създателите  на  Edge of Chaos твърдят, че  нa 
този  аспект  от  дизайна  са  oбъpнaли  най-сери- 
oзнo внимание  след  масовите  оплаквания  oт  
първия  I-War. Зa съжаление , не  са  ce справили  
ocoбeнo добре. Безспорно, кoнтpoлът  нa самия  I 



нанlа  UOpдAOs9 

ниlArплuг  : 

TUOCST F1GЧTsc  

GATLING CANNON 
on FIGHTER HAROPOINT 

Unused cargo slots:  I 

трудните  битки, Edge of Chaos предлага  геймп- 
лей, кoйтo мora дa определя  единствено  като  
'пристрастяващ '. Човек  просто  нe може  да  се  
удържи  дa направи  още  един  noner. 

Знаете  ли, мисля, че  nucax достатьчно . Ос- 
вен  това  е  време  дa ce въpнa в  базата  нa Лукре- 
ция. Трябва  да  проверя  кoлкo тoчнo скъпоцен- 
ности  трябва  дa събера, за  да  си  купя  онзи  
Agressor Shield. Освен  това  имам  да  спасявам  
няколко  звездни  системи. Приятен  ден. 

ALEX II 
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- свободата  нa действие . Възможноспа  във  
вceки  момент  дa отидете  кьдето  вие  решиге , и  
да  направите  каквото  ви  харесва  в  моменга, не- 
зaвиcимo от  задачите  в  конкретната  мисия. Ре- 
зyлтaты  е  страшно  завладяваща  космическа  
симулация - забележете,симулация,а  не  симу- 
латор. Понеже  I-War 2 симулира  нe просто  бит- 
ките, през  кoитo трябва  дa минете. Тя  симулира  
цяла  вceлeнa, oтвapя  прозорец  към  едно  въз- 
мoжнo бъдеще  и  ни  позволява  да  поживеем  в  
него. Няма  да  си  кривя  душата, и  да  казвам, че  
Particle Systems ca направипи  идеалната  urpa - 
това  просто  нe e вярно. B нея  имa доста  недо- 
мислици , кoитo имат  потенциала  да  ви  докарат  
дo неконтролируем  бяс. Обаче  въпреки  трома- 
вия  интерфейс , нa места  безумните  мисии  и  

C  сиатом¢~ 

полет  е  много  по-лесен  и  удобен, откол- 
кото  по-рано. Вместо  четирите  различни  
режима  на  управление , сега  има  само  
два  - нормален , и  инженерен . Последни- 
ят  обаче  създава  проблеми . Както  вече  
споменах , корабът  ви  носи  десетки  раз- 
лични  видове  системи . Много  от  тях  мо- 
гат  да  бъдат  включвани  и  изключвани , 
което  се  прави  от  инженерния  екран . Там  
обаче  не  можете  да  използвате  мишката  
Cu! Ако  искате  примерно  да  активирате  
източника  на  радиосмущения, трябва  да  
включите  в  инженерен  режим , после  със  
стрелките  нагоре  и  надолу  да  изберете  
контрола  на  индивидуалните  системи, 
след  това  с  лява  и  дясна  стрелка  да  се  
позиционирате  върху  въпросния  източ- 
ник  (това  е  свързано  с  около  20 натиска- 
ния  на  клавиш  докато  преминете  nocne- 
дователно  през  половината  други  уст- 
ройства), и  накрая  триумфално  да  натис- 
нете  "Enter", за  да  включите/изключите  
радиосмущенията . Цялата  операция  от- 
нема  между  30 и  60 секунди , което  авто- 
матично  означава, че  не  можете  да  я  из- 
вършвате , ако  в  радиус  от  40 километра  
наоколо  има  врагове. Звездната  карта  
пък  има  друг  проблем . Там  не  можете  
плавно  да  регулирате  степента  на  увепи- 
чение  на  образа. При  изглед  отдалече  се  
виждат  само  основните  небесни  тела, нo 
без  техните  спътници , a npu поглед  отб- 
лизо  орбитите  на  част  от  планетите , стан- 
циите  и  астероидите  излизат  извън  екра- 
на  и  човек  трябва  да  скролира  дълro вре- 
ме  настрани , докато  ги  намери. Резулта- 
rы  е, че  ако  искате  да  отидете  примерно  
в  Greydog City, няма  да  можете  да  го  нa- 
мерите , освен  ако  нe знаете  точно  къде  
да  тьрсите . Трябва  да  кликнете  първо  
върху  главната  звезда  Hotfer's Wake, noc- 
ле  върху  планетата  Griffon, след  това  вър-
ху  спыника  й  Samarkand, и  чак  тогава  ще  
видите, че  сред  другите  станции  там  оби- 
каля  и  Greydog City. Поради  тази  причина  

от  сайта  на  играта  (или  от  диска  на  списа- 
ниeтo) можете  да  си  свалите  справочник  
нa звездните  карти  в  Edge of Chaos, кьде- 
тo пише  кое  небесно  тялo oкoлo кое  oби- 
каля. Без  нeгo е  практически  невъзможно  
дa се  оправите  сред  дебрите  на  космоса  в  
играта. 

Зa сметка  на  това  оформлението  нa 
втория  1-Ware прекрасно . Всичко  изглеж- 
да  страхотно - корабите,експлозиите, 
станциите , nnaнeтитe, звездите  (тях  Cu 
заслужава  да  разгледате  отблизо , само  
внимавайте  KOЛKO отблизо  ro правите), 
мылявините , отломките ... Програмистите  
oт  Particle Systems ca създали  специална  
система , кoятo да  изчислява  осветеност- 
та  на  обектите  в  космоса , и  трябва  да  ви  
кажа, че  ca Cu свършили  работата  чудес- 
но. Динамичните  светлини  придават  мнo- 
го  живот  на  иначе  стерилната  празнота  на  
пространството . Caмoтo небе  е  страшно  
добре  нanpaвeнo. Caмo no oбщия  My изг- 
лед  можете  дa познаете  точно  в  коя  сис- 
тема  се  намирате . Някои  ca тьмни, други  
- светли, трети  - цветни , четвърти  - сиви. 
Ефекты  от  пречупването  на  светлината  
no силуета  нa nnaнeтa, която  има  атмос- 
фера, a много  добре  направен . Въобще  - 
графиката  е  изпипана  до  нaй-дребни  де- 
тaйли. Анимациите  между  мисиите  също  
ca мнoгo красиви  и  изразителни . 

Похвала  заслужава  и  звукы. Аудио- 
ефектите  ca убедителни , a разговорите  
между  персонажите  ca много  добре  озву- 
чени. Музиката  е  страшно  подходяща. 
Много  класическа  на  фона  на  останалите  
саундтракове  нa urpu, тя  нocи  половината  
от  въздействието  нa космическото  прост- 
ранство. Страшна  работа . 

Зa Edge of Chaos мoгaт  да  се  кажат  
още  доста  неща, нo аз  ще  cnpa дотук. To- 
зи  път  дизайнерите  й  ca ycnenu дa реали- 
зират  пьpвoнaчалнaтa си  идея  за  ориги- 
налния  1-War, която  e Ouna променена  no 
технически  причини  в  последния  момент  037 
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обърнем  внимaниe. KaTo съм  зaпoчнал  дa 
говоря  зa rpaфикaтa, нека  бъдa изчерпа- 
тепен  докрай. Както  вече  кaзax - раздели- 
телната  способност  е  само  една  и  при  тo- 
вa положение  нa по-roлямa монитор , пик- 
селите  в  Technomage приличат  нa цветни  
neтнa. Още  по-гoлямaтa беда  е, че  игpaтa 
не  е  изцяло  3D - моделът  нa Мепвин, кaк- 
тo и  нa всички  вaши  противници  ca Cu 
чиста  проба  спрайтове . Ще  кaжa само  че  
нa места  всичко  изглежда  зверски  зле  
именно  поради  тaзи  причина. Иначе  иrpa- 

тa може  да  ви  предложи  много  красиви  
момента  no време  на  някои  нивa. Меж- 
динните  aнимaции  ca перфектно  изпълне- 
ни  и  събудиха  възхищение  в  редакцията . 
Което  не  може  да  се  каже  зa некадърното  
нanacнaтитe текстури , които  прозираха  
докато  Meneuu ce движеше  no екрана, 
както  и  очевадната  квадратност  нa всич- 
ки  терени  - от  водата, където  отделните  
текстури  се  виждaт  C невъоръжено  око, до  
повечето  подове, където  Men си  е  търкап  
подметките . 
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TECHNOMAGE  
Хората  винаги  са  се  страхували  от  различното . За  то- 
ва, можете  да  съдите  oт  историята . Много  гении  са  ум- 
ряли  в  мизерия  изоставени  от  съвременниците  си, кои- 
тo ue ca ycnenu да  разберат  техните  идеи. Те  са  станали  
жертва  на  човешкото  нежелание  да  разшири  мирогледа  
си. Такъв  е  и  проблемът  на  нашия  герой  - Мелвин. He, 
нe ме  разбирайте  погрешно  - Men не  е  някакъв  неразб- 
ран  гений, наблюдателното  око  дори  би  го  определило  
като  глуповат, просто  е  различен. Той  е  плод  на  забра- 
нената  връзка  между  Dreamer и  Steamer. Това  са  двете  
човешки  фракции , които  населяват  Готос  - фентъзи  все- 
лената, в  която  ни  потапя  Technomage. Едните  разчитат  
на  сръчноспа  на  техните  ръце  и  машините , a другите  на  
магиите  и  силата  на  волята. двете  издънки  живеели  от- 
делено, като  се  стремели  да  нe 
поддържат  контакти  един  C друг. 
Те  вярвали , че  нищо  хубаво  няма  
да  излезе  от  такава  връзка. Ho лю- 
бoвтa е  сляпа  и  не  чете  написаните  
зaбpaни. TaKa ce noявявa Мелвин. По- 
лу-магьосник  полу-техник, той  остава  
TPbH в  очите  и  нa двете  общества. Затс- 
вa, кoraтo в  Готос  настьпва  катаклизъм  - 
земята  се  отваря  и  oпaм  излизaт  различ- 
ни  чудовища, Мелвин  бивa обвинен  от  Меч- 
тателите  за  това  нещастие  и  изхвърлен  от  
техния  град. Men трябва  да  намери  бaщa си  в  
rpaдa на  Steamer-ите. Toвa e пьрвата  сериозна  
зaдaчa на  нaшия  млaд  герой . Kaктo вече  ce до- 
сещате, гoлямaтa му  цел  ще  бъде  дa cnacu света  
на  Готос  от  гибел. 

Мда, историята  нa играта  cu я  бивa, особе- 
нo aкo успеете  дa стигнете  до  края  нa игpaтa и  дa 
проследите  paзвpъзкaтa й. Думата  AKO е  особено  
важна  и  в  cтaтиятa cu ще  се  onитaм  дa обясня  
някои  от  причините , които  ще  eu накарат  ни- 
кога  дa не  видите  надписа  "The Епд" в  точ- 
нo тази  urpa. 

Зa да  cu noмorнa, ще  ce onитaм  
жанрово  дa я  квaлифициpaм. 
Technomage представлява  ек- 
шън-приключенска  urpa c 
привкус  нa ролева  игра  и  
силно  конзолно  изпъчване . B 
nocлeднoтo нямa нищo странно  - 
Technomage e правена  предимно  зa кoнзoли. Ha тoзи  
фaкт  дължим  и  прекрасната  разделителна  способ- 
ност  от  640 нa 480 тoчки, единственото  копче  зa 
действие /удар, и  куп  други  екстри. Ho и  нa тях  ще  

B гората  нa феите. B 
дясно  можете  да  
видите  поредното  
изпитание  зa вашите  
jump'n'run умения  



РОЛЕВИ fЛЕМЕНТИ  
Както  вече  споменах , в  TechnoMage има  и  ролеви  

елементи . Като  за  начало  героят  ви  Cu имa опит  и  като  
натрупа  достатьчно  тoчки  вдига  ниво. Тогава  може  дa 
разпредели  2 точки  no четирите  Cu показателя . Опит  се  
добива  чрез  убиване  на  врагове  и  изъплняване  на  зада- 
чи. За  да  се  биете  имате  на  разположение  няколко  оръ- 

жия  за  близък  бой, лък  и  половин  дузина  магии  . Остана- 
лата  ви  екипировка  се  състои  от  специален  предмет  
(например  бързоходки , радар, магически  бомби  или  ку- 
ка) и  оборудване . Интересното  npu него  е, че  можете  да  
Cu слагате  само  едно  нещо  наведнъж  - налример  тапис- 
ман, който  прави  магиите  ви  по-мощни  или  ризница, коа- 
тo да  поема  част  от  понесените  поражения .. От  избора  ви  
зависи  и  начина  нa urpa. 
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Помислете  следващия  
път, дали  ще  правите  
снежен  човек  когато  
падне  снега... 

Точно  графиката  е  и  първата  сериозна  
причина  да  зарежете  играта. При  наличи- 
ето  на  заглавия  като  Max Payne Techno-
Mage изглежда  мъъъничко  недодялано . 

Следващата  причина  да  не  харесате  
TechnoMage e нежеланието  ви  да  хвърчи- 
те  като  ненормални  от  единия  край  нa 
картата  до  другия, зa да  изпълнявате  paз- 
лични  молби  и  задачи. Нещата  няма  дa се  
подобрят  особено  до  края  на  urpaTa, нo в  
самото  й  начало  ca особено  зле. Мисиите  
са  скучни  и  безинтересни , a текстовете , от  
които  можете  дa четете  само  зелените  и  
жьпти  букви  ви  се  струват  обидни  зa вa- 
шaтa жaднa зa приключения  душа. Всич- 
ко  това  се  преглъща. Истинският  Рубикон  
в  TechnoMage нacтъnвa, когато  влизате  в  
един  отвор  в  земята, зa дa намерите  баща  
си. Зanoчвa едно  мъкнене  наляво-надяс- 
нo из  лабиринти , трепане  нa едни  и  същи  
противници , натискане  нa ръчки, които  от- 
варят  врата  някъде  на  майната  си... изоб- 
що  ад. И  така  поне  10-ина  нива. Забравих  
пи  дa кaжa, зa любимият  момент  със  ска- 
чането  нa различни  платформи , платфор- 
мички  и  плaтфopмищa. HanpaBo ми  ce из- 
правя  косата  от  ужас, кaтo се  замисля  от- 
ново  за  цялaтa тaзи  мъка. Номерът  нa 
подскоците  е  дa позиционирате  камерата  
точно  пред  препятствието , защото  иначе  е  
напълно  възможно  героят  ви  дa се  извър- 
ти  леко  настрани  и  айде  naк  load game (зa 
радост  тук  можете  дa записвате  /na реж-
дате  no всяко  едно  място). 

Проблемите  с  jump'n'run елемента  
идва  и  от  недотам  удобния  интерфейс . 
Както  вече  кaзax играта  е  правена  за  кон- 
золи, a там  нямате  цялa клавиатура  нa 
разположение , я! Клавишът  удряй/изпол- 
звай/говори  е  един  и  същ  и  често  ще  се  
намерите  в  ситуация, където  яростно  на- 
лагате  спрайта  нa някое  NPC с  надеждата  

да  Cu поговорите  с  него. Kaмepaтa e застопорена  под  
определен  ъгьл  и  можете  да  Cu я  въртите  нaлявo-надяс- 
но  с  помощта  нa клавишите  или  scroll бутона  нa мишкa- 
тa. Cunuo се  надявам  дa имате  BTOPOTO нa разположе- 
ниe... Както  се  досещате  нямате  колан  или  някакви  бър- 

зи  клавиши, с  кoитo да  пиете  oтвa- 
ри  зa здраве  или  мaнa и  ще  тряб- 
вa дa Cu отваряте  инвентара  и  от- 
тaм  бързо  дa кликвате  кьм  жела- 
нaтa колба. 

От  кaзaнoтo дотук, сигурно  ще  
~,-- Cu помислите , че  TechnoMage не  ми  e xa- 

pecалa и  ще  сгрешите . He мога  да  посоча  

!‚ 
обективна  причина, защо  изтърпях  всички  

слабости  на  иrpaтa дo самия  й  край  (a 
ііі' трябва  да  се  отбележи , че  TechnoMage 

е  доста  дългa). Заслугата  бе  отчасти  нa 
. 	 фaбyлaтa, отчасти  се  дължи  и  нa yвли- 

чaщия  геймплей , кoйтo ме  нaкapa да  cu 
спомня  за  всички  тeзи  urpu в  миналото, които  зaнимa- 
ваха  съзнанието  ми  със  седмици. След  скучните  нива  в  
подземията  заглавието  предлага  много  по-голямо  раз- 
нообразие . Ще  се  наложи  дa noceтитe феите  във  въл- 
шебна  гора, дa прекосите  негостоприемните  пycтини, дa 
ce poвитe из  шахти... точно  преди  да  ви  доскучае  ще  
минaвaтe KbM следващите  прикпючения . Повечето  зa- 
raдки  в  иrpaтa също  ca добре  нanpaвeни, нe TOHHO труд- 
ни, a интригуващи . TechnoMage ще  ви  изправи  и  пред  
най-разпични  изnитaния  от  типа  urpa в  играта, нaпpи- 
мер  ще  се  наложи  дa спечелите  състезание  no нaдбяr- 
ване  с  бръмбари. Противниците  ви  са  оригинални  - нa- 
пример  в  снежното  нивo се  сблъсквате  с  някаква  поди- 
вялa форма  на  снежен  човек, както  и  прилично  нa котка  
същество , което  ви  замеря  със  снежни  топки, нанасящи  
чутовни  поражения  no крехото  телце  на  MeneuH. B nyc- 
тинятa пък  ще  срещнете  миниатюрна  версия  на  червеи- 
те  от  Дюн, кaктo и  гaдинa, възседнала  nтицa, кoятo 
хвърля  камъни  no eac. След  като  убиете  птицата, ще  се  
наложи  дa унищожите  и  вoлния  ездач. Последно  бих  
искал  дa кaжa дoбpa дума  зa музиката  в  иrpaтa, която  
нa места  е  доста  въздействаща, особено  ако  играете  
TechnoMage със  слушалки. Зa звуците  и  озвучаването  
нe могат  дa се  кажат  същите  добри  слова, HO нещата  не  
ca и  особено  тparични. 

TechnoMage e oT онези  игри, които  много  по-добре  
можеш  дa усетиш  докато  ги  играеш, a не  докато  гледаш  
oтcтpaни. От  цялaтa редакция  само  нa uRKO My xapeca 
TechnMage, докато  я  наблюдаваше . Оценките  нa остана- 
лите  варираха  от  "ayyy, каква  тьпa urpa" до  "Джус, пpec- 
тaни  да  cu пропипяваш  младините , дaй  дa седнем  дa My 
ударим  едно  Heroes-че". 

Далеч  съм  oт  мисълта, че  тази  urpa ще  ce xapeca 
нa всички . Сы  сигурност  нe e за  някой  зaкopaвял  почи- 
тател  нa DiaЫo II или  Baldur's Gate II. Ha единия  екшъна  
и  оръжията  ще  ca My малко, на  другия  ще  му  липсва  
дълбочината  в  играта. Hoe TechnoMage ще  изпитате  
онази  тръпка, която  се  беше  noзaryбилa noкpaй  
възхитителната  rpaфикa и  невероятните  спец-ефекти. 
Ако  тя  ви  липсва  - TechnoMage е  зa вac. 

Groover 
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ANACHRONOX  

     

1  Производител : ON Storm 

1  Разпространител : Eidoslnteractive 

1  Интернет: 	anachronox.com  

I Системни  изисквания : 
Celeron 300, 64 MB RAM, 
8 MB VideoCard 

I Жанр: конзолна  ролева  игра  
1 Сдъвкано : Anachronox e чудесно  ролево  заглавие, което  се  отличава  
C грозната  Cu графика , убийствена  атмосфера  и  много  свеж  хумор  

     

Преди  около  две  седмици  стана  публично  
достояние  един  факт, който  през  поспедните  мe- 
сеци  упорито  се  спрягаше  като  слух. Ion Storm 
Dallas залзориха  врати! Or Eidos официално  06- 
явюга, че  Джон  Ромеро, Том  Хол  и  техните  екипи  
са  налуснапи  и  компанията  Ion Storm Dallas вече  
не  сьществува. B последствие  ce оказа, че  Джон  
Ромеро  е  напуснал /бил  уволнен  още  преди  някОп- 
ко  месеца, нo това  се  е  пазело  в  тaйнa зa да  не  
навреди  нa имиджа  на  фирмата. НОвината  за  раз- 
падането  на  компанията  oт  Далас  едва  ли  идвa кa- 
тo изненада  зa някой, особено  спед  пьлнотс  фиас- 
ко  на  Daikatana. u според  мен  господин  Ромеро  
имаше  нужда  oт  отрезвителен  душ, от  спасителна  
доза  реалност, зa дa проумее  какви  простотии  нaт- 
вори  през  безметежните  си  години  в  1оп. Зa съжа- 
ление  покрай  нero гризнаха  дъpвoтo дocтa талaнт- 
ливи  и  кадьрни  xopa, нo Очевидно  нa Eidos им  е  
писнало  и  са  решили  зapaди  един  изсъхнал  клон  
да  отсекат  цялото  дърво. A oт  това  геймьрите  мo- 
тат  caмo дa загубят, ако  лeбeдoвaтa 
песен  нa Ion Storm Dallas e 
показателна  зa истински- 
те  умения  нa част  oт  раз- 
работчиците  там. Ha след- 
ващите  страници  ще  хвърлим  
погпед  върху  нaй-добрата  urpa, из- 
лязла  от  луксОзните  Даласки  офиси  
на  Ion Storm. Иде  реч  за  Anachronox - 
едно  невероятно  свежо  и  npиятнo прик- 
лючение , което  се  надявам  да  заеме  достойно  
мястo дo класиките  сред  ропевите  игри. 

Най-характерното  за  Anachronox e, че  тя  е  
ролева  игра  със  силен  конзолен  привкус  (a na 
Final Fantasy VII). Toea cu имa своите  noлoжи- 
телни  и  отрицателни  черти, в  зависимост  oт  
гледната  точка  нa играча. От  една  страна  е  
no-npикnючeнcкия  npивкyc, линeйнocпa и  
кинематографичния  облик  нa иг- 
рата, a oт  другата  са  
пo-cтeгнaтa и  cилнa 
история, опростения  
контрол  и  фантастич- 
ната  атмосфера, 
като  последните  
са  следствие  нa 
пьрвите. За  тези  
от  вас, които  

npизнaвaт  рОлеви  игри  само  от  ранга  нa Baldur's 

Gate 2, това  заглавие  ще  изглежда  смешно. 
Няма  я  oнaзи  свобода  на  действието , нямa ro 
онзи  размах  и  oбxвaт, в  следствие  нa това  ги  
нямa и  онези  стотици  часове  геймплей . Наместо  
тoвa Anachronox ви  предлага  cилнa фабула, зa- 
пОмнящи  се  персонажи , неподправен  хумор, 
жестока  атмосфера  и  към  30-40 чaca геймплей , 
зa които  никoгa нямa дa съжалите , че  сте  изгу- 
били. 

Играчы  enuaa в  ponятa на  Силвестър  
"CnaW Буутс, частен  детектив  със  сери0зна  nun-
ca на  paбoтa и  още  по-сери0зен  дьпг  кьм  мa- 
фи0тския  бос  и  некоронован  крал  нa плaнeтaтa 
Anachronox Венделин  Дета. Тук  искам  дa нan- 
равя  едно  кpaткo лирическо  олионение , зaяв- 
явайки  сьвсем  ОтговОрно, че  в  
Anachronox нямa водо- 
лaзи. Всьщност  

ви  класове , още  по-малко  подводни , което  onpe- 
делено  ще  облекчи  paбoтaтa нa много  братя  no 
перо. Играта  ви  предлага  персонажи , всеки  със  
собствени  умения  и  спос0бности , и  вие  решавате  
кoи  от  тях  ще  включите  в  грулата  си. Katno вече  
кaзax, в  нaчaлoтo нa прикпючението  иrpaчы  
влизa в  ролята  нa Слай  Буутс  и  пьрвия  My сбль- 
сък  C иrpалнaтa реалност  е  дocтa брутален, и  е  
Онагледен  oт  тежичките  юмруци  (осОбено  метал- 
ният) нa един  от  биячите  нa Дета, дошъл  дa при- 
помни  нa нашето  момче  зa кинтите . След  прид0- 
биване  нa индиroв  цвят  нa едното  око, бегло  
разместване  нa денталната  инфраструкryра  и  
кратък, нo дocтa болезнен  полет  през  прозореца  
нa 0фиса  си, Слай  решава  да  се  вслуша  в  съвета  
нa всички  околни  и  дa се  опита  да  намери  рабо- 
тa, и  дa се  издължи  нa Дета. Toea, което  зaпoчвa 
като  рутинно  изпьлнeниe нa стандартна  детек- 
тивска  п0ръчка  много  скор0 се  превръща  в  раз- 
гадаване  нa тайнствените  възможности  нa мис- 
тични  инonлaнeтни  артефакти , извecтни  като  
MysTech, и  в  крайна  сметка  свършва  със  спася- 

вaнeтo нa света/космоса. Предполагам , 
че  звучи  доста  тривиално , 

нo вярвайте  ми  - не  е. 
Вече  споменах  за  

Опростения  контрол  нa иг- 
paтa, и  сега  смятам  да  кажа  

малко  пoвeчкo думи  зa това. Уп- 
равлението  е  изключително  
просто  и  инryитивнo. Всичко  нa 
всичк0 имате  8 клавиша  oт  
клaвиarypaтa и  една  мишкa. 
Няма  комбиниране  нa някoл- 

ко  предмета, нямa чудене  кой  
предмет  кьде  дa се  използва , 

нямa претрупан  интерфейс  C мно- 
жеств0 опции  - C клaвиarypaтa управлявате  

групата  Cu, a c мишкaтa взаимодействате  C 
околния  свят. Ако  рОботы  ви  имa нужда  

oт  батерия , просто  щракате  върху  нero 
и  батерията  бивa сложена  

(aKo я  имaтe). Тази  
лeкoтa нa из- 
п0лзване  на  
интерфейса  е  
допьлнително  
доразвита  при  
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мениджмьнта  на  групата  ви. C натискането  на  F5 
отваряте  °груповото  меню", кьдето  можете  да  
прегледате  наличния  инвентар , да  изберете  кого  
да  излекувате  и  C какво, да  утилизирате  някой  
нoв  ъпгрейд  и  подобни. Чисто  и  просто. Имайте  
предвид, че  в  Anachronox като  вдигнете  ниво, иг- 
рата  поема  разпределението  на  получените  в  
следствие  на  това  точки. Bue no никакъв  начин  
не  можете  да  повлияете  върху  развитието  на  
персонажите  Cu, което  във  всеки  друг  случаи  би  
ужасило  заклет  фен  на  ролевите  игри  като  мен, 
нo ryк  изглежда  някак  Cu на  място. Ходи  го  раз- 
бери. 

Като  цялo действието  в  Anachronox може  да  
се  раздели  на  два  основни  елемента  - изследва- 
не  и  бой. Те  ca rope долу  no-равно  застъпени , 
макар  и  да  не  са  равномерно  разпределени  no 
време  нa urpa. Изследователската  част  включва  
в  себе  cu посещения  на  доста  разнообразни  и  
интересни  места, както  и  срещи  и  разговори  C 
множество  различни  персонажи , много  от  които  
имат  невероятно  смешни  ponu и  pennuKu. Onpe- 

делено  моите  фаворити  са  четиримата  oт  °най- 
горещата  галактическа  група  Meatles и  техния  
най-нoв  албум  "Beat the Meatles". Ree'Ngo, Pawl, 
Jawn и  Djordj ca едни  oт  най-коравите  NPC-та  
срещани  от  мен  в  poneea urpa досега. да  не  го- 
вopим, че  целият  разговор  C тях  е  една  дълга  и  
смешна  размяна  на  качествено  подбрани  откыи  
оттехни  песни. 

Тук  трябва  да  отбележа  и  един  от  най-сил- 
ните  моменти  нa Anachronox - междинните  aни- 
мации.. B по-голямата  cu част  те  се  характеризи - 
paт  със  свеж  хумор, много  стил  и  великолепно  
изпьлнение  (и  на  режисьора, и  на  артистите ). Ha 
няколко  пыи  ми  ce случи  дa npeurpan едни  и  съ- 
щи  моменти  само  и  само  дa видя  отново  някои  
aнимaции. 

Освен  rлaвният  герой  Слай  в  иrpaтa ще  
срещнете  още  шест  персонажа, кoйтo ще  eu 
предложат  своята  помощ. Всеки  от  тях  имa спе- 
цифични  умения  и  качества, които  могат  дa вли- 
зaт  в  употреба  в  най-различни  сиryации. Bъв  
всеки  един  момент  вашата  група  може  да  се  

състои  от  трима  души, кaтo единият  от  тях  винаги  
трябва  дa е  Спай. B някoи  случай  играта  ще  ви  нa- 
nara дa вземете  някoй  персонаж, нo в  no-roлямaтa 
част  от  времето  избopът  кои  ще  ca вашите  другари  
ще  е  изцялo вaш. Най-често  тяхното  участие  в  гру- 
пата  eu ще  се  определя  от  техните  бойни  умения  и  
специалните  им  качества . 

Така  стигнахме  и  дo втopият  основен  елемент  
на  Anachronox - a имeннo битките. B унисон  C мото- 
тo нa иrpaтa °колкото  по-просто, тoлкoвa по-хуба- 
во° воденето  нa битки  е  пo-лесно  oт  °артикуларна  
пенетрация  нa нacалнaтa кухина° unu простичкс  
кaзaнo бъркане  в  нoca. Всеки  един  от  вашите  ге- 
poи  имa нещо  като  бpoяч, който  обкръжава  порт- 
peтa My и  постепенно  се  пьлни. B момента, в  който  
се  изпълни , този  персонаж  може  дa действа. B о6- 
щи  линии  той  може  дa извърши  едно  oт  следните  
нeщa: да  се  придвижи  дo определено  място, дa 
атакува, дa нanpaви  магия, да  използва  предмет  
от  инвeнтapa Cu или  дa изnoлзвa някое  специално  
yмeниe. 

U всичко  това  само  C две-три  кпиквания  на  
мишката. Този  стил  нa водене  на  битки  е  доста  no-
бавен  и  no-методичен  oт  битките  в  реално  вpeмe, и  
мнoro по-бърз  и  пo-интересен  oт  походовите  бит- 
ки. 

urpaTa предлага  доста  приличен  арсенал  от  
оръжия  и  мarии, стига  да  имате  парите  за  дa Cu ги  
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купите , или  пьк  находчивоспа  да  Cu ги  намерите  
или  да  се  сдобиете  с  тях. Може  би  най-готиният  
аспект  на  магиите  се  разкрива  едва  кьм  края  на  
играта, когато  получавате  достъп  до  Елементорът  - 
устройство , позволяващо  ви  да  обединявате  магии  
и  да  създавате  по-мощни  и  стабилни  техни  ва- 
рианти. 

i(онзолноспа  на  Anchronox ce проявява  и  в  
множеството  мини-игрички , които  променят  ритъ- 
ма  на  игра  и  внасят  неподозирана  свежест  в  игра- 
та. Някои  от  тези  мини  urpu ca интегрирани  в  гей- 
мплея  и  са  неразривна  част  от  историята  - тяхното  
минаване  е  императивно  за  прогреса  ви. Други  ще  
намирате  в  разни  заведения  и  ще  можете  да  ru 
разцъкате  просто  за  удоволствие . Разнообразието  
сред  тези  мини-игри  е  несчакван0 голямо  - от  уп- 
равлението  на  лодка  в  бързо  течащи  води, осеяни  
C кутии  C експлозиви, през  стрепба  no атакуващи  
вражески  космически  кораби , до  нещо  подОзри- 
телно  приличащо  на  Pac-Man C променен  генети- 
чен  код. 

Цялата  описана  от  мен  дотук  прелест  ви  е  
поднесена  C енджина  на  енджините , бащата  нa 
яйцето, негово  преподобие  Куейк  Втори. Едва  nu e 
необхОдимо  да  ви  кaзвaм, че  поради  тази  cu oco- 
беност  играта  изглежда  стара. Персонажите  са  мo- 
делирани  C доста  малко  полигони , светлинните  

ефекти  са  под  средното  ниво, тексryрите  са  дОс- 
та  по-малко  детайлни , отколкото  сме  свикнали  
да  ги  виждаме  напоследък. Ho като  цялo това  са  
проблеми  на  енджина, a не  на  разработчиците  на  
играта. Нещо  повече  - пичовете  от  Ion Storm ca 
ycnenи  no неведоми  пыища  да  направят  тази  иг- 
pa не  само  да  не  изглежда  грозна, a точно  06- 
ратното  - приятна  за  oкoтo. ТОва  в  особена  сте- 
пен  важи  aa зaoбикалящия  ви  свят. Различните  
места, до  които  ще  ви  заведат  разследванията  
ви  ca толкова  убедително  направени , че  просто  
не  е  за  вярване. Едва  nu Anachronox ще  получи  
награда  за  техническо  съвършенство , нo от  дру- 
га  страна  едва  ли  някои  ще  може  да  каже  nowa 
дума  aa визията  нa игpaтa без  дa Cu навлече  гне- 
вa нa някoя  висша  cuna. 

BbnpeKu, че  звукът  в  игpaтa не  е  върха  нa 
cлaдoлeдa, тoй  Cu въpши  перфектно  paбoтaтa, за  
кoятo е  замислен: дa придава  aтмocфepa и  дa 
променя  "фийлинга° на  играта  в  различните  си- 
туации. И  дoкaтo звукы  нe e блестящ, тo aк- 
тьорската  игра  нa озвучителите  е  просто  неве- 
роятна. Отдавна  нe бях  чувал  толкова  убедител- 
ни  реплики  oт  устата  на  компютърн0 reuepupauu 
пepcoнaжи. 

Няма  перфектна  urpa (кoлкoтo и  изтъркан0 
дa звучи  тoвa) и  Anachronox не  е  изключение . 
Количеството  нa 6ъгОвете  в  нея  е  доста  солидно,  

и  мaкap повечето  от  тях  да  ca просто  дразнещи , 
има  някои  кoитo мoгaт  да  ви  накарат  да  псувате. 
Cnaea богу, мaлкo преди  дa пуснат  кепенците , 
пичовете  oт  eкиna нa Tom Hall пуснаха  пач, кoитo 
onpaeu дocтa пpoблeми, включително  и  тези, 
кoитo без  предупреждение  ви  изхвърляха  от  иг- 
paтa, a cera част  oт  бившите  разработчици  ca ce 
събрали  и  работят  върху  нов  пач, неофициален  
естествене. 

Зa финал  ще  кaжa, че  Anachronox e вenикo- 
лепна  игра, която  въпреки  малкo старичкия  Cu 
външeн  вид  носи  в  себе  Cu много  атмОсфера  и  
стил, страхотна  история  и  някoлкo десетки  нe- 
забравими  часове. Г0рещо  препоръчвам  тoвa 
sarnaeue нa всички  noчитaтeли  нa ролевите  иг- 
pи, ocoбeнo нa тези, кoитo никora нe ca nunanu 
конзолни  ролеви  зaглaвия. Няма  no-елегантен  и  
зaбaвeн  нaчин  дa преминете  "oт  другата  cтpaнa' 
oт  Anachronox. 	 Whisper 

WОЯL О  CYBER GAMES 

Клуб  Inferno e официален  партиьор  на  Headoff G.І. за  провежда - 
не  на  квалификациите  за  Първите  Световии  Кибер  Игри  в  Корея. 
Клубът  е  избран, за  провеждане  на  квалификациите  за  две  дис- 
циплини : StarCraft: Brood War и  Ouake 111: Arena. Състезанията  
ca no единици. За  всяка  една  от  дисциплините  ще  се  проведат  
no четири  турнира, като  победителите  в  nix ще  се  срещиат  на  
вътрешен  турнир. 

За  повече  информация  : 
._,.,;-inferno.com  



HEROES 41  СОинТЕА  STRiKE:  COнolnoн  2(02 
JE01 KNIRHT 2 1 MECH CDh1MAHOER 2 

О1дВL0 2; свраввчнин  

~u
w

/
.
м~~~n

G

`
v
лMEьiS~ 

■. W ~I 

Mail Llle MOJ'. They Hunyer 3 
lгewinA Dale: HOw Idols "1 	Lurema5ter 

ПюSРАив 	 H  Пще... '. 

gвм0 ВЕРСви  

МкПNМа IгИППе мте Пи1110Ч1Ип   

NOT CN055 

CПNCAИИEC KAPANTEP  

VlcicaTe Garners' Workshop зa 

3~ ЛB. 

на  мEceЦ  ?!? 

Hямa npoбweмu! :)  

HO 
ще  тряб[3а  мanko ga noиakame... 

Emo I(a1(bo rni ябtia ga нАпРАl3ите:  

rlocememe щануа  на  списанието  на  "Ппо[3gu[3ския  панаир", nanama 
номер  8 мe)kgy 24-mu u 31-[3u cenmeм[3pu 

Бъуете  cpeg пър[3ите  100 koumo ca абонират  за  1 zoguнa! 

Полуиете  [3ашия  nogapbk - су[iенир  c мapkama GW 

Заба[3nяl3aйme ce! 



1  Пpoизвoдитen: Blizzard North 
1  Paзnpocтpaнитeл: Vivendi Universal 
1  Интepнeт: www.hlizzard.com  

1  Системни  изисквания: 
Celeron 300,128 MB RAM, 
16 MB VideoCard 

1 Жанр: Екшън  
1  Сдъвкано:Оригинална  стратегия  с  RPG елементы, но  за  съжаление  в  
играта  има  недомислици, които  ще  й  лояречи  да  стане  вселризнат  хит. 

C внушителните  си  размери  100 тонният  
Атлас, напьлно  олравдава  мигичното  cu име  
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MECH COMMдNDER Z 

Понякога  стават  и  грешки... Ho това  не  ви- 
наги  носи  нещастие. Съвсем  случайно  на  мен  
се  падна  удоволствието  да  напиша  статия  за  
една  много  интересна  и  необичайна  стратегия  
в  реално  време  - MechCommander 2. 

Случайн0 е  защото, да  Cu призная  дори  не  
бях  виждал  (вече  съм  поправил  този  лропуск) 
лървата  част  на  играта, ксето  май  не  ме  прави  
най-подходящия  човек  за  задачата. Au в  пос- 
ледно  време, oт  Starcraft насам, въобще  не  о6- 
ръщам  внимание  на  стратегиите  в  реално  вре-
ме  (с  изключение  на  едно  две  no-засукани  заг- 
Лавия). Ho играта  ми  xapeca и  реших  да  я  изиг- 
рая, a след  това  и  да  понапиша  това-онова  за  
нея. И  понеже  както  вече  казах, не  съм  изигра- 
вал  първата  част  на  MechCommander нитo кoя- 
ro и  да  било  част  на  Mech Warrior, може  да  ви  
направи  влечатление  факта, че  въпреки  двoй- 
ката  в  края  на  името  аз  ocнoвнo ще  разглеж- 
дам  играта  сама  за  себе  cu, a не  като  поредно- 
тo лродължение  на  нещо  Cu там. Още  ловече, 
че  ние  досега  не  сме  я  разглеждали  на  нашите  
странници.  

бoйния  симулатор  на  фирмата  Acclaim - 
MechWarrior, които  за  първи  път  пренесе  сто- 
манените  грамади  нa екрана  нa РС. Който  е  
играл  симулатора  бързо  ще  навлезе  в  aтмoc- 
ферата  нa MechCommander 2 и  с  носталгия  
ще  си  спомни  своите  бoйни  noдвизи  зад  кo- 
мaнднoтo табло  на  "ходещото  разрушение ". 
За  тях  нямa нужда  дa описвам  какво  предс- 
тавлява  Battle Mech, нo aкo, все  пак, никога  
не  сте  urpanu или  виждали  играта  
Mech Warrior, тo поне  се  надявам  да  сте  гле- 
дали  японски  анимационни  филми, или  в  
краен  случай  "Волтрон  - спасителя  на  Вселе- 
нaтa", зaщoтo иначе  не  знaм  дали  ще  ми  дос- 
тигне  словото, за  да  ви  опиша  основните  ви  
бoйни  машини , a те  ca имeннo като  спомена- 
тите  aнимaциoнни  метални  чудовища. Battle 
Mechs, кoитo водите  в  играта, ca плод  на  
най-модерната  военна  технология  и  ce yn- 
равляват  oт  добре  обучени  nилoти  (съвсем  
като  в  симулатора  или  в  японските  aнимa- 
ции). 

И  дoкaтo в  именития  (до  момента  
Mech Warrior имa 4 части) симулатор  вие  

бяхте  в  ролята  на  nилoт, тo тук  ще  поемете  
улравлението  - стратегическо  и  тактическо  - 
на  група  oт  пилоти-наемници, кaтo задачата  
ви  е  да  се  грижите  за  тяxнoтo екипиране  с  
пoдxoдящи  Mechs (oт  тук  насетне  ще  Cu им  
викaм  бoйни  poбoти  макар  тoвa да  не  е  най- 
верния  лревод  нa думата), както  и  с  лодбора  
нa въоръжението  на  тези  машинки , така  че  
да  можете  да  изпълните  все  no-сложни  зa- 
дачи. 

След  приключване  на  всяка, поета  oт  
вас, мисия, според  представянето  ви  печели- 
те  олределено  количество  кредити, пари, 
кинти  или  както  им  викат  там  в  тази  вселена  
(сещате  се  за  какво  става  дума, нали?). Koи- 
тo ca ocнoвният  ресурс  в  играта  и  с  тяхна  no- 
мощ, можете  дa закупувате  нови  роботи  за  
пилотите  си, както  и  въоръжение  и  оборудва- 
не  зa огромните  метални  "момченца". Точно  
в  това  се  и  изpaзявa "нeo6ичaйнoтo" на  игра-
та  - вие  сами  Cu създавате  нaй-добрите  кoм- 
бинaции  от  оръжия  и  долълнителни  снаря- 
жения  no роботите  си. Кулувате  някакъв  мо- 
дел  poбoт, кoeтo ще  е  олределящо  зa разме  

044 

ОК, какво  представлява  MechCommander 2 
и  защо  го  представям  като  "необичайна  RTS"? 

Всъщност, на  лръв  поглед  играта  е  съвсем  
класическа  3D "военна  тактика" (a не  страте- 
гия, нo нали  всички  им  викат  така...), която  ще  
ви  напомни  за  Ground Control, Myth и  други  тa- 
кивa. Приликата  е  не  само  визуална, нo и  nopa- 
ди  принцила  на  игра  - водите  отряд  oт  олреде- 
лен  брой  бойни  единици, с  чиято  помощ  ще  
трябва  да  изпълните  определени  задачи, те  
пък  (единиците ) oт  своя  страна  стават  все  no- 
onитни  с  всяка  следваща  мисия, не  строите  
сгради  дoкaтo се  биете  и  т.н. Само  дето  едини- 
ците  са  малкo по-особени , не  са  фентъзи  съ- 
щества  или  позната  ви  армия, a огромни  двук- 
раки  мaшини, кoитo разтърсват  земята  под  
мощните  Cu нозе  (малко  по-долу  щедтане  
ясно  с  какво  това  допринася  зa различието  на  
играта). 

Интересното  е, че  действието  се  развива  
във  вселената  нa BattleTech (популярна  зад  ок- 
еана  нacтoлнa urpa), къдетo основните "6oйци" 
са  огромните  ходещи  гиганти  oт  стомана  с  тег- 
no от  30 дo 100 тoнa. Тези  мaшини  нашумяха  с  
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нОщна  мисия  в  тила  на  
врага  -  ще  има  рабОта  за  
лОдqържащия  Repair Truck 
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pa и  обема, който  може  да  запълвате  C 
оръжие  и  други  джаджи  (за  тях  след  малко). 
Това  предлага  солидно  разнообразие  от  ре- 
шения  в  търсене  на  най-подходящата  за  на-  
чина  ви  на  игра  комбинация  и  определено  е  
солта  на  играта. 

Другия  много  "пленителен " елемент  е  
развитието  на  вашите  пилоти. C течение  на  
времет0 и  битките  те  стават  все  по-опитни  и  
ло-опитни, което  пОвишава  двата  им  основни  
показателя  -  управление  на  бойния  робОт  и  
точност  на  стрелба. При  достигане  на  дадено  
ниво  на  опит  те  покачват  своя  статус  (Стават  
от  новобранци  на  стари  кучета  и  т.н.) придо- 
биват  допълнителни  умения, които  им  разре- 
шават  да  се  специализират  в  различни  о6- 
ласти  -  улравление  на  точно  определен  раз-  
мер  робОти, стрелба  с  определен  клас  оръ- 
жия, умело  боравене  с  локационните  уреди  и  
т.н. Тези  им  качества  ще  ви  накарат  да  no- 
мислите  и  въpxy най-добрите  комбинации  на  
б0йните  роботи  с  подходящите  пилоти . A, 
вярвайте  ми, това  оказва  влияние. Ще  ви  на- 

кapaт  и  да  запомните  имената  на  най-добри- 
те  Cu пилоти. Единственото  което  малко  раз- 
валя  нещата  е  факта, че  никой  пилот  не  мo-  
же  да  загине  no време  на  битка  (какво  ли  не  
опитах  за  да  видя  кaквo става  като  умре  пи- 
лoт  ама  нейсе...). Те  просто  се  изстрелват  с  
катапулт  oт  пилотската  кабина  и  след  това  са  
г0т0ви  за  нoви  пoдвизи. Естествено, ще  се  
наложи  да  им  купите  нoв  рОбот, нo аз  през  
цялата  игра  не  закыах  с  парите, докато  ако  
бях  загубил  най-добре  обучения  Cu nunoT, 
олределено  щеше  да  ме  заболи  и  да  ме  на-  
кара  да  посегна  кьм  Load. 

Всичко  това  дoбpe, ама  аз  досега  нищo 
не  съм  казал  за  тОва  как  изглежда  играта  и  
как  точно  се  играе. Срамота! Веднага  се  зае-  
мам  да  поправя  грешката  Cu. 

Играта  е, кaкro се  вижда  и  oт  шотовете , 
класически  лредставител  на  3D RTS, вижда- 
те  бoйнoтo none и  роботите  Cu в  изометрична  
nepcneктивa, нo камерата  е  подвижна  и  вие  
сами  определяте  гледната  Cu точка. Интер- 
фейсът  е  съвсем  eлeмeнтapeн, удобен  и  ин- 

туитивен , a и  не  се  различава  no своята  същ- 
ност  от  останалите  RTS, така  че  едва  ли  ще  
затрудни  някoй  "печен " играч. За  тези  oт  вас, 
кoитo са  по-нaчинaeщи  има  и  няколко  обучава- 
щи  миcии, така  че  и  re няма  да  имат  проблем  с  
начина  на  управление. 

B началните  настройки  на  играта  можете  
да  избирате  между  управление  с  помощта  на  
двата  бутона  unu само  с  левия. Аз  лично  ви  
препоръчвам  дa изберете  Стандартния "едно-  
бутонен " вариант, за  дa ви  е  пo-лесно  да  Cu 
въртите  камерата  C noмoщтa на  десния  клавиш  
на  мишката. B опциите  ще  намерите  и  цяn куп  
настройки  за  видео  и  звук, кoитo ще  oлeкoтят  
или  разкрасят  (ако  имате  no-мoщнa машина) 
играта  и  ще  разрешат  на  шиpoк  кръг  noтpeби- 
тели  да  се  насладят  на  изживяването . 

Визуално, впечатление  правят  добре  из- 
глеждащите  терени  и  прекрасно  анимирани  
движения  на  вашите  бoйни  роботи. Ефектите  
npu стрелба, дъжд, взpив  и  прочее  са  изпипа-  
ни  в  достатъчно  дoбpa степен, макар  да  не  са  
"върха  на  сладоледа ". 

Това  к0ето  нaиcтинa cъживявa играта  са  
дребните  детайли. Вашите  poбoти  оставят  сле- 
ди  C подходящи  за  профила  на  стьпката  им  
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6 часа  - 3 лв. 
12 часа  - 5 лв. 

25 часа  - 10  ~ 

  

Благоевград  2700 
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тeл.: 0731 82370 

     

        

    

Перник  2300 
ул. "Младен  Стоянов" 23 
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Графика : 75% 
Звук: 70% 
Геймплей : 80% 
И  нтелект : 65% 
Мултиплейър :Не  е  тестван  
Прилича  нa... 

arth 2150, Mech Commander 
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РЕВЮ  

размери  и  форма, от  засегнатите  им  от  изстре- 
ли  части  се  издига  пушек  и  прескачат  искри , 
скороспа  на  движение  е  съобразена  с  релефа  
на  терена, който  съответно  оказва  голямо  стра- 
тегическо  значение  и  при  самия  геймплей . 

Историята  на  играта  не  е  нищо  особено , тя  
просто  е  един  добър  фон. Ho филмчетата  меж- 
ду  нивата  са  оригинални  и  добре  направени , 
поднесени  са  под  формата  на  телевизионни  
репортажи  и  дори  Ток  Шоу. Това  спомага  за  aт- 
мосферата , нo истински  пристрастяващ  е  "ро- 
левия" елемент, a именно  да  следите  разви- 
тието  на  вашите  пилоти , да  оборудвате  вашите  
роботи  и  да  създавате  най-добрите  комбина- 
ции  между  тях. 

Наборът  от  оръжия  и  джаджи  за  ъпгрейд  е  
впечатляващ , a комбинациите  са... абе  много  
са. Две  неща  трябва  да  имате  предвид  при  
екипиране  нa вашите  Mechs и  те  ca: пространс- 
тво  и  тonлиннa устойчивост . Тук  феновете  на  
симулатора  ще  Cu спомнят, че  тaм  голяма  роля  
играеше  загряването  нa оръжията  ви. И  в  стра- 
тегията  е  така, макар  този  фaктop да  не  е  тол- 
кова  динамична  величина  както  e Mech Warrior. 
Тук  загряването  на  дадено  оръжие  е  дадено  
кaтo абсолютна  стойност, с  която  трябва  да  се  
съобразите  при  екипирането  нa робота.Рано  
или  късно  ще  ви  се  наложи  дa правите  компро- 
миси  в  огнева  мoщ  за  сметка  на  броня  или  
други  пo-гьвкави  комбинации , така  че  въоръ- 
жaвaнeтo нa Mech не  е  лесна  работа. C напред- 
ване  в  играта  ще  разкривате  нoви  технологии  и  
оръжия , кaктo и  ще  можете  дa завладявате  
вражески  poбoти. Възможностите  ви  за  надс- 
тройки  и  закупуване  на  нови  poбoти  се  опре- 
делят  от  спечелените  кредити . 

За  всяка  мисия  имате  лимит  на  oбщия  то- 
наж  нa бойните  Cu poбoти  и  само  от  вас  зависи  
дали  ще  помъкнете  две  100-тoнни  чyдoвищa 
или  цялa сюрия  30-тонни  бързаци . B нaчалoтo 
на  всяка  биткa започвате  с  определено  коли- 
чество  кредити , чрез  които  можете  дa noдno- 
магате  своите  бойци. Можете  дa поръчате  въз- 
душна  подкрепа, разузнавателен  хеликоптер , 
статично  оръдие  (зa охрана  нa някoя  пoзиция), 
ремонтен  камион  (който  възстановява  и  боеп- 
рипасите  на  роботите ), сензорна  сонда  и  кa- 
миoн  за  поставяне  нa мини  (minelayer). Тези  
екстри  са  доста  скъпи  и  в  никакъв  случай  няма  

дa можете  дa се  възползвате  от  всичките  
в  една  мисия. Можете  да  си  повишавате  
кредитите  no време  нa бoйни  действия, 
като  завладявате  противникови  складове  
или  кaмиoни. Най-интересната  от  тях  я  
запазих  зa накрая  - можете  дa извикате  
(срещу  скромната  сума  oт  10000 кредита ) 
спасителния  екип , който  дa °вдигне  на  
кpaкa", посочен  от  вас, °излязъл  oт  
строя" робот. Автоматично  се  появява  и  
пилот, който  дa го  подкара  и  така  можете  
дa увеличите  групата , независимо  че  сте  
надскочили  допустимия  тонаж. Пoнякora 
това  ще  се  oкaзвa доста  ценно. 

За  удобство , aкo видите  зор, тъй  кaтo 
врагът  винarи  ще  e в  по-големи  коли- 
чества, ще  можете  да  "ударите" една  
nayзa и  дa раздадете  заповеди  на  пoдчи- 
нените  Cu мaшини. Останалото  е  в  ръцете  
на  техните  пилоти  - колкото  те  са  по-опитни  
тoлкoвa по-добре  ще  се  справят  с  вpara. Ще  
видите  как  сами  ще  преминат  на  нaй-изгод- 
ната  според  тях  дистанция , кaк  се  oпитвaт  да  
затруднят  противника  кaтo постоянно  оби- 
калят  около  него  и  така  стават  по-трудна  цел , 
кaтo през  цялото  време  го  засипват  с  из- 
стрели  от, избраните  oт  eac, пушкала . 

Тактиките  зa успешно  преминаване  на  
мисиите  са  нaй-разнообрази , нo самите  ми- 
cии  ca праволинейни  и  не  предлагат  някол- 
ко  пътя  на  развитие  на  сюжета. Винаги  
имате  точен  брой  задачи , които  да  изпъл- 
ните , a често  и  реда  за  успешното  им  из- 
пълнение  ще  е  само  един . това  ме  навежда  
нa мисълта, че  въпреки  добре  прекараните  
часове , едва  nu ще  седна  дa преигравам  
urpaTa. Остава, разбира  се, възможноспа  
дa размажа  някой  oт  колегите  в  мултип- 
лeъp, нo не  знам  дали  ще  се  нaвият. 

Интересно  е, че  не  се  биете  нa точно  
определена  страна  в  конфликта , a просто  
отивате  при  този , кoйтo е  готов  да  плaти  за  
услугите  ви, като  доскорошния  ви  работо- 
дател  бързо  се  превръща  в  противник , нo 
това  е  само  бизнес  - нищо  лично. Този  мo- 

Къде  сте  тръпiали  бе, мъници? 

Малка  почивка  след  успешна  
акция , палим  no цигара  и  
об  і  aтнo кьм  базата  на  ві  ага  

ii~. И -.. -.цiln 	F41FFi1kF 

мент  щеше  да  е  много  no-силен , aкo сами  
можехте  да  вземате  решение  нa чия  страна  
да  заставате  в  даден  момент, нo yBu, това  е  
невъзможно. 

Звуците  в  играта  са  нa нужното  ниво, мa- 
кар  дa не  блестят  с  нищо  свръх  opиrиналнo. 
Важното  е  да  изпълнявaт  ролята  си  и  да  доп- 
ринасят  за  цялocтнoтo въздействие , с  което  
се  справят  отпично . 

i<ато  цялo това  е  една  много  оригинална  
стратегия  с  елементи  нa RPG, от  кoятo биха  
могли  да  се  вземат  страхотни  идеи , нo за  съ- 
жаление  все  още  има  някoй  малки  трески  за  
дялане , които  ще  и  попречи  да  стане  вcen- 
ризнат  хит. 

Cohen 



~ 

~ 
_‚-- ' ^ ' ^ 

/ .~ 
~ !v "i" ` `` 

% 	

~ 
'~ ~ 
	
~ ~ 

J 
1,3  

ВИ  КРЬГ  
21,22,23 
АВ  1—уСТ  

111—ТИ  КРЬГ  
1 8,1 2,20 

СЕПТЕМВРИ  

ОФИЦИАЛНИ  КВАЛИФИКАЦИИ  
ЭА  ПЬРВИТЕ  СВЕТОВНИ  КИБЕР  ИГРИ  
ЭА  РЕГИОНИ  СОФИЯ  И  CTAPA ЗАГОРА  

11—И  КРЬГ  
4,5,6 

CE ПТЕ  МВРИ  

cDVIHAflEH КРЬГ  
B KPAR HA СЕПТЕМВРИ  

Условия  за  участие  : Отбори  от  no 5 човека  плюс  1 резерва . Конфигурационните  
(.cfg) файлове  са  позволени , но  ще  бъдат  проверявани , преди  да  можете  да  ги  
използвате . Повече  информация  ще  можете  да  намерите  нa адрес  wcg.headoff.com   
или  в  клуб  "Сан  Mapинo" - Люлин  3, ул. "3ахари  Стоянов" N17, тел. 02/25-70-14 



Една  oт  миогобройниге  првдсмьртни  анимации  показващи  поредното  лревръщане  на  
Вашия  скромен  рецензент  в  динозавърския  еквивалент  на  филе  миньон  

1 Пpиличa нa: 
Captain Claw; The Lost Vikings 

75% 

Производител : KnowledgeAdventure 
Разпространител : Vivendi Universal 
Интернет: www.knowledgeaduenture.com  

1 Жaн p: Apкeйд  
1 Cиcтeмкu  

P233, 32 RAM, 4 VIDEO 

Близки  срещи  от  необратимия  вид. Виж  горния  скрийн  за  информация  относно  последвалите  събития  048 
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Явно  са  щастливи . махат  с  опашки ... 

O кРА.к  н.A.  сЈ Аа.к  

Явно  имайки  наум  златното  
правило, че  no филми  - и  особено  
no касови  хитовекато  динозавърс- 
ката  серия  на  Юнивърсъл  - рядко  
се  получаватхубави  игри  пичовете  
oт  Knowledge Adventure ca решили  
да  не  Cu дават  зор, да  сътворяват  
нещо  голямо  npu положение , че  тo 

е  предварително  обречено  на  пpo- 
вал. Вместо  някoй  потресаващ  3D 
енджин  ca Cu закупили  с  парите  
отпуснати  им  като  бюджет  пет  ка- 
шона  водка  Finladnia и  ca създали  
на  размиващите  се  пред  погледи- 
те  им  монитори  две  oт  най-забав- 
ните, увлекателни  и  несериозни  
игрички , кoитo съм  виждал  a 
близките  месеци. 

He ce оставяй  да  те  заблуди  
нитo съмнително  звучащото , и  нa- 
noмнящo за  нещо  скучно  и  поучи- 
телно, име  на  фирмата  npoизвo- 
дител, нито  дваж  пo-съмнително  
звучащият  надпис  a началото , че  
настоящите  заглавия  са  noдxoдя- 
щи  за  всяко  пишлеме  навършило  
седем  лазарника  да  те  заблудят. 
Единственото  поучително  нещо, с  
кoeтo ще  се  сблъскаш  a Jurassic 
Park Games e фaктът, че  понякога  
нещата  сътворени  като  на  шега, 
нещата  без  претенции , че  ще  пре- 
напишат  законите  на  всемира  и  ще  

оставят  трайни  следи  a сърцето  и  
ума  ти, се  оказват  далеч  пo-значи- 
ми  от  онези, a които  създателите  
им, че  и  ти, сте  влoжили  всичките  
cu надежди . Или  най-мaлкoтo no- 
забавни. 

Dino Defender, както  вече  си- 
гурно  cu забелязал  e jump'п  run. И  

тo от  онези  хубавите , сякаш  е  po- 
ден  във  времената , кoraтo тoзи  
жанр  ace още  се  продаваше  дoб- 
ре. B uero влизаш  a ролята  нa дос- 
Та  идиoтcки  ИЗгЛ8ЖДдЩИЯ  Дaйнo 

Дифендър , кoитo трябва  да  излo- 
ви  динозаврите , разбягали  се  
след  авария  a Джурасик  Парк. За- 
дачата  на  динозаврите  пък  е  да  ro 
изядат. Ha базата  на  тези  изчисте- 
ни  взaимooтнoшeния  се  ражда  
един  красив  и  динамичен  плат- 
формен  екшън  с  лек  пъзелов  ук- 
лoн. 0свен  нa приятната  графика  
ще  имаш  възможност  да  се  насла- 
диш  и  нa мнoгo междинни  aнимa- 
ции, изглеждащи  изненадващо  
добре  за  играта , a кoятo са  наме- 
рили  място. Последните  се  включ- 
вaт  npu всяко  по-вaжнo събитие  
случило  се  нa мoнитopa ти  кaтo 
впредвид  жанра  важните  събития  
спадат  ocнoвнo към  два  типа  - 
смъртта  нa Дифендъра  (дocтaтъч- 
нo често  ще  им  се  наслаждаваш ,  

ocoбeнo на  онази  с  пропадането ) и  
минaвaнeтo нa cъoтвeтнoтo нивo 
(тези  ca ми  изключително  забав- 
ни, зaщoтo наместо  щастлива  раз- 
връзка  неизбежно  представят  нe- 
щастната  за  нашето  момче  зав- 
ръзка  на  идното  нивo, a общия  

случай  свързана  с  някаква  тежка  
телесна  повреда ). 

Другият  opигинaлeн  момент  е  
свьрзан  с  факта, че  a инвентара  ти  
имa място  за  приспивателни  кaп- 
cyли  само  зa един  определен  тип  
динoзaвpи, кoeтo oзнaчaвa,чe cu 
съвършено  беззащитен  срещу  oc- 
тaнaлитeryщepoпoдoбни  месояд- 
ци  и  тpябвa много  внимателно  дa 
си  изчисляваш  маршрута  през  ни- 
вата  (KouTo oт  своя  страна  са  забе- 
лежително  дoбpe замислени  като  
дизайн  и  дocтa paзнooбpaзни  нa 
вид), cъoбpaзявaйки  се  с  кашони- 
те  с  въоръжение , тъpкaлящи  се  
нaoкoлo. 

Всъщност  ocнoвнaтa причина  
да  въздъхна  облекчено  npu cтap- 
тирането  нa Dino Defender беше, 
вече  изrлeждaщaтa ми  почти  екзо- 
тичнo, onция  зa свободен  сейв  ви-  
наги  и  no всяко  време. Песен, 
братко. Знаеш  nu какво  облекче- 

uue e да  не  трепериш  над  кожата  
нa мaлкия  cu гнусно  двуизмерен  
герой, кaтo че  ли  е  кебапче  a чини- 
ята  нa Whisper. Може  да  отдадеш  
чувствата  ми  на  депресията  обзе- 
ла  ме  след  сблъсъка  ми  с  Акимбо, 
нo като  видях  очакващото  ме  a 

главното  меню  копче  с  надпис  
save game изпаднах  a половинча- 
сово  умиление. 

Основният  минус  нa Defender-
a, a и  нa Danger Zone-a пък  e cвьp- 
зан  с  детската  им  аудитория  - мa- 
лоумните  песнички  a нaчaлoтo и  
дpaзнeщият  глас  нa диктopa, кoй- 
тo бъpзa дa ти  прочете  всеки  над- 
nиc, abpxy кoйтo ce cnpe курсора  
ти  с  патоса  на  водещите  от  Злат- 
ния  Орфей. Ho това  ca бели  кахъ- 
pи  нa фона  нa очакващото  те  зa- 
бавление. 

Snake 

JURASSIC PARK III GAMES 

DINO DEFENDER 



(или, при  липсата  на  такъв, С  един  
гнусно  добър  компютърен  опопнент ) 
хвърляте  дигитални  зарчета  и  меС- 
тите  пионките  Cu по  осеяно  C гадос- 
ти  табло. Ha отделните  Сектори  ще  

Rick Raptor  Ir"' 	цС  

1 [1 роизвоДиТел:  KnowiedgeAdventure 
1 Разпространител : Vivendi Universal 

1 Интернет : www.knowledgeadventure.com  

1 Cиcтeмни  

Pentium 233, 32 MB RAM, 

4 MB VideoCard 
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1 Прилича  нa: 

Настолна  urpa 

65% 

1 Пpиличa Ha: 

Tetris, Columns 

20% 

1 Пpoизвoдитen:InnerLoop 
1 Разпространител : CrystaФynamics 

1 Интернет: www.cryslaldynamics.com  

1 Cиcтeмни  изиcквaния: 
Pentium 200, 32 MB RAM, 

4 MB VideoCard 

REVENGE 
OF THE STOONIES 

or KPAK ТА  сi~.Аск  

Определено  по-загубената  от  
двете  игрички , което  не  значи , че  е  
по-малко  радваща. Опасната  зона  
всъщност  представлява  нещо  като  
настолна  игра, в  която  С  някой  авер  

DANGER ZONE 
Игралното  поле. Аз  сьм  оня  с  пo-малкото  точки  

Основното  изпитание - отстрелване  на  динозаври  за  норматив  

Дълго  време  мислехме , има  ли  
смисъл  изобщо  да  има  такива  заглавия  
в  списанието  ни. накрая  решихме, че  
най-редно  е  sue - читателите  да  дадете  
отговор  на  този  въпрос . опук  нататък  
топката  е  във  ваши  ръце. 

Revenge 01 the Stoonies e ни  повече, 
ни  no-малкo един  Columns кпонинг. 
Целта  ви  е  да  съберете  no вертикалата  
или  хоризонталата  четири  еднакви  eлe- 
мента. B играта  има  силно  изразен  със- 
тезателен  елемент  - дори  и  в  режим  на  

самостоятелна  игра  (възможно  е  и  игра  
no двойки ) се  борите  срещу  компютьрен  
опонент. Екранът  се  раздепя  вертикално  
на  две  и  на  вас  и  съперника  се  изсипват  
едни  и  същи  комбинации  от  елементи . 
Въпросът  е  кой  ще  успее  по-добре  да  ги  

подреди. Ако  sue съставите  четворка, 
без  опонента  ви  да  направи  такава  кoм- 
бинация , в  неговото  none ce пуска  нака- 
зателен  елемент. Той  може  да  премах- 
нат  cavo ако  се  направи  четворка  в  бли- 
зост  дo нея. Тогава  камъче  пада  вьв  вa- 

се  сблъскаш  C някои  Сравнително  
оригинални  малки  игрички , в  които  
трябва  да  направиш  нещо  (да  вка- 
paш  едни  раптори  в  кошарата  им, 
да  успееш  да  прескочиш  пропаст, 
да  пресъздадеш  вярно  рева  на  да- 
ден  динозавър  и  np.) за  определено  
време. Успехите  и  респективно  не- 
успехите  водят  до  прибавяне  или  
отнемане  на  точки. За  да  Спечелиш  
трябва  да  Събереш  четири  проби  от  
динозавърско  ДHK (получава  се  на  
показания, нейде  наоколо  Сектор  
със  стрелбата ) и  да  успееш  да  се  
докопаш  до  изходния  сектор , което  
в  никой  случай  не  е  толкова  лесно  
колкото  ти  изглежда  на  npъв  nor- 
лед. По  скромното  ми  мнение  след  
Worms, една  Стара  и  култова  нас- 
тoлнa urpa зовяща  се  "Ha екскурзия  

шата  страна. Опук  идва  и  интересния  
елемент  в  играта. Представете  cu, че  сте  
натрупали  някакви  фенофантастични  
количества  неизползваеми  елементи  в  
полето  на  врага, когато  тoй  започва  да  
прави  четворка  след  четворка  и  всичко  
изведнъж  се  стоварва  при  sac. 

Groover 

С  автомобил " и  опитите  да  подкара- 
те  багер  в  пияно  Състояние  (aMu C 
тези  строежи  край  наС... ) това  е  
най-забавното  нещо, на  което  може- 
те  да  се  отдадете  C някой  приятел . И  
чудесен  заместител  на  втръсналия  
ти  Solitaire, когато  трябва  дa убиеш  
няколко  часа  и  някоя  и  друга  мo- 
зъчна  клетка, изпаднал  в  мързелив  
унеС. 

Snake 



1 Производител : Фенове  
1 Разпространител  Ubi-Soft 
1 Интернет: www.ubisoft.com  

1 Жaн p: Jump'n'run 
1 Cиcтeмни  изиcквaния: 
P2OO, 32 RAM, 4 VIDEO 

RAYFAN  

.#~  

1 Пpиличa Ha: 
Earth Worm Jim; Super Sonic 

55% 

or кРА.к  н.А  а1Ас.к  

да  бе  година  и  половина  по-рано, 
щях  с  приповдигнат  дух  да  напиша  екзап- 
тирана  статия  за  Raytan, изпълнена  с  мно- 
го  ретроспекции  и  пропита  с  носталгичния  

дух  на  отминали  времена, когато  2D 
jump&run игрите  заемаха  достойно  част  от  . 
оскьдното  ни  дисково  пространство , ре- 
дом  с  куестовете  и  походовите  стратегии . 
Година  да  бе  само  - щях  заедно  с  похвали- 
те  за  дизайна  на  нивата  (излезли  сякаш  из  
съновиденията  на  луд  физик, прекарал  

върхове, за  каменните  големи, които  го  
дебнат  в  дълбоките  пещери, както  и  за  
свръхмухата , чакаща  го  на  покрива  на  све- 
та. Днес  обаче  нямам  желание  за  нищо  

лодобно. Рутината  е  надвила  енryсиазма  
ми  и  колкото  за  да  не  Cu тръгна  без  да  Cu 
кажем  довиждане  ще  ви  нахвърлям  ня- 
колко  щриха  oт  историята  на  Rayman. GЪз- 
даден  през  1995-Ta в  дизайнерските  отде- 
ли  нa Ubi Soft, малкият  герой, между  чий- 
тo rnaвa, ръце  и  кpaкa и  тялo нямa осезае- 

достна  атмосфера, независимо  дали  
Rayman ce paзxoждa из  фотоалбум  unu из  
"ужасяващи ' кaтaкoмби. немалка  бе  изне- 
нaдaтa ми, кoгaтo инсталирайки  нoвaтa 
Rayman-npидoбивкa, и  очаквайки  дa видя  
пренапомпания  от  специални  ефекти  нoв  
3D-Rayman, нa екрана  се  появи  съобще- 
ние, че  е  нaй-добре  дa премина  в  по-ниска  
paздenитenнacnocoбнoст(щoтo бедната  
ми  мaшинa нямалo дa издържи  нa голя- 
мото  нaтoвapвaнe). Xyftaeo, дaвaй  дa въp- 
ви, викaм  Cu aз, a после  - roлям  пиксели- 
зиpaн  надпис 'Rayman by his fans' _ 
"Rayfan"! A още  пo-после  '60-те  стари  и  
още  40 нови  нивa нaпpaвeни  с  енджина  нa 
пьрвия  Rayman, сиреч  oтnpeди  6 години ". 
Ами  тoвa бяха  пошите  нoвини. XyftaeuTe 
ca, че  urpana нaиcтинa cu я  бивa, ocoбeнo 
нa фoнa нa трагедията  "Ak!mbo", предста- 
вена  в  миналия  брой. Геймппеят  е  непро- 
менен  - целта  е  дa прекарате  Rayman oт  
единия  кpaй  нa кapтaтa дo другия, като  no 
пыя  събирате  "парички" и  пазите  дa не  ro 
нaбият  лошите. Трудноспа  нa играта  е  бa- 
naнcиpaнa - имa от  много  лесни  дo изклю- 
чително  трудни  нива, нo aкo ce чувствате  

кa кариера  се  opиeнтиpaт  кьм  приключва- 
нe и  е  време  нaиcтинa дa ви  кажа  "довиж- 
дане' и  да  ви  noжeлaя  дa нe губите  откри- 
вателския  nлaмьк, дa захващате  новите  
игри  с  все  cъщoтo дръзновение , unu както  
го  е  кaзал  ботев  - силно  дa любите  и  мpa- 
зите! Няма  дa ви  баламосвам , че  ви  oби- 
чaм  и  че  ще  ми  лиncвaтe. Истинaтa е, че  
въобще  нямa дa ми  липсвате, a nbk единс- 
твените  xopa, кoитo съм  oбичал  в  живота  
Cu ca няколко  мoмичeтa и  нeкoлцинaтa 
верни  лриятели , които  взети  зaeднo се  
броят  нa пръстите  нa eднaтa ми  ръка. Kora- 
тo лреди  roдинa похпопах  нa вратите  нa 
cnиcaниeтo, дойдох  с  огромното  желание  
нe npoстo дa иrpaя  и  да  nишa зa urpu, a дa 
ви  разсмея  с  черния  Cu хумор  и  дa ви  раз- 
nлaчa с  тыкния  Cu миporneд. Haдявaм  се  
да  сьм  успял  поне  с  льрвото, a и  дa нe CbM 
ви  зapaзиn прекалено  CunHO с  BTOPOTO, зa- 
щoтo cera, кoraтo си  oтивaм, ro правя  oт- 
ново  с  огромно  желание  - никora вече  дa 
не  играя  urpu и  дa не  nишa зa тях. Аъз- 
можно  е  и  caм  ceбe Cu дa зaлывaм, теча- 
щото  време  дa отмие  anaтиятa и  cъвceм  
скоро  дa се  зaxвaнa сы  cтapaтa paftora 

последната  година  в  медитация  из  тибетс- 
ки  храмове , a nocne изведнъж  пренесъл  се  
в  сладкарски  цех) и  за  прекрасната  музика  
(a като  се  замисля, някой  друг  би  я  наре- 
кьл  "ужасна  смесица  от  рок, джаз, класи- 
ка  и  китайска  народна  музика"), да  дръпна  
и  една  справедлива  критика  кьм  графика- 
та  (640х480, най-много  256 цвята) и  ен- 
джина  (макар, че  се  инсталира  под  
Windows, играта  е  компилирана  да  работи  
в  DOS!!!). Половин  година  да  ни  делеше  от  
днешния  ден  - щях  да  съчиня  забавен  

 	разказ  за  приключенията  на  Rayman, за  
050 	премеждията  му  из  скалистите  планински  

ма  връзка, бързо  се  превръща  в  любимец  
нa феновете. Освен  дa тичa и  cкaчa, 
Rayman може  дa nnyвa, дa боксира  вparo-
вете  с  откачените  Cu ръце  и  дори  дa пети, 
куфеейки  с  косата  си. Mинaвa време  и  
Rayman успешно  се  пренася  в  ЗD-вселена- 
тa, кaктo и  бива  мултиппициран  нa всевъз- 
мoжни  игровй  nлaтфopми  - Playstation, 
Dreamcast, Nintendo. Успеха  нa серията  
Rayman-urpu ce дьлжи  нa неподправения  
хумор  нa rлaвния  герой, на  cъздaвaнeтo нa 
уникален  Rayman-свят, който  видимo се  
разширява  след  всяка  HOBO Rayman-зarлa- 
вие, и  от  който  неотменно  лъха  жизнера- 

ветеран  нe сте  длъжни  дa минaвaтe лрез  
пьрвите. ЛИЧНо  нa мeн  ми  дocтaви  удовол- 
ствие  дa минa и  paзrлeдaм  навсякьде, зa 
paди  зaбaвнo нарисуваните  пейзажи , a и  
зapaди  xyбaвaтa музика, която  Cu nacвa 
идеално  с  urpaTa. Навярно  дори  caмo зa- 
paди  тяx щях  дa дaм  no-виcoкa oцeнкa, 
aкo orcera нe усещах  начумерените  norлe- 
ди  нa колегитв  си, пристрастени  към  визу- 
алното  изобипие. Xyftaao e, мисля  си, че  
сьвсем  скоро  нямa дa имa нa какво  друго  
дa ce мусят  освен  нa собствените  Cu оцен- 
ки. Което  ми  напомня, че  enичнaтa ми  ста- 
тия, ведно  с  още  пo-епичната  ми  писателс- 

със  същите  ентусиазъм  и  усърдие. Caмo 
дето  нa poзoви  видения  oтдaвaнa съм  се  
научил  дa нe вяpвaм. A виe? Вервате  ли  
им? 

Goodman 
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ANALYZE S T R E 5 5 

1 Прилича  нa: 
уникална  

90% 

1 Пpoизвoдитeл: Alex Austin 
1 Paзnpocтpaнитeл: нямa 
1 Интepнeт: http://ofs.powertie.org/ 

1 Системни  изисквания : 
Celeran 300, 32 MB RAM, 
4 MB VideoCard 
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Ето  една  малка  игричка , която  
мина  като  тайфун  през  цялата  редак- 
ция. Една  или  две  седмици  подред  
ако  някой  влезеше  в  редакцията  ще- 
ше  да  види  как  всички  монитори  no- 
казваха  що-годе  едно  и  също  — разг- 

рафен  на  малки  черни  квадратчета  ек- 
ран, no който  се  рисуват  различни  ли- 
нийки. Строим  мостове  с  други  думи. 
"Мостове?" - ще  се  ужаси  тoзи  някoй. 
"Тези  сигурно  съвсем  са  прёвъртели ." 
След  петнадесет  минути  обаче  тoй  е  
седнал  пред  свободния  компютър  и  
същия  черен  екран  присъства  на  него- 
вата  машина. 

Bridge Builder e съвсем  невинно  
изглеждащ  симулатор  на  строене  на  
мостове . Целта  е  проста  - имате  бю- 

джет, релеф  и  определено  количество  
опорни  точки. Целта  е  да  построите  
моста  Cu тaкa, че  той  да  издържи  те- 
жестта  на  влака , който  ще  мине  no нe- 
ro. След  като  построите  вашата  reни- 
ална  постройка  в  дизайн  режима  е  

време  да  я  проверите  и  в  реални  ус- 
ловия. Натискате  бутона  Analyze 
Stress и  виждате  веднага  върху  кои  
елементи  има  прекалено  roлямo нап- 
режение . Ако  конструкцията  не  се  сру- 
ти  noд  напора  на  собствената  Cu тe- 
жест, пробвайте  влака  да  мине  no нея. 
При  условие , че  той  достигне  дo дру- 
гия  край  на  нивото  C всичките  Cu вaro- 
ни  - преминавате  на  следващото  npe- 
пятствие. 

Ha пръв  поглед  нищо  особено . 

Дори  първите  някoлкo нива  са  елемен- 
тарни . Пo-нататък  oбaчe нещата  стават  
трудни  и  човек  трябва  да  мисли  кaкви  
ли  нe мarapии, зa дa прекара  влакчето  
от  другата  страна  и  да  се  вмести  в  бю- 
джета. Иrpaтa имa забележителен  
вмaниaчaвaщ  елемент, особено  кoraтo 
трябва  дa измислите  някоя  хитра  кoн- 
струкция  тип  "люлкa" в  някое  oт  мно- 
roтo нивa. Aкo вече  сте  заинтересова- 
ни  oт  Bridge Builder, демо  версия  на  
играта  можете  дa намерите  на  диска  
към  списанието. Оригиналните  15 нива  
нямa дa представляватголям  проблем  

зa eac, зa това  сме  включили  и  някол- 
кo пакета  or no 15 мисийки , които  нa- 
истина  ще  са  предизвикателство  зa 
вашето  въображение. 

Groover 
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1 Производител:lппегlоор  
1 Разпространител:lпfодгатев  
1 Интернет: www.infogrames.com  
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Ето  че  дойде  ред  в  списанието  
ни  да  Cu говорим  и  за  екстремни  
спортове. Поради  изключителната  
заетост  на  нашия  спец  no пoдoбeн  
род  urpu, аз  се  наех  с  нелеката  за- 
дача  да  се  пързалям  no снежните  
писти  с  риск  за  живота, да  се  наби- 
рам  на  педалите  no пресечена  мест- 
ност  под  палещото  тропическо  
слънце, да  се  спускам  с  глайдър  во- 
ден  CT лек  едномоторен  самолет  и  

какви  ли  още  не  геройства . Леко  no- 
наiъртен  и  доста  разочарован  (ами  
и  вие  да  седите  шест  месеца  в  Пи- 
рогов, и  на  вас  няма  да  ви  е  прият- 
но), седнах  пред  белия  лист, за  да  
опиша  впечатленията  Cu. 

Още  в  началото  искам  да  cпo- 
мена, че  това  не  e Tony Hawk N-та  
част  unu друг  хит  сред  симулатори - 
те  на  екстремните  спортове . 
Maximum Sports Extreme e една  дос- 
та  посредствена  urpa. Какво  предс- 
тавляватя? 

Както  cu личи  CT името  й, в  нея  
силно  е  наблегнато  на  екстремните  
спортове. Вие  сте  някаква  форма  нa 
петобоец  в  една  CT следните  екстре- 
мални  дисциплини: сноуборд, маун- 
тийн  бaйк, ATV, глайдъри , бънджи  и  
скачане  с  парашут. B режим  на  urpa 
"единична  писта" вие  се  състезавате  
no трасета , които  комбинират  три  
дисциплини . B режим  TypHup" имa- 
те  поредица  CT няколко  нива, които  
трябва  да  спечелите , за  да  продъл- 
жите  нататьк. Имате  право  нa тpи  
грешки. Както  в  режима  "TypHup", 
така  и  npu стандартна  игра  пистите  
са  подредени  no степен  на  трудност, 
като  в  началото  имате  достъп  само  
до  лесните  такива. Стандартните  on- 
ции  - да  тренирате  no дадено  трасе . 
или  да  се  състезавате  със  стрелките  
на  хронометьра  също  са  налице. 

Избирате  си  опция  й  айдеее  на  
въргала! 1<акто  всяка  уважаваща  ce- 
бе  Cu urpa Maximum Sports Extreme 
Cu има  бутон  "турбо", който  npaBu CT 
вашия  състезател  един  малък  peaк- 
тивен  самолет  no трасето. Както  ве- 
че  се  досещате, той  е  и  точно  толко- 
ва  управляем. Разликата  в  npaвил- 
ното  и  нenpaвилнo използване  нa 

вашите  запаси  от  турбо  е  мястото  на  
победителя  и  победения . Тъй  като  
те  са  доста  ограничени  (за  запасите  
става  дума) добра  идея  е  да  ru no- 
пълвате  CT време  на  време. Това  
става  чрез  така  наречените  трикче- 
та. Всяка  една  CT екстремалните  
дисциплини  Cu има  своите  каскади , 
които  осъществявате  чрез  опреде- 
лена  комбинация  CT клавиши . Коп- 
кото  по-ефектна  и  сложна, толкова  

повече  турбо  получавате  като  награ- 
да. Ако  nък  имате  проблеми  с  ваши- 
те  съперници , един  лакът  в  подхо- 
дящия  момент  може  дa свърши  чу- 
деса. 

Дотук  нищо  ужасяващо . Защо  
такова  лошо  отношение  кьм  
Maximum Sports Extreme. 

Като  за  начало  трябва  да  отбе- 
лежа  нейните  грандиозни  системни  
изисквания . Ha 800 х  600 точки  npu 
максимално  ниво  нa детайлите  иг- 
рата  сечеше  на  ThunderBird 
850/256МВ  Ram/GeForce 2. При  ус- 
ловие, че  графиката  е  добре  нanpa- 
вена, нo не  може  да  се  похвали  с  
някaкви  феноменални  красоти , не  
paзбиpaм  кaкви  програмисти  са  пи- 
сали  енджина  нa urpaTa, зa дa се  
ДОсТИгне  До  тaкaвa виcшa сТепеН  на  
неоптимизация. 

Втората  отличителна  черта  на  
Maximum Sports Extreme e липсата  
на  адекватен  физичен  модёл. Знaм  
какво  cu мислите: "Този  какво  очак- 
ва  в  такава  urpa?" и  затова  бъpзaм  
дa поясня. Споменах  адекватен  фи- 
зичен  модел, не  точен. Никой  и  не  
очаква  такова  нещо  oT urpa която  
имa Sports Extreme в  името  cu. Ho 
съгласете  се, малко  е  тьпо  със  сноу- 
бopд  да  Cu пърпорите  нагоре  no 
хьлмовете. Ако  беше  тaкa, досега  
всички  лифтове  и  влекове  отдавна  
да  са  фалиpaли. Също  така  героят  
ви  има  склонноспа  да  минава  безп- 
роблемно  през  борчета, нo nък  за  
съжаление  се  препъва  с  колелото  
си  в  камъните  no nътя. 

Липсва  и  онова  еуфорично  усе- 
щане, заради  което  имa и  тoлкoвa 
много  почитатели  нa екстремни  
спортове  и  отчасти  на  техните  симу- 

naTopu. Haиcтинa можете  да  полу- 
чите  някакъв  нещастен  npитoк  нa 
адреналин  от  спускането  и  rлaвo- 
ломните  скокове  със  сноуборда, нo 
поне  според  мен, останалите  дис- 
циплини  са  по-скоро  разочарование  
в  това  отношение.  

Groover 
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да  яздиш  дракон , да  обвиеш  
ръцете  Cu около  огромната  шия, чи- 
ито  люспи  пламтят  в  огъня  на  слън- 
чевите  отблясъци , да  усещаш  под  
тялото  cu движението  на  могъщите  
мускули, да  чуваш  гръмотевичния  

та  на  Д'Кор, млад  воин  от  драконо- 
вия  легион , се  е  разкъртил  от  пиене  
предишната  вечер. Мда. Д'Кор  пра- 
ви  едно  от  най-силните  влизания  в  
игра, които  съм  виждал , борейки  се  
в  първия  половин  час  игрално  вре- 

1 Прилича  нa: 
Настолна  игра  
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ме  с  последиците  от  снощната  раз- 
пивка, сред  кoитo видно  място  зае-  
ма  титаничният  My махмурлук . Ha 
база  на  последния  е  изграден  и  
един  oт  нaй-оригиналните  турториа  
nu, кoитo съм  виждaл  - героят  така  
гo цепи  глава, че  е  забравил  кoй  е, 
защо  е  там  и  кaквo се  иска  oт  него , 
така  че  отделни  дружелюбни  (и  не  
чак  тoлкoвa) индивиди  ro осветля- 
ват  oтнocнo начините  за  бой, диа-  
лог, организирането  и  йзползването  
на  инвентара . След  като  Д'кор  жив- 
ва  малкo зanoчвa и  същинското  My 
приключение . 

Следвайки  идеята, че  в  книгите  
на  Макафри  се  отделя  повече  вни- 
мание  на  политическата  интрига  oт- 
кoлкoтo на  екшъна  (ToBa ro пишеше  

тътен  на  люспестите  криле, които  
сякаш  разкъсват  небосвода  с  всеки  
свсй  замах. да  бъдеш  господар  на  
най-силното,красиво  и  свободно  
същество, родено  в  дълбините  на  
човешките  мечти  и  фантазии  още  в  
зората  на  времето. 

Благодатна  идея,несъмнено, 
експлоатирана  от  кoro nu не  в  noc- 
ледните  години . Един  от  хората  ус-  
пели  да  вдигнат  втори  етаж  на  ви- 
лата  cu на  гърба  на  митичните  гуще- 
ри  e госпожа  Ан  Макафри , с  извест- 
ната  и  на  българските  почитатели  на  
фентъзито  поредица  за  Перн, в  коя-  
тo xopa и  дракони  се  бият  срещу  
каквото  там  трябва  да  се  бият, за  да  
се  продава  и  следващата  книга. C 
принципно  похвалната  идея  да  из-  
кярят  някoй  лев  oт  славата  на  nope- 
дицата  и  да  ситуират  urpa в  света  на  
Перн  са  се  заели  господата  oт  Ubi 
Soft. Резултатът  е  настоящето  недо- 
разумение . Въобще  не  гледай  изне- 
надано  оценката  - и  за  това  Cu има  
причина. Играта  е  тъпа  като  гьз  и  е  
едно  oт  най-затормозяващите  и  
отегчнителни  неща, кoитo съм  играл  
в  името  на  работата  Cu. Ho идеята  
залегнала  в  основата  й  е  тoлкoвa 
стъписващо  блестяща, че  ако  не  бе-  
ше  попаднала  в  скверните  ръце  на  
гадините  oт  Убисофт  можеше  да  
разцъфне  като  една  oт  игрите  на  гo-  
дината. Именно  на  нея  посвещавам  
високата  оценка, именно  заради  нея  
някoй  ден  ще  отделя  времето  необ- 
ходимо, за  да  доиграя  иrpaтa. 

Последната , впрочем , е  адвен-  
чър  с  умело  преплетени  екшън  и  
RPG елементи . За  да  не  нарушат  
cтpиктнo изградената  oт  Макафри  
xpoнoлorия  (книгите  й  все  пак  обх-  
ващат  период  oт  над  2000 roдини) 
авторите  са  предпочели  да  създа- 
дат  repou и  събития, неприсъства- 
щи  в  произведенията  за  Пepн. 

B Dragon Riders влизaш  в  poля- 

в  някакво  ревю, не  знам  дo кoлкo е  
вяpнo, зaщoтo не  съм  чел  нищo oт  
Перновата  поредица) убисофтците  
ca поставили  в  центьра  нa творбата  
cu дйалозите  и  тичането  за  изпъл-  
няването  на  отделните  кyecтoвe, кa-  
тo екшъна  е  просто  подправка  към  
ocнoвнoтo действие  и  атмосферата  

на  играта  е  значително  пo-миролю-  
бива  oткoлкoтo може  би  ще  cu no- 
мислиш  гледайки  дивашките  физи-  
oнoмии  и  ревящия  дракон  на  o6- 
ложката. Няма  лoшo. Или  no-скоро  
има, ама  не  e в  липсата  на  екшън. 

Проблемът  нa Dragon Riders e, 
че  играта  се  влачи  с  най-изумител- 
нo бавната  cкopocт, кoятo можеш  да  
си  представиш  въобще. Още  в  oтвa-  
pящoтo меню  ти  се  налага  да  изгле-  
даш  близо  тридесет  секундно  - ина- 
че  красиво  направено, признавам  - 
филмче, в  кoeтo orpoмeн  жълтени- 
кaв  дpaкoн  (всъщност  личният  гу- 
щер  на  Д'Kop - Зерт) долита  oтнякъ- 
де, каца  грациозно  върху  една  ска- 
ла, разкършва  се  доволно  и  чак  тo- 
гава  се  появява  менюто  с  опциите . 
И  тoвa се  случва  всеки  nът  на  вли- 
зане  и  излизане  oт  играта. Кът  сце- 

ните  естествено  нe могат  дa се  
прескачат. Диалозите  - също. И  до- 
като  кы  сцените  ca cpaвнитeлнo 
pядкo явление  диалoзи  ще  вoдиш  
през  70% от  игpалнoтo epeMe. И  да  
ти  кажа  как  npoтичaт  тези  любими  
мoи  диалози . Натискаш  значи  съот- 
ветния  бутон. Камерата  лениво  се  

вявa и  менюто  с  репликите , oт  кoитo 
можеш  да  cu избираш  накъде  да  
пpoдължи  тъй  наречения  диалог. И  
историята  се  noвтapя, дoкaтo разго- 
ворът  unu търпението  ти  не  npиклю- 
чи. Еми  просто  нe става. Аз  личнo 
нямaм  нерви  да  губя  no две  минути  
за  диалог  oт  тpи  реплики, в  който  се  
разбира, че  NPC-тo в  момента  няма  
време  да  cu бъбpи  с  теб. Ти  ако  
имаш  - заповядай . 

Графиката  е  чyдoвищнo кpacи- 
ва, иcтopиятa е  интересна , a систе- 
мата  зa трупането  на  onит  и  пpидo- 
биването  на  нoви  умения  е  тoлкoвa 
добра, че  ти  иде  да  се  разревеш , 
задето  не  я  oткpивaш  в  някоя  no- 
дoбpa urpa. 

Snake 

премества  край  персонажите , които  
ще  разменят  pennuKu. Д'Kop зanoч- 
вa да  примигва  и  да  прави  физиo- 
нoмии  - no един, пaк  npизнaвaм, пo- 
вече  oт  великолепен  начин, зaщoтo 
в  DR имаме  близки  дo съвършенст-  
вoтo лицеви  анимации. След  малкo 
cu oтвapя  устата, примлясва  и  cu 
казва  какво  My тежи  на  сърцето, 
произнасяйки  яcнo,oтчeтливo и  
бавно  всяка  дума  сякаш  Cu nopъчвa 
ястие  в  китайски  ресторант  и  ce 
притеснява  да  не  би  келнерът  да  нe 
ro разбере  и  вместо  opиз  със  зелен-  
чуци  My сервира  котешки  вътpeш-  
ности  с  леко  препържени  хлебарки . 
Събеседникът  My ce замисля  зa ня- 
кoлкo секунди  над  казаното  oт  
Д'Kop, муси  се  и  мига  известно  вpe- 
ме  и  nocne също  така  бавно  My отго-  
вapя  нещо. Пo някое  време  се  noя- 
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Определено  по-интересният  от  двата  нови  
персонажа  се  оказа  и  един  oт  най-качествени - 

те  персонажи  B играта. Всеки  един  от  трите  пъ- 

тя  на  развитие  на  Друида  гарантира  мощен  ге- 
рой, способен  да  справи  сам  или  C другари  C 

предизвикателствата  на  Акт  5 нa He1l трудност. 

B спедващите  редове  ще  ви  предпожим  ня- 
копко  съвета  и  насоки  за  развитието  на  Друи- 

да, които  може  да  ви  бъдат  полезни  no време  
на  urpa. He претендираме  за  уникалност, нито  
за  ултимативност  - просто  ще  ви  предложим  
няколко  пробвани  и  доказани  пътя  нa разви- 
тие, a вие  сами  ще  прецените  дали  те  пасват  
на  вашия  вкус  ипи  стил  на  игра. Имайте  пред- 
вид, че  тук  ще  говорим  за  персонажи , замис- 

лени  за  urpa B rpyna unu самостоятелно , a не  
за  гладиатори  за  PvP. 

Като  начало  ще  отбележим  основните  no- 

казатели  и  статистики  на  Друида. 

Haчaлни  noкaзaтeли 
 
ПрИ  псЯко  HOBO НИвО  

Strength: 	15 
	

Lite 	+1.5 

Dexterity: 20 stamina +1 
Vitality: 	25 
	

Мапа 	+2 

Energy: 	20 
	

При  разпределяне  нa тoчкитe 
Hit Points: 55 
	

1 точка  нa Vitality дава  2 Живот  
Stamina: 	84 
	

1 точка  нa Vitality дaвa 1 Издръжливост  
мaнa: 	20 
	

1 точка  нa Energy дава  2 мaнa 

B общи  линии, Друидът  има  три  ocнoвни  
nътя  нa развитие  - като  Магьосник-Елемента- 
лист, като  Върколак  и  като  Въркомеч /Мечко- 

лак  (ако  някои  предложи  по-добър  превод  на  
werebear My купувам  кaca с  ледена  bupa no не- 
roв  избор ). Уменията  от  третото  дърво  - 
Summoning - идеално  допълват  всеки  един  oт  
тези  nътя  на  развитие. 

Магьосник-Елемеиталист  
Решите  ли  да  развивате  такъв  герой, две  

думи  трябва  да  ви  cтaнaт  като  мото  - Гризли  и  
Армагедон . 

Caмa no cebe Cu нaй-мoщнaтa магия  зa 

директно  поражение  в  Diablo II, кaтo изключим  
бeзyмнaтa FireWall, Армагедонът  е  крайъгъл- 

ният  кaмък  зa всеки  Друид  Елементалист . Ho 
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nopaди  естеството  на  играта, ocoSexo нa Hell  

трудност, дa разчитате  на  една  магия, колкото  и  
силна  дa е  тя, е  меко  кaзaнo неразумно . TyK нa 

помощ  идва  мeчкaтa, която  е  нещо  като  личен  
бoдиrapд  c now нрав  и  силни  тупаници . Гризли- 

то, наред  c Twister-a ще  е  грижат  зa всички  uMyH-

uu нa OrbH създания , a Армагедона  ще  се  грижи  
за  всички  имунни  на  кaквoтo и  дa е  друго . B о6- 

щи  линии  това  развитие  трябва  дa изглежда  така  
към  80-тo нивo: 

Elemental Skills: 
	

Summoning skills: 

Apмareдoн  20 тoчки 
	

Dire Walt 10-15 тoчки  
Twister 20 тoчки 
	

Grizzly Bear 20 тoчки  
Cyclone armor 5-6 т. 	Oak Sage / Heart of 

Wolverine 20 тoчки  

Макар  че  Гризлито  ще  е  основния  ви  боец, 

Dire Wolves ca много  noneзни, зaщoтo увеличават  
жизнените  тoчки  нa мeчкaтa, тaкa че  не  ru пpe- 

небрегвайте . Изборът  между  Oak sage (живот) 

unu Heart ot Wolverine (aтaкa) зависи  от  вашите  
предпочитания  и  начин  нa urpa - aз  лично  пред- 
noчитaм  Oak Sage. TyK някои  от  вас  ще  извикaт  
"Къде  no дяволите  забрави  Hurricane?". He съм  я  

зaбpaвил, и  знaм  че  някои  oт  вac я  използват  
доста  ycилeнo, HO според  мен  тaзи  мarия  губи  or- 

ромна  част  oт  полезноспа  cu npu преминаване  
нa последното  ниво  нa трудност. Най-полезното  
свойство  нa Hurricane e смразяващия  ефект, HO 

нa Hell той  е  дocтa незначителен . Вместо  дa из- 
разходите  20 тoчки  зa Hurricane, no-добре  раз- 
вийте  Dire Wolves u/unu Spirit Wolves зapaди  na- 

сивните  бонуси , кoитo дaвaт  нa мeчкaтa ви. 

При  развитието  нa основните  показатели , 

моят  съвет  е  дa не  слагате  нитo тoчкa нa Dexterity, 

дa вдигнете  Strength и  Energy c oкoлo 50-60 точ- 
ки, и  всичко  останало  дa хвърляте  нa Vitality. B 

общи  линии  този  тип  Друид  нe e замислен  кaтo 

боец, тaкa че  Dexterity ue My e нужно. Увеличава- 

нето  нa Strength нaд  90 точки  може  дa ce onpaв- 
дае  caмo C нaмиpaнeтo нa някоя  изключително  
дoбpa броня , a заделянето  нa повече  от  50-60 

тoчки  зa Energy e чисто  разхищение  npu наличие- 

тo на  толкова  много  предмети  зa вьзcтaнoвявaнe 

нa мaнa. 

Последното  нещо, което  липсва  нa добрия  
Елементалист  е  подходящ  нaeмник, a имeннo 

пустинните  паладини  От  Акт  2. Тези  пичове  бивaт  
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умение  Werewolf, аз  лично  смятам  че  Oak Sage 
My e по-необходим , макар  че  и  тук  всичко  е  
въпрос  нa предпочитание. 

Мечо  КЪМ  80-To нивo: 
Shapeshifting Skills: Summoning skills: 
Werebear 20 тoчки 	Dire Wolf кoјікoтo ocтaнaт  
Lycanthropy 20 тoчки 	Grizzly Bear кoлкoтo oстaнaт  
Maul 17-20 тoчки 	Heart of Wolverine 20 т. 
Shockwave no жeлaниe 

Мечо, зa разлика  oт  Вълчо, нямa кой  знае  
какъв  избор  нa умения. Ако  поиграете  с  него  
ще  видите , че  в  oбщи  линии  пыят  My нa раз- 
витие  e eдин, и  тoй  е  виден  no-rope. Werebear 
и  Lycanthropy задължително  трябва  дa се  
вдигнат  до  дупка  заради  бонусите , a Maul мо-
же  и  да  нe ce развива  докрай. Shockwave e 
мнoro популярно  умение, което  както  вече  
споменах  губи  ronямa част  oт  полезноспа  cu 
на  Hell трудност. Препоръчвам  ви  да  или  дa ro 
развивате  дo дупка, или  дa не  го  пипате. За  

три  вида, но  Определено  най-пОлезния  за  
Елементалиста  е  този  с  Описание 'Defensive'. Той  
започва  с  aypa Defiance, която  изключително  
много  подОбрява  защитния  рейтинг  на  Друида  и  
неговите  питомци, a в  последствие  развива  вели- 
колепната  Holy Freeze, кoятo замразява  и  забавя  
противниците  в  доста  голям  радиус  - за  остана- 
лото  ще  се  погрижат  мечката  ви  и  магиите  ви. 

Върколак  или  Мечколак  
Тръпгете  nu no някой  от  тези  два  пыя, тряб- 

ва  да  знаете, че  няма  да  можете  да  ползвате  сти- 
хийните  магии  oт  пьрвото  дърво  докато  сте  във  
формата  на  вълк  или  мечка. Това  дo голяма  сте- 
пен  предопределя  и  пыя  на  развитие  на  тези  
персонажи. 

Докато  върколака  разчита  на  бързина  на  
движение  и  атака, мечколакы  противопоставя  на  
това  много  кръв  и  още  повече  суров0 пОражение. 
Ha въркопакы  OCHOBHO My липсва  мoщ  в  атаката, 
докато  мечколакы  страда  от  ниска  скорост  на  
атака  и  бавно  придвижване  no терена. Вълчата  
форма  има  едно  миого  сьществено  предимство  
пред  мечата, изразяващо  се  в  умението  Feral 
Rage, даващо  на  Bьnчo огромен  Life Leech, и  поз  
воляващо  My c двa удара  да  Cu възстанови  кръв- 
та. От  своя  страна  Мечо  има  доста  мощното  уме- 
ние  Shockwave, което  е  безценно  нa Normal и  
Nightmare, нo нa Hell ryби  огромна  част  от  полез- 
носпа  си. Въпреки  това, възможноспа  да  заше- 
метиш  противниците  cu дори  и  само  за  3-4 ce- 
кунди  често  може  да  е  границата  между  живота  и  
смьрпа. Като  цяno ще  кажа, че  на  Въпчо  е  обър- 
нато  по-голямо  внимание  отколкото  на  Мечо, кo- 
ето  е  малкo непочтено  от  страна  на  Blizzard, нo 
какво  да  се  npaBu. 

Сега  нека  да  видим  два  примерни  пътя  на  
развитие  на  тези  два  героя. 

Bъnчo към  80-To нивo: 
Shapeshifting Skills: Summoning skills: 
Werewolf 16 тoчки 	Dire Wolf кoлкoтo ocтaнaт ' 
Lycanthropy 20 тoчки 	Grizzly Bear кoлкoтo ocтaнaт  
Feral Rage 16 тoчки 	Oak sage 20 тoчки  
Fury 20 

Уменията  Werewolf и  Lycanthropy ca просто  
задължителни , както  и  Feral Rage и  Fury, кoитo 
oбpaзyвaт  смьртоносна  кoмбинaция. Аз  съм  cлo- 
жил  Feral Rage нa левия  бугон  нa мишката, a 
Fury-To на  десния. Hanoмnвaтe Вълчо  с  някОлк0 
удара  с  левия  бутон;  за  дa вдигнете  Life Steal-a, 
скороспа  нa атака  и  вероятноспа  зa успешеи  
удар, и  след  това  с  десния  бугон  довършвате  
противниците  Cu. Опоред  мен  нямa смисьл  
Werewolf да  се  вдигa на  повече  oт  16 тoчки, тъй  
кaтo бонусите  дo 20 ca незначителни  - тези  4 мо- 
гат  дa бъдат  no полезни  нa друго  място. При  
Feral rage e сΡъщaтa история , като  там  дори  може  
да  сложите  максимум  10 тoчки, a останалите  дa 
изпозлвате  зa развитие  на  Гризлито  или  Oak 
Sage. npu Вълчо  npaвилнoтo духче  e Oak Sage, 
поради  прекрасния  живoт  който  дaвa. Heart of 
Wolverine сьщо  е  фaнтacтичнo духче, нo тъй  като  
Вълчо  получава  бонуёи  нa атаката  от  самото  cu  
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разлика  oт  Вълчо, за  Мечо  е  задьлжително  дa 
развие  дo макс  Heart of Wolverine заради  
Attack Rating бонуса , който  дава. Най-roлямaтa 
слабост  нa Мечо  е  бaвнaтa скорост  на  атака  и  
движение, така  че  нaбля raйтe на  предмети , ко- 
ито  вдиraт  тези  два  параметьра. Много  е  важ- 
но  дa вдигнете  скороспа  на  атака  с  около  5096 
зa дa превърнете  мечока  в  машина  за  убиване. 

B заключение  ще  ви  кажа, че  след  около  
месец  и  nonoeuua urpa c Друида  и  двa героя  
oт  no 78-0 нивo (EneMeuTanucT и  BbpKonaK) ce 
убедих, че  това  е  един  oт  нaй-качествените  и  
забавни  персонажи  в  иrpaтa. Пробвайте , и  ще  
се  убедите. A ако  искате  повече  информация  и  
лодробности , какго  и  подробен  пы  на  разви- 
тие  нa repoитe, пишете  ни  и  може  в  следващия  
брой  да  пуснем  още  информация , ако  има  
достатъчно  интepec. 
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зa лечебни  oтвapи, a B нaй-добрия  - ще  ви  cnacu 

живoтa. 

Поспедният  charge-up e Phoenix Strike. Той  мо- 

же  дa дoбaвя  orнeни, електрически  или  ледени  no- 

ражения  B зависимост  oт  тoвa кonкo пьти  ro нanpa- 

вите  преди  зaвъpшвaщaтa araca. Ha кни ra щетите  
My ca orpoмни, нa npaктикa oбaчe според  мeн  не  Cu 

струва  дa cnarane тoчки  B него. Пъpвo, самият  тoй  
нe нанася  стихийни  щети, a caмo ги  прибавя  към  
дoвъpшвaщия  удар. Bnopo, прави  ce haBHo, npeno - 

нe нaнacя  nopaжeниятa Cu с  взpив  oкoлo тoчкaтa нa 

удара , и  noнякora е  трудно  дa улучите  тoвa, кoeтo 

ви  трябва . Ha прьв  поглед  OCHOBHOTO My предимст- 

во  - трите  различни  видa поражения  - нямa значе- 

ниe npu бopбa с  физически  неуязвими  raдини , пo- 

неже  те  и  без  noea ca noдaтливи  и  нa трите  стихии . 

Довършващите  удари  ca четири . Dragon Talon, 

Dragon Tail и  Dragon Flight ca удари  c KpaK, кoeтo 

знaчи , че  пopaжeниятa и  шанса  им  дa yдapят  се  on- 

ределят  caмo oт  cилaтa и  ловкоспа  ви  (Strength и  
Dexterity), a ue oт  eкиnиpoвкaтa. Резултаты  е, че  

щом  Cu намерите  npиnични  opъжия , cтaвaт  неиз- 

roдни. Dragon Tail може  hu Cu струва  дa се  вдигне  с  
някoлкo тoчки  зapaди  увеличаването  нa огнените  
поражения, но  ocтaнaлитe според  мен  трябва  дa ос- 
тaвитe нa първо  uuBO. Dragon Flight e полезен  кaтo 

средство  зa придвижване , понеже  ви  телепортира  
дo вpara, HO трябва  дa инвестирате  твърде  много  
точки  B неге, зa дa зanoчнe дa нaнacя  приемливи  
поражения. 

Четвъртият  зaвьpшвaщ  удар  e Dragon Claw. 

Той  е  много  евтин  OTKbM мaнa (изиcквa caмo 2 тoч- 

ки), дaвa добри  бонуси  кьм  пораженията  и  шaнca 

дa ударите , и  освен  тoвa изnonзвa claw opъжиятa B 

ръцете  ви, a не  кpaкaтa, зa дa нaнece пopaжeния . 

Обаче  също  нe CU струва  дa се  усъвършенства , зa- 

щoтo aкo вместо  нero вдигате  Claw Mastery (oт  дьp- 

вoтo нa Shadow Disciplines), ще  пonyчaвaтe noчти  
същите  бонуси , HO върху  всичките  Cu yдapи, a не  Ca-

MO зa Dragon Claw. 

Ето, че  дойде  време  нa гореспоменатите  
Shadow Disciplines. TyK вnизaт  aктивни  и  nacuenu 
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f(ак  да  рлзвиете  Assassin? 

, i 	 Нямам  претенции  на  учен  B oOnacna на  assassin-oз- 
~ 	~ 	нанието, нo cbM urpan с  тази  героиня  и  мога  да  споделя  

атленията  си. Ако  нe сте  съгпасни  с  нещо, което  кажа, 

айте  предвид , че  с  малко  повече  усърдие  в  Diablo всич- 

кo е  ВъзМОЖНо. Варвари  играят  само  с  викове  и  faster cast 

rate, unu nbK uanonaeaT жезли  като  основно  оръжие , 

магьосници  се  бият  ръкопашно ... пък  au нямам  намерение  
да  onuceaM нищo толкова  екзотично . 

aчајіни  пoкaзaтeгіи  npи  ВcЯКo HOBO НИBo 

Strength: 	20 	Life 	+2 

Dexterity: 20 Stamina +1 

Vitality: 	20 	Mana 	+1.5 

Energy: 	25 	Пpи  paзnpeдeлянe нa точкин' 
Hit Points: 50 	1 тoчкa нa Vitality дaвa 3 Живoт  
Stamina: 	95 	1 тoчкa Ha Vitality дaвa 1.5 Издpъжnивocт  
Mana: 	25 	1 тoчкa Ha Energy дaвa 1.5 мaнa 

Heea зaпoчнa no същество . Важна  ocoбeнocт  нa убий- 

цaтa ca оръжията , с  които  ce hue - т.нap. claws. Te имaт  
бърза  aтaкa, относитепно  ниски  бaзoви  поражения , без  дa 

са  магически  могат  дa дaвaт  бонуси  нa уменията  й  и  ce из- 

ползват  no едно  BbB вcякa pъкa. Освен  тoвa ca сред  малкo- 

тo оръжия , нa които  може  да  се  падне  магическият  ефект  
"ignore target's defence". Разните  видове  claw-oee oт  един  и  
същи  клас  (T.e. нopмални , изключителни  unu eлиrни) нaнa- 

сят  горе-долу  еднакви  средни  поражения , нo имaт  различ- 

нa paзnикa B максимума  и  минимyмa uM, като  тези  с  мaлкa 

разлика  oбикнoвeнo ca no-haBHu. B oбщи  пинии  uohopbT нa 

конкретен  модел  claw e въпрос  нa вкyc. 

Зaщo yбийцaтa дa използва  тькмo тези  opъжия, a не  
някои  други? Първо , понеже  тe ca единственият  тиn пред- 

мeти, кoитo мoraт  дa дoбaвят  точки  към  уменията  й. Bnopo, 

зaщoтo много  oт  ударите  и  nacивнитe й  skill-ове  paбoтят  
caмo кoraтo дьржи  B ръцете  Cu claw-oee Нека  разгледаме  
уменията  й  наред. 

Първо  е  дървото  нa бойните  изкycтвa. TaM имa двa 

видa специални  атаки  - "charge-up", и  зaвьpшвaщи  
("finishing"). Пъpвитe дaвaт  възможност  зa натрупване  нa 

някaкви  специални  ефекти  KbM втopитe. TeopelunHo, човек  
може  дa нanpaви  18 удара  c charge-up anaeune, и  след  тoвa 

с  единствен  завършващ  зaмax дa изсипе  кoлocanни  nopa- 

жения  BbpXy някoи  Bpar. Ha npaкrикa рядко  се  случва  дa се  
изnonзвa повече  oт  един  charge-up, т.е. caмo npu атаки , 

преди  довьршващияудар. 

Нека  хвърлим  кратьк  поглед  нa индивидуалните  уме- 

ния . Tiger strike дaвa допъпнителни  физически  поражения , 

npu това  дaвa no много. He ce ocтaвяйтe oбaчe дa ви  заблу- 

дят  астрономическите  числа , кoитo можете  дa прочетете  B 

onиcaниero нa удара. Плюс  хиляда  процента  поражения  
вcъщнocт  oзнaчaвaт  oкono двa и  nonoeuua nьти  no-roлeми  
щети  (He ме  питайте  защо, HO крайния  резултат  можете  
лесно  дa npoeepure, кaтo заредите  npu charge-a и  поглед- 

нете  кaквo пише  B статистиките  нa repox ви). Безспорно  
ohane точките  ryк  нямa дa навредят . 

Следващите  npu charge-up-a ca Fists of Fire, Claws of 

Thunder и  Blades of Ice. Te нaнacят  cъoтвeтнo orнeни, eлeкт- 
рически  и  ледени  поражения , и  дoбaвят  тaкивa кьм  зaвъp- 

шващите  aтaки . OCHOBHOTO uM приложение  би  huno кaтo 

средство  срещу  физически  неуязвими  противници. Cпo- 
ред  мен  oт  тях  нaй-перспективен  е  огненият  yдap, зaщoтo е  
най-бърз, имa добри  поражения , нaй-ниско  нивo е, и  ocвeн  
nona можете  знaчитeлнo дa увеличите  ефекта  му, aeo ro 

използвате  B кoмбинaция  с  дoвъpшвaщия  удар  Dragon 

Tail, кoйтo дaвa OoHycu нa огнените  поражения . 

Cobra Strike e npocno задължително  умение . Даже  нa 

една  тoчкa, тoй  може  да  дoбaви  no 80% life и  mana steal нa 

ударите  ви , кoeтo B най-лошия  случай  ще  ви  спести  napu 
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слаба  версия  на  магьосницата . Според  мен  обаче  експериi~ 
ментът  не  Cu струва  изхабеното  време  и  нepви. 

Твърдението  в  горния  naparpaф  обаче  има  едно  с~ 

ществено  изключение , и  тo ce нарича  Death Sentry.,T-  - 
капан, кoйтo стреля  със  светкавици  (с  много  ниско  nop 

uue), и  npaeu Corpse Explosion на  дo пет  трупа  около  себе  
Cu. Ето  това  слоред  мен  е  нaй-cтpaшнoтo умение  нa yбий- 

цата. Даже  caмo една  точка  да  имате  в  нero, naк  ще  ви  дa- 

де  страхотно  предимство. Пьк  вди rнaтo до  2O-тo нивс... 

TonKoea e брутално , че  чaк  е  отвратително . 

Няма  дa се  спирам  поотделно  нa всички  умения  oт  тo- 

вa дъpвo. Orнeнитe и  електрически  капани  нанасят  твъpдe 

noдлимитни  щети, зa дa Cu струват  развитието. Уменията, 

кcитo нaнacят  диpeктни  nopaжeния  (Fire Blast, Blade 

Sentinel, Blade Fury и  Blade Shield) страдат  от  сьщата  бо- 
лест, предимството  им  обаче  идва  oт  това, че  повечето  
действат  физически , което  значи, че  повечето  врагове  ня- 
мат  устойчивост  кьм  тях. Какьв  е  смисьлы  обаче  човек  да  
хаби  no 8 мaнa зa 100 точки  щети, като  може  дa нaнacя  
пракгически  безплатно  no 8-10 пыи  повече  с  един  удар? 

Струва  си  да  кажа  няколко  думи  и  no въпpoca за  ста- 
тистиките  нa yбийцaтa. Ако  изберете  да  я  paзвивaтe с  кaпa- 

ни, се  пригответе  да  npибaвитe доста  точки  енергия, зa да  
ви  стига  мaнaтa. Bbe всички  останали  случаи  обаче  не  cu 

струва  да  вдигате  този  атрибуг  даже  с  една  тoчкa. Знам, че  
no някое  време  кьм  15-2O-тo ниво  всички  бойци  зaпoчвaт  
да  изпитвaт  недостиг  нa мана, обаче  съвсем  скоро  нещата  
се  onpaвят  сами, щом  човек  cu нaмepи  малкo оборудване  и  
качи  няколко  нивa. По  принцип  енергията  нe e необходима  
нa убийцата, ако  използва  само  умения  oт  nъpвитe две  
дъpвeтa плюс  Death Sentry. 

хубавото  нa ударите  с  крак  и  нa claw оръжията  е, че  
щетите , които  нaнacят, се  определят  в  eднaквa степен  от  
cиnaтa и  от  ловкостта  нa героя. Тоест, нa койго  и  от  двaтa 

aтpибyra да  добавяте  точки, вce ще  печелите  лоражение. 

Затова  щом  ведньж  вдигнете  силата  Cu до  някакьв  npиeм- 

лив  минимум  (npuMepHo 125,150 unu 180 точки), можете  
дa спрете  дa се  занимавате  с  нея  и  дa се  концентрирате  ca- 

мo върху  ловкостта . 
Жизненоспа  (vitality) e особено  важна  стaтиcтикa, no- 

неже  assassin-кaтa няма  умения , кoитo дa повишават  съ- 
ществено  защитата  й, и  тя  paзчитa OCHOBHO нa жизнените  
cu точки , за  дa оцелява  в  мeneтaтa. Дoбpa peцenтa зa раз- 
витието  нa атрибугите  е  следната  - отначало  вдигате  силата  
и  ловкостта  Cu nopaвнo, a жизнеността  - нanoлoвинa нa тях. 

После, щом  престанете  да  добавяте  точки  на  силата, npo- 

дьлжавате  да  ги  влагате  еднакво  в  ловкост  и  жизненост. 

Популярен  вapиaнт  нa развитие  на  убийца  е  следното : 

малко  точки  Tiger Strike и  Cobra Strike и  no една  на  довър- 
шващите  удари. Пo пет  нa Weapon Block, Burst of Speed и  
Fade, четири  нa Mind Blast, мнoro нa Death Sentry, остана- 
лите  - нa Claw Mastery, Shadow Master u/unu Cloak of 

Shadows no избор. Всъщност, същественото  ryк  ca Mind 

Blast и  Death Sentry, oстaналoтo е  само  зa цвят. Такава  
assassin-кa e способна  дa ce cnpau с  каквото  и  дa билo. 

Лично  aз  съм  привърженик  нa друг  вapиaнт  - не  тoл- 
кoвa брутален , нo no-eлeraнтeн. Toй  paзчитa нa cypoea cu-
na, a не  нa магия, зa да  се  paзnpaви  c вparoвeтe. По-точно , 
нa много  Claw Mastery плюс  Tiger Strike, Fists of Fire и  мал- 
ко  Dragon Tail. Taкaвa убийца  е  cpaвнимa no ефективност  с  
вapвapин  подобно  нивo, кoeтo според  мен  e виcoкa оценка  
зa бойните  й  способности . 

Разбира  се, това  ca само  двa от  cтpaшнo мнoro въз- 
можни  нaчини  нa paзвитиe нa този  персонаж . Сиryрен  съм, 
че  още  в  тoзи  момент  имате  наум  дoстa неща, които  бихте  
искали  да  пробвате  в  peалнa urpa, за  дa се  убедите  сами  в  
ефективноспа  unu  безполезноспа  uM. KaKeo rme, нали  за- 
това  e иrpaтa? Желая  ви  безсмьртие. 

Alex III 
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умения  с  най-разнообразно  действие , някои  от  кои- 

тo - страшно  полезни . 

C1aw Mastery добавя  процентно  щети  и  шанс  
да  ударите  кьм  ударите  ви  c claw оръжия. Ако  стру- 
пате  достатьчно  точки  ryк, ще  получите  наистина  
сериозни  бонуси. Колкото  ловече  точки  сложите , 

толкова  по-добре. 
Burst of speed e активно  умение , което  слоред  

мен  трябва  да  започнете  да  използвате  постоянно  
веднага, щом  се  доберете  дo него. Щом  го  активи- 
paтe, тo увеличава  сериозно  скороспа, с  която  хо- 
дите  и  атакувате , a опам  - и  лоражнията , кoитo при- 
чинявате  зa единица  вpeмe. Оптималният  брой  тoч-
ки  тук  е  5. После  стойностите , които  добавя  кьм  
скороспа  ви, стават  пренебрежимо  малки. 

Weapon Block e ласивно  yмeниe. To влиза  в  си- 

ла  ако  използвате  no един  claw във  всяка  ръка  и  ви  
дава  шанс  да  блокирате  чaст  oт  вражескиге  удари. 

Oтнoвo 5 тoчки  са  onтимални . Ha тaкoвa ниво  шaн- 
сът  дa блокирате  е  42%, и  зaпoчвa дa се  качва  с  пo 

2% на  точка, кoeтo според  мен  не  си  струва  инвес- 
тицията. 

Fade прибавя  устойчивост  кьм  стихийни  и  oт- 
ровни  поражения  и  нaмалявa продължителноспа  
нa прокпятията  върху  yбийцaтa. За  съжаление , тoвa 

е  активно  умение, и  действието  My ce изключва  
взаимно  c Burst of Speed. Aкo изoбщo смятате  да  
cлaraтe точки  в  него, 4-5 трябва  да  ca достатъчни . 

Venom e yмeниe, кoeтo добавя  oтpoвни  nopa- 

жения  кьм  ударите  ви. Стойностите  ca дocтa висо- 
ки, нo зa съжаление  тo не  може  да  се  използва  зa- 
едно  c Burst of Speed unu Fade. Заедно  с  фaктa, че  
повечето  лротивници  нa нивo нa трудност  Hell ca 

силно  устойчиви  или  дopи  неуязвими  кьм  отрова, 
правят  използването  My непривлекателно . Bce naк, 

Venom пpeдcтaвлявa алтepнaтивa  нa  стихийниге  
удари, когато  става  дума  зa бoй  срещу  физически  
неуязвими  вpaгoвe. За  дa стане  ефективно  oбaчe, 

трябва  да  се  npиroтвитe да  инвестирате  ryк  много  
точки. Колкото  повече, толкова  пo-добре. 

Идвa ред  нa Shadow Warrior и  Shadow Master. 
Те  пoзвoлявaт  дa създадете  сянка  нa  героя  си, кое- 
тo дa се  бие  заедно  c  вac. Aкo Cu пaдaтe no  подобна  
помощ, Shadow Master  e  пo-доброто  умение. Обаче  

малкото  жизнени  тoчки  и  не  особено  добрия  изкус- 
твен  интелект  на  сенките  (uMaT скпонноспа  дa се  
запипяват  no посока  на  нaй-мнoroтo eparoee, и  cъ- 
ответно  бързо  дa умират) ги  правят  неефективни , 

поне  no мое  мнение. 
Psychic Hammer e мarия, която  нанася  пораже- 

ния  нa избран  oт  eac npoтивник. Ниските  поражения  
обаче  правят  развитието  на  тoвa умение  абсолютно  
безидейно. Една  точка, зaщoтo е  нeoбxoдимo за  
спедващите  умения. 

Cloak of Shadows e единственото  умение  нa 
убийцата, от  което  биха  мorли  да  се  възползват  и  
други  играчи. To затьмнява  околноспа , кaтo засле- 
пява  враговете  (обаче  само  aкo не  ca ви  забелязали  
още), и  нaмалявa зaщитaтa им. Ефекты  oт  цялата  
работа  е  доста  спорен, като  в  мрежова  urpa e пo-вe- 

роятно  да  получите  от  съотборниците  Cu не  блaro- 

дарности , a pyraTHu, понеже  сте  зaтьмнили  и  без  
това  прекалено  тъмната  кapтa. 

Последен  идвa Mind Blast-ът. Той  е  едно  от  
двете  нaй-бpyтanни  умения  нa assassin-кaтa. Eфeк- 
ты  My e троен  - нанася  nopaжeния, зашеметява, a c 
някаква  вереятност  и  лрави  npoтивницитe приятел- 
ски  настроени  кьм  вас  зa десетина  секунди . Всичко  
това  се  случва  с  вparoвeтe в  дocтa голям  радиус  нa- 

около, и  струва  само  15 тoчки  мана. Ако  ще  ro из- 
ползвате  като  средство  зa неутрализиране  нa гади- 
ните  наоколо, 4 тoчки  ca абсолютно  дocтaтьчни. Ако  
искате  дa нанасяте  щети  с  нero, ще  трябва  да  го  
вдигнете  с  толкова  мнoro нивa, че  npocтo не  си  
cтpyвa. Освен  това  в  текущата  Cu версия  Diablo имa 
бъг  - ако  някоя  гадина  е  Suna oт  eac (в  резултат  от  
действието  на  Mind Blast), и  nocne naк  е  станала  
вpaждeбнa, можете  дa я  убиете  с  един-двa удара, 
без  значение  колко  е  здpaвa. Пpи  urpa в  мрежа  
обаче  това  имение  може  да  ви  докара  лоши  погле- 
ди  oт  съотборниците  ви, понеже  чакането  враговете  
naк  дa cтaнaт  лoши, тa дa можем  дa ги  убием , мнo- 
го  бързо  cтaвa досадно. 

Tpeтaтa rpyna умения  ca кaпaнитe (Traps). Тях  
(почти)  не  съм  ги  пробвал, зaщoтo даже  npu поглед  
отдалече  cu  личи, че  зa  нищo не  cтaвaт. Може  Su, 
ако  човек  инвестира  там  всичките  cu тoчки,  и  освен  
това  вдигне  мнoro Energy, ще  се  получи  нещо  като  
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C течение  на  играта  ще  нами- 

рате  малки  камъни , гравирани  C ма-

гически  символи . Това  Са  т.нар . Ру- 
ни. Те  са  едно  от  най-оригиналните  
допълнения  в  играта . Руните , no- 

добно  на  скьпоценните  камъни , мo- 

гат  да  бъдат  Слагани  в  различни  

предмети  Със  Слотове  (т.нар . 

socketed items), придавайки  им  no 

тoзи  начин  магически  свойства . Ho 

за  разлика  от  другите  скъпоценни  
камъни, освен  предварително  зада- 
дени  магически  качества, руните, 
когато  бъдат  комбинирани  в  подхо- 

дящ  ред  и  сложени  в  правилен  
предмет , придават  на  съответния  
предмет  изключителни  магически  
свойства . B Diablo 2: LoD има  33 ру- 

ни  и  в  следващите  редове  ще  oпи- 

шем  техните  свойства , както  и  ня- 
кoи  известни "рунически  думи' 

Иы -  

El-I1 
	

Weapon: +50 AR, +1 Light Radius 

Armor/Helm/Shield: +1 Light Radius, +15 Defense 

Ilvl/Clvl Required: 11 

Eld-#2 
	

Weapon: +75%  Damage vs.  Undead, a50 Attack Rating vs.  Undead 

Armor/Helm: Lowers Stamina drain by  15% 
Shield:  +7%  Blocking 

Ilvl/Clvl Required: 11 

Tir - #3 
	

Weapon: +2 Mana Per Kill 

Armor/Helm/Shield: +2 Mana Per Kill. 

Ilvl/Clvl Required: 13 

Net #4 
	

Weapon: Knockback 

Armor/Helm/Shield:  +30  Defense vs. Missile 
Ilvl/Clvl Required: 13 

Eth - #5 
	

Weapon: -25% Target Defense 

Armor/Helm/Shield: Regenerate Mana 15% 

Ilvl/Clvl Required: 15 

Ith  -16 
	

Weapon: +9 to Maximum  Damage 

Armor/Hetm/Shield:15%  Damage Taken Goes to Mana 
Ilvl/Clvl  Required: 15 

Tat  -  #7 
	

Weapon: +19 poison damage over 1 second 

Armor/Helm/Shield: +35% Poison Resistance 

Ilvl/Clvl Required: 17 

Rat  -18 
	

Weapon:  +5-30 Fire  Damage 

Armor/Helm/Shield:  +35% Fire Resistance 

Ilvl/Clvl Required: 19 

Ort  -  #9 
	

Weapon: +1-50 Lightning Damage 

Armor/Helm/Shield: +35% Lightning Resistance 

Ilvl/Clvl Required: 21 

Thul-#10 
	

Weapon:  +3-14 Cold Damage (Cold Length 3 seconds) 

Armor/Helm/Shield: +35% Cold Resistance 
Itvl/Clvl  Required: 23 

Amn -#11 
	

Weapon: 7% Life Stolen Per Hit 

Armor/Helm/Shield: Attacker takes 14 damage 

Ilvl/Clvl Required: 25 

Sol -#12 
	

Weapon: +9 to Minimum Damage 

Armor/Hetm/Shield: -7 Damage Taken 

Ilvl/Ctvl  Required: 27 

Shae  -  13 Weapon: Faster Attack Rate (+20) 

Armor/Helm: Faster Hit Recovery (+20) 

Shields: Faster Block Rate (+20) 

Ilvl/Clvl Required: 29 

Dot  - #1 
	

Weapon:  25% Chance that Hit Causes Monster to Flee 

Armor/Helm/Shield: +7 Replenish Life 
Ilvl/Clvl  Required: 31 

Hel  -  #1 
	

Weapon: -20% Requirements 

Armor/Helm/Shield: -15% Requirements 

Ilvl: 33 Clvl Required: 0 (eдинcтвeнaтa pyнa npи  кoятo 

нe ca eднaкви  изиcквaниятa) 

Polo # 6* Weapon: +10 Vitality 

Armor/Helm/Shield: +10 Vitality 

Ilvl/Clvl  Required: 35 
Lum-# 7 Weapon: +10 Energy 

Armor/Helm/Shield: +10 Energy 

Ilvl/Clvl Required: 37 

LIMe Kaчecт  

Ko-#18 Weapon: +10 Dexterity 

Armor/Helm/Shield: +10 Dexterity 

Ilvl/Clvl Required: 39 

Fal - #19 Weapon: +10 Strength 

Armor/Helm/Shield: +10 Strength 

Ilvl/Clvl Required: 41 

Lem - #20 Weapon: +50% Extra Gold from Monsters 

Armor/Helm/Shield: +50% Extra Gold from Monsters 

Ilvl/Clvl Required: 43 

Pul - #21 Weapon: +75% Damage to Demons, +100 AR against 

Demons 

Armor/Helm/Shield:+30% Defense 

Ilvl/Clvl Required: 45 

Um-#22 Weapon: 25% Chance of Open Wounds 

Armor/Helm: +15% Resist All 

Shields: +22% Resist All 

Ilvl/Clvl Required: 47 

Mal - #23 Weapon: Prevent Monster Healing 

Armor/Helm/Shield: Reduce Magic Damage by! 

Ilvl/Clvl Required: 49 

Ist - #24 Weapon: +30% Better Chance of Finding Magical Items 

Armor/Helm/Shield: +25% Better Chance of Finding 
Magical Items 

Ilvl/Clvl Required: 51 

Cul -#25 Weapon:+20% AR 

Armor/Helm/Shield: +5 to Max Resist Poison 

Ilvl/Civl Required: 53 

Vex - #26 Weapon: 7% Mana Leech 

Armor/Helm/Shield: +510 Max fire Resist 

Ilvl/Clvl Required: 55 
Ohm - #27 Weapon:+50% Damage 

Armor/Helm/Shield: +5 to Max. Resist Cold 

Ilvl/Clvl Required: 51 

Lo-#28 Weapon: 20% Chance of Deadly Strike 

Armor/Helm/Shield: +5 to Max. Resist Lightning 

Ilvl/Clvl Required: 59 

Sur - #29 Weapon: 20% Chance of Hit Blinds Target 

Armor/Helm: +5% total Mana 

Shields: +50 Mana 

Ilvl/Clvl Required: 61 

Rer - #30 Weapon: 20% Chance of Crushing Blow 

Armor/Helm/Shield: Damage Reduced by 8% 

Ilvl/Clvl Required: 63 

Jo - #31 Weapon: 32% Chance of Hit Freezing Target for 3 

seconds 

Armor/Helm: +5% of total Hit Points 

Shields: +50 Hit Points 

Ilvl/Clvl Required: 65 

Char - #32 Weapon: Ignores Target Defense 

Armor/Helm/Shield: Can not be frozen. 

Ilvl/Clvl Required: 67 
Zod - #33 Weapon: Indestructible 

Armor/Helm/Shield: Indestructible 

Ilvl/Clvl Required: 69 



очник  

РиничЕски  "'   Ако  играчътсложи  определена  
комбинация  от  руни  в  точно  определе- 
ния  ред  в  предмет  C точно  определен  
брой  слотове  и  от  точно  определен  
тип, името  на  предмета  ще  стане  "уни- 
кално " (видно  в  златен  цвят) и  пред- 
метът  ще  придобие  допълнително  мa- 
гически  качества , в  зависимост  от  из- 
ползваната "руническата  дума" 

U1:11Ubnи1C 1lчдЬиllд  1111и  1;b;3цdha-  

нето  на  "рунически  думи" 
1.  Предметите , използвани  за  "ру- 

нически  думи" трябва  да  бъдат  обик- 
новени . Некачествените  (Low Quality) и  
Превъзходните  (Superior) предмети  
също  могат  да  бъдат  използвани . За  
"рунически  думи" не  могат  да  бъдат  
използвани  Магически  (сини), Редки  
(жьлти)или  Уникални(златни)пред- 
мети, дори  ида  имат  необходимия  
брой  слотове . 

Предметът  трябва  да  е  от  опре- 
депения  за  "руническата  дума" тип. 

Предметът  трябва  да  има  точно  
определен  брой  слотове. 

Руните  трябва  да  бъдат  поста- 
вени  в  точно  определен  ред. 

След  като  веднъж  сте  сложили  
руни  в  даден  предмет, кьм  него  не  мo- 
жете  да  добавяте  допълнителни  сло- 
тове  - нито  чрез  Horadric Cube-a, нито  
чрез  първия  куест  от  Акт  5. Когато  че- 
тете  информацията  за  руните  в  тази  
статия, имайте  предвид  следните  нe- 
ща: 

- специалните  бонуси  на  "руничес- 
ките  думи " винаги  включват  бонусите  
на  отделните  руни; 

в  "руническите  думи", които  ще  
ви  разкрием , руните  ca изписани  no 
реда, no който  трябва  дa бъдат  пocтa- 
вяни  в  предмета; 

- цифрата  в  скоби  спед  името  на  
руната  е  нейния  номер. Както  е  казал  
Иисус  "По  номера  ще  ги  познаете " - El 
(1) е  нaй-често  намираната  pyHa, дока- 
то  Zod (33) е  най-рядката. 

- "Clvl Req" noкaзвa нивoтo, което  
героя  ви  трябва  да  има  за  да  може  да  
използва  Руническия  Предмет. Пo 
принцип  тo отговаря  нa нивото  на  най- 
рядката  руна  в  съответната "руническа  
дума". Някои  Изключителни  
(Exceptional) и  Елитни  (Elite) предмети  
имат  no-виcoки  изисквания  за  нивoтo 
oт  тoвa нa най-pядкaтa руна  в  Pyни- 
ческия  Предмет. B такъв  случай  изис- 
кванията  на  предмета  за  нивo нa героя  
е  мepoдaвнo. 

'-jиппрптр  unnfivmm~nл iq ПреДмет l" 

Всяка  "руническа  дума" действа  в  
тoчнo определени  предмети. Нейното  
действие  нямa да  ce nponau в  никакви  
други  предмети , дopи  и  те  са  пoдoбни  
на  необходимия. Ако  дадена "руничес- 
кa дума" изисква  конретен  вид  пред-
мет, да  речем  изисква  "belt", тo тя  мo- 
же  да  бъде  активирана  само  в  "belt"-a, 
не  и  BbB "sash", "plated belt" unu кaкъв- 
тo и  да  е  друг  тип  кoлaн. Някой  руни- 
чески  думи  имат  изисквания  aa пред- 
мети, oбxвaщaщи  цели  кaтeгopии, кa- 
тo например  Armor, Head и  т.н. Ето  кaк- 
вo oбxвaщaт  тези  родови  понятия : 

- в  тaзи  категория  cпaдaт  
всички  видове  Телесни  Бpoни(Body 
Armor), Ботуши  (Boots), Ръкавици  
(Gloves), Колани  (Belts), Щитове  
(Shields) и  Шлемове  (Helms). Ако  ня- 
кoя  руническа  дума  може  да  бъде  нan- 
равена  в  Armor, тoвa означава  че  виe 
можете  да  я  използвате  BbB всички  
видове  предмети , влизaщи  в  гopeизб= 
роените  категории. 

Headga,.  - Tuapu (Circlets), Дру- 
идски  Кожи  (Druid Pelts), Bapвapcки  
Шлемове  (Barbarian Helms), Шлемове  
(Helms) 

Rod  - Скиптри  (Scepters), Пpъчки  
(Wands) и  Тояги  (Staff) 

Missile 'u 	- Лькове  (Bows) и  
Арбалети(Crossbows) 

^ WFannnc  - ПрЪЧКи  (Wands), 

Тояги  (Staff), Бoздyгaни  (Maces), Me- 
чове  (Swords), Бpaдви  (Axes), Копия  
(Spears), Апебарди  (Polearms) 

Weapon  - включвa абсолютно  
всички  видове  оръжие  - метателни , 
стрелящи  и  за  близък  бoй. 

Четете  виимателно  какво  пише  в  
изискванията  за  руническата  дума. 

Зa ваше  удобство  сме  cъбpaли  
всички  известни  към  тoзи  момент  py- 
нически  думи, тaкa че  дa ви  спестим  
главоблъскане  и  излишни  нерви. C из- 
ключение  нa Ancient's Pledge, чиятo 
фopмyлa ви  дaвa Oual-Kehk, след  като  
изпълните  един  куест  в  Акт  5, всички  
ocтaнaли  ca oткpити  от  играчи  unu ca 
измъкнaти  oт  представители  нa 
Blizzard. 

Bce още  не  са  известни  всички  
предмети , в  които  мотатда  се  втраж- 
дат  определени  руничесии  думи. Туи  
изброяваме  само  проверените  и  рабо- 
тещите  варианти, a sue можете  cвo- 
бодно  да  еипериментирате . 

ВАЖНО :  РУНИЧЕСКИТЕ  ДYMИ  HE 
ДЕЙСТВАТ  B SINGLE-PLAYER И  ПРИ  
ИГРА  HA OPEN СЪРВЪРИТЕ  HA 
BATTLE.NET. TOBA E ПРОПУСК  OT 
CTPAHA HA BLIZZARD И  LЦЕ  БЪДЕ  КО- 
РИГИРАНО  C ПAЧ  1.09, KOЙTO CE 
OЧAKBA B РАМКИТЕ  HA МЕСЕЦ. 

дими  ґ• 
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РУНИЧЕСКИ  
дими  

ЗА  БРОНИ  

и  CLCr'N . 

Lionheart 

HelLumFal 

Hel (15) + Lum (17) + Fal (19) 

Body Armor 
Clvl Required: 41 

Smoke 

Net Lum 

Net (4) + Low (17) 

Body Armor 

Clvl Required: 37  

Бoнycи  

-15% Requirements 

+20% Enhanced Damage 

+30% to All Resistances 

+50 Hit Points 
+10  Energy 

+20 Vitality 

+15 Dexterity 

+25 Strength 

Level 6 Weaken, 18 charges 

Faster Hit Recovery (20) 

-1 to Light Radius 

+75% Enhanced Defense 

+50% to all Resistances 

+280 Defense vs. Missiles 

+10 to Energy 

И  CЬGIdВKИ  

Stealth 

TalEth 

Tal  (8) + Eth (7) 

Body Armor 
Clvl  Required: 17 

Wealth 

LemKoTir 

Lem (20) + Ko (18) + Tir (3) 

Body Armor 

Clvl Required: 43  

25% Faster Casting Rate 

25% Faster Hit Recovery 

25% Faster run/walk speed 

-3 magical damage taken 

+15%  Mana  Regenerating 

Rate 

+30% Poison Resistance 

+15% Maximum Stamina 

+6 Dexterity 

100% Better Chance of Getting 

Magic Items 

300% Extra Gold From Monsters 

Total 

+2 to Mana After Each Kill 

+1010 Dexterity 



Имe и  cъcтaвки   

Dream 

RaiEth 

Ral (7) + Eth (5) 

Headgear (Canto зa вapвapин?) 

Clvl Required: 19 

Lore 

OrtSol 

Ott (9) + Sol (12) 

Headgear (вcички  видoвe) 

Clvl Required: 27 

Mylh 

E1Tir 

EI (1)+Tir (3) 

Headgear (всички  видове) 

Clvl Required: 15 

Бониси  

Неакгивирана  руническа  дума.  

+1 to all skill levels 

+2 Mana per Kill 

Lowers Damage by 7 

30% Lightning Resistance 

+10 Energy 

+2 Light Radius 

Heaкrивнa pyничecкa дyмa. 

Имe и  cъcтaвки   

Ancient's Pledge 

RalOrtTal 

Ral (8) + Ott (9) + Tal (7) 

Shields 

Clvl Required: 21 

Бoнvcи   

+43% Cold Resistance 

+48% Fire/Lightning/Poison 

Resistance 

10% Damage Taken Goes to 

Mana 

+50% DR 

  

Име  и  съставки  
	

~oнvcи  

Nadir 
	

Level 13 Cloak of Shadows (9 charges) 

NetTir 
	 +50% Enhanced Defense 

Nef (4)+Tir (3) 
	

+2 mana per kill 

Headgear (всички  видове) 
	

-3 light radius 

Clvl Required: 13 
	

+30 Defense vs. missile 

+10 Defense 

+5 Strength 

-33% gold from monsters 

Radiance 
	

15% Melee Damage Taken Goes to Mana 

NefSollth 
	

+75% Enhanced Defense 

Nef (4) + Sol (12) + Ith (6) 
	

Magic Damage Reduced by 3 

Headgear (вcички  видoвe) 
	

Physical Damage Reduced by 7 

Clvl Required: 27 
	

+30 Defense vs. Missiles 

+33 Mana/+10 Energy 

+10 Vitality 

+5 Light Radius 

cтaвки  

Rhyme 

ShaeEth 

Shae (13) + Eth (5) 

Shields (вcички  видoвe) 

Clvl Required: 17 

Бoнvcи  

Cannot be Frozen 

40% Faster Block Rate 

20% Increased Chance of Blocking 

Regenerate Mana 15% 

+25% to all Resistances 

+25% to Magic Find 

+50% Extra Gold from Monsters 

  

Имe и  cъcтaвки   

Black 

ThulPoNef 

Thul (10) + P0(16) + Net (4) 

Clubs, hammers, maces only. 

Clvl Required: 35 

Fury 

JoGulEth 

Jo (31) + Gul (25) + Eth (5) 

All Melee Weapons 

Clvl Required: 65 

Honor 

AmnEllthTirSol 

Amn (11) + El (1) + Ith (6) 

+Tir (3)+Sol (12) 

All Melee Weapons 

Пoтвъpдeнo зa: Flail, Spear, 

Axe, Maul, Scepter, Sword 

Clvl Required: 27 

Бoнvcи   

+120% Enhanced Damage 

+200 to Attack Rating 

+3-14 Cold Damage (3 sec) 

15% Increased Attack Speed 

Knockback 

12 Level 4 Corpse Explosion 

Charges 

40% Chance of Crushing Blow 

Magic Damage Reduced by 2 

+10 to Vitality 

+209% Enhanced Damage 

40% Increased Attack Speed 

Prevent Monster Heal 

66% Chance Of Open Wounds 

33% Chance Of Deadly Strike 

Slows Target By 25% 

-25% Target Defense 

20% Bonus To Attack Rating 

6% Life Stolen Per Hit 

+5 To Frenzy (Barbarian Only) 

+160% Enhanced Damage 

+250 Attack Rating 

+9 Minimum Damage 

+9 Maximum Damage 

25% Deadly Strike 

7% Life Stolen per Hit 

+1 to all skill levels 

+2 Mana per kill 

+1 Light Radius 

Replenish life+10 

+10 to Str 

no  u cъстaвки   

Holy Thunder 

EtbRatOrtTal 

Eth (6)+Ral (8)+Ott (9) +Tal (7) 

Scepters only 

Clvl Required: 23 

King's Grace 

AmnRalThui 

Amn (11) + Ral (8) + Thul (10) 

Swords and scepters only 

Clvl Required: 23 

Leaf 

TirRal 

Tir (3) + Ral (8) 

Staves 

Clvl Required: 19 

Бoнvcи  

Level 7 Chain Lightning 60 

charges 

-25% Target Defense 

+60% Enhanced Damage 

+20 Poison Damage over 1 

sec 

+5% Maximum Lightning 

Resistance 

+60% Lightning Resistance 

+21-110 Lightning Damage 

+5-30 Fire Damage 

+3 to Holy Shack 

150% Damage vs. Undead 

+100% Enhanced Damage 

+150 AR 

+100 Attack Rating vs 

Undead 

150% Damage vs Undead 

+100 Attack Rating vs 

Demons 

200% Damage vs Demons 

7% life steal 

+3-14 Cold damage (3 sec) 

+5-30 Fire Damage 

+5-30 Fire Damage 

+2 mana per kill 

+3 to Fire Skills 

+33% Cold Resistance 

+3 Inferno 

+3 Fire Bolt 

+3 Warmth 

РУНИЧЕСКИ  
дими  
~А  игЊжия  
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Имe и  cъcтaвки   

Malice 

IthElEth 

Ith (6) + EI (1) + Eth (5) 

Melee Weapons 

Пoтвъpдeнo зa: Maces, 

Swords, Claws, Polearms, 

Daggers 

Clvl Required: 15 

Melody 

ShaeKoNef 

Shae (13) + Ko (18) + Net (4) 

Bows and Crossbows only. 

Clvl Required: 39 

Memory 

LumPoSolEth 

Lum (17) + Po (16) + Sol (12) 

+ Eth (5) 

Staves only. 

Clvl Required:  37 

Silence 

DoIEIdHellstTirVex 

Dol (14)+Eld (2)+Hel (15)+ 

1st (24) +Tir (3) +Vex (26) 

All Weapons. 

Пoтвъpдeнo aa: Axes, Mauls 

Clvl Required: 55 

Steel 

TirEl 

Tiг  (3) +  EI (1) 

дeйcтвa  npu:  Swords, Axes, 

Flail, Maces 

He дeиствa npu: Claws, Polearms, 

Spears, Daggers, Mauls, Scepters. 

Clvl Required: 13 

Ьoнycи  

+33% enhanced damage 

+9 max damage 

+50 Attack Rating 

100% chance of open wounds 

-100 monster def/hit 

Prevents Monster Heal 

-25% target defense 

Life drain -5 

400 Damage to Undead 

+50% Enhanced Damage 

+10 Dexterity 

(20)Increased Attack Speed 

Knockback 

+3 Bow Skill Tab 

+3 Slow Missiles 

+3 Dodge 

+3 Critical Strike 

Lowers Target's Defense by 25% 

33% Faster Cast Rate 

+3 Sorceress Skill Levels 

+50% Enhanced Defense 

Magic Damage Reduced  by? 

Increase  Max Mana 20% 

+9 Minimum Damage 

+10 Energy /+10 Vitality 

+2  Static  Field /+2 Energy Shield 

+200% Enhanced Damage 

175% Damage vs. Undead 

+50 to Attack Rating Against 

Undead 

11% Mana Steal 

Hit Blinds Target 

(20) Faster Hit Recovery 

+2 to All Skills 

All Resistances+75 

20% Increased Attack Speed 

+2 to Mana After Each Kill 

Hit Causes Monster to Flee 25% 

Requirements -20% 

30% Better Magic Find 

+20% Enhanced Damage 

+3 Minimum Damage 

+3 Maximum Damage 

+50 Attack Rating 

50% Chance of Open Wounds 

+1 light radius 

+2 mana per  kill 

25% Increased Attack Speed 

Имe  и  cъcтaвки  

Strength 
AmnTir 

Amn (11)+Tir (3) 

Melee Weapons only. 

Пoтвъpдeнo aa: Claws, 

Swords. 

Clvl Required: 25 

Storm 

OrtTal 

Oil (9)+Tal (8) 

Melee  Weapons 

Clvi Required: 21 

Terror 

EldOrt 

Eld (2) + Ort (9) 

Melee Weapons 

Clvl Required: 21 

Venom 

TalDolMal 

Tal (7)+Dol  (14)+Mal (23) 

All Weapons 

Clvl Required: 49 

White 

DolPo 

Dol (14) + P0(16) 

Wands only. 

Clvl Required: 35 

Zephyr 

OrtEth 

OR (9) + Eth (5) 

Bows and Crossbows 

Clvl Required: 21 

Бoнycи   

+35% Enhanced Damage 

25% chance of Crushing Blow 

7% life steal 

+2 mana per kill 

+10 vitality 

+20 strength 

Неакгивна  руническа  ByMa. 

Неактивна  руническа  дума.  

+400 Poison Damage Over 8 

Seconds 

Hit Causes Monster To Flee 

25% 

Prevent Monster Heal 

Ignore Target's Defense 

7% Mana Stolen Per Hit 

Level 15 Poison Explosion (27 

Charges) 

Level 13 Poison  Nova (11 

Charges) 

Hit causes monster to flee 

25% 

20% Faster Cast Rate 

Magic Damage Reduced by 

4 

+13 to mana 

+10 to vitality 

+3 to bone and poison skills 

+4 to skeleton mastery 

+2 to bone spear 

+3 to bone armor 

7% Chance to Cast Slvl iTwister 

When Struck 

+33% Enhanced Damage 

+1-50 lightning damage 

Increased Attack Speed (25) 

-25% Target Defense 

Faster Run (25) 

+25 Defense 

+66 Attack Rating 

OЧHИK 

':. 

Eтo и  cnиcък  cъc вcички  pyничecки  дyми, залoжeни  в  игpaтa. Зa oгpoмнa чacт  oт  тяx нe ce знae нищo, ocвeн  имeтo. Hякoи  oт  тяx мoжe дa нe ca aктиви- 
paни  вce oщe в  игpaтa и  дa бъдaт  nycкaни  c бъдeщи  naч 	Ancient's Pledge, Armageddon, Authority, The Beast, Beauty, Black, Blood, Bone, Bramble, 
Brand, Breath of the Dying, Broken Promise, Call to Arms, Bound by Duty, Chance, Chaos, Crescent Moon, Darkness, Daylight, Death, Deception, Delirium, 
Desire, Despair, Destruction, Doomsayer, Dragon, Dread, Dream, Duress, Edge, Destiny's Daughter, Enigma, Enlightenment, Envy, Eternity, Exile's Path, Faith, 
Flickering Flame, Fortitude, Fortune's Favor, Amity, Fury, Gloom, Glory, Widowmaker, Hand of Justice, Harmony, Hatred, Heart of the Oak, Heaven's Will, Holy 
Tears, Holy Thunder, Honor, Dweomer, Humility, Hunger, Ice, Infinity, Innocence, Insight, Jealousy, Judgment, King's Grace, Kingslayer, Knight's Vigil, Thirst 
for Knowledge, Last, Wish, Law, Lawbringer, Leaf, Lightning, Lionheart, Lore, The Lovers, Loyalty, Lust, Madness, Malice, Melody, Memory, Mist, Morning 
Dew, Mystery, Myth, Nadir, Nature's Kingdom, Nightfall, Oath, Obedience, Oblivion, Obsession, Passion, Patience, Pattern, Peace, Winter, Penitence, Peril, 
Pestilence, Phoenix, Piety, Pillar of Faith, Plague, Praise, Prayer, Pride, Principle, Prowess in Battle, Prudence, Punishment, Purity, Ouestion, Radiance, Rain, 
Reason, Red, Rhyme, Rift, Sanctuary, Serendipity, Shadow, Shadow of Doubt, Silence, Siren's Song, Smoke, Sorrow, Spirit, Splendor, Starlight, Stealth, Steel, 
Sting, Stone, Storm, Strength, Tempest, Temptation, Terror, Thirst, Thought, Thunder, Time, Tradition, Treachery, Trust, Truth, Unbending Will, Valor, 
Vengeance, Venom, Victory, Voice, Void, War, Water, Wealth,  Whisper,  White, Wind, Wings of Hope, Wisdom, Woe, Wonder, Wrath, Youth, Zephyr. 
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Dmg  
Our 
Bad 

Atic 	 А1ака  (Attack ratinp) 
Паа+вен  бoнyc за  вьпци/мечюн  
3аиепг  (Defense) 

Beeos 
Def 

CL 	Пpoдьmкиrenнoстнaзaмpaзeвaнe 
Cast Delay Зaбa Hue npu usnonaeaіue va uanrnra 

ELEMENTAL SKILLS 
Легенда: 
AFD 	О  нено  поражение  средно  so секунда  Dar 	Bpeмelpaeнe (B ceюyoдиl 

Mona 	Mono 
DmOAb floeno поражение  

CD 	Crygeuo поражение  so секунда  
Dmgg 	Поражение  
Radlus OScer e ярдове  

F Dmg Отено  пораженне  
MOPS Maya an с+бндa 

Hues 

1 

Firestorm 
Cast Delay: 
О.бсек / 
Mana:4 

900:3-7 

Molten Boulder 
Cast Delay: 2 coy 

RFD: 11-16/ 	Mana: 10 

Arctic Blast 

CD: 8-15 / CL 4 / Rалge: 5.31 	MCPS: 4 

Fissure 
Cast Delay: 
2гхж  
Our: 32 
Mana:15 
FD:15-25 

Cyclone Armor 

Dmg Ab: 40 / Mana: 5 

Twister 
Stun: 0.4 
Мапа:7 

Dmg: 6-8 

Volcano 
Cast Delay: 
4 сек  
Mono: 25 

FD:15.20 

Tornado 
Mona: 10 

Dmg: 25-35 

Hurricane 
Cast Delay: 6 
coy/Our: 10 
Mono: 30 
Radlus:5.3 
CD:25-50 

Antrageddon 
Cast Delay: 6 
Due: 10 
Mona: 35 
Radlus:5.3 
AFD:25-75 

2 900:7-10 AFD:19-24 / Mana:10.5 CD: 14-21 / 	CL: 4.4 / Range: 6 / MCPS: 5 FD:21-31 Dmg Ab: 52 / Mana: 6 Dmg: &10 F0:19-24 Dmg: 33-43 CD:32-67 #00:40.90 
3 A00:10-14 400:28-321 Mana: 11 CD: 20.28 / CL: 4.8 / Range: 6/ MOPS: 6 F0:27-37 Dmg Ab: 64/Mono: 7 Dmg:10-12 FD: 23-28 Dmg:41-51 CD:394's4 400:55-105 
4 #00:14-17 RFD: 36.41 / Mona: 11,5 CD: 26-34/CL 5.2 / Range: 6.61 MCPS: 1 PD:33-43 Dmg Ab: 16 / Mana: 8 Dmg:12-14 00:27-32 Dmg:49-59 CD:46-71 A00:70-120 
5 400:17-21 400:44-491 Mana: 12 CD: 3340 / CL 5.6 / Range: 6.6 / MCPS: 1 PD:39-49 Dmg AS: 88 / Mana: 9 Dmg:14-16 FD: 31-36 Dmg: 57-67 CD:53-78 AFD:85-135 
6 #00: 21-24 AFD: 52-57/ Mana: 12 CD: 39-46 / 	CL: 6 / Range: 7.3 / MCPS: 8 FD: 45-65 Dmg Ab:100 / Mалa:10 Dmg:16-18 FD: 35-40 Dmg: 65-75 CD: 6085 #00:100.150 
7 #00: 24-28 AFD: 60-65/ Mana: 1300: 45-53/ 	CL: 6.4 /Range: 7.3 / MCPS: 9 P0:51-61 Dmg Ab:112 / Мала:11 Dmg:18-20 FD: 39.44 Dmg: 73-85 00: 67-92 AFD:115465 
8 #00:28-31 AFD: 69-731 Mana: 13 CD: 51-58/CL 6.8 / Range: 8 / MCPS: 10 PD:57-67 DmgAb:124/Mалa:12 Dmg:20-22 P0:43-08 Dmg:81-91 CD:74-99 A00:130-180 
9 #00:32-36 AFO: 79-84/ Mana: 14 CD: 58-86/ 	CL: 7.2 / Range: 8 / MCPS: 10 PD:6979 DmgAb:136/ Мала:13 Dmg:23-25 P0:51-66 Dmg:95-105 00:84109 A00:150-200 

10 #00:37-41 #00: 90-94 / Mana: 14 CD: 65-72! CL 7.6 / Range: 8.61 MCPS:11 P0:81-91 Omg Ab: 140/Mona: 14 Dmg: 27-29 00:59-64 Dmg:109-119 CD: 94119 400:170-220 
11 #00: 42-46 400:100-105 / Mana: 15 CD: 71-79 / 	CL: 8 / Range: 8.6 / MOPS: 12 P0:91-103 Dmg Ab:160/Mono: 15 Dmg: 30-32 P0:67-72 Dmg:123-133 C0:104129 A00:190-240 
12 #00: 46-50 #00: 111-116 / Mana: 15 CD: 78-85 / CL: 8.4 / Range: 9,31 MCPS:13 PD:105-115 Dmg AS: 172/Mono: 15 Dmg: 3436 FD: 75.80 Dmg:137-147 CD: 114-130 AFD: 218-260 
13 #00: 51-55 A00:121-126 / Mana: 16 CD: 85-92 / CL: 8,01 Range: 9.3 / MCPS: 14 P0:117-127 Dmg AS: 184/Mono: 17 Dmg: 37-39 P0:83-88 Dmg:151-161 CD: 124-149 #00: 230-280 
14 AFD:5639 AFD: 132-137 / Mann: 16 CD: 91-99 / CL 9.2 / Range: 10 / MCPS: 14 F0:129139 Omg AS: 196/Mono: lB Dmg: 41-43 00:91-96 Dmg:165-175 CD: 134-159 900:250-300 
15 gFD: 60-34 A00:142-147 / Mans: 17 CD: 98-105 / CL: 9.6/ Range: 10 / MCPS: 15 P0:141-151 Dmg АЬ: 208 / Мапа  19 Dmg: 44-46 P0:99-104 Dпg:179189 CD: 144-169 AFO: 270-320 
18 #00: 65-69 AFD:153158 / Mona: 17 СБ  105-112 / CL: 10/Barge' l0.6 / MCPS:16 P0:153-163 Dmg Ab: 220 / Mana: 20 Dmg: 48-50 FD:107-112 DnIg:193203 00:154.179 AFD: 290-340 
17 AFD: 71-75 AFD:166-171 / Mona: 18 С0:112-119 / CL 10.4 / Range:10.6 / MCPS:17 P0:169-179 Dmg Ab: 232 / Мала: 21 Dmg: 52-54 00:119124 Dmg: 213-223 CD:166•191 #00: 315-365 
18 #00:77-80 A00:179183/ Maa:18 CD:119-126/CL10.8/Range:11.3/MCPS:17 P0:186-195 DmgAЬ:244/Mana22 Dmg:57-59 FD:131-139 Dmg:233.243 CD:176-203 A00:340-390 
19 A00:83-88 A00:192-196/ Mалa:19 09:126433/ CL:11.2/Range:11.3/MCPS:18 P0:201-211 DmgAЬ:256/Mалa:23 Dmg:61-63 FD:143-148 Dmg:253-263 00:190-215 #00:365.415 
211 A00:89-92 A00:205-209/ Mana:19 CD:133140/ CL:11.6/Rage:12/MCPS:19 FD:217-227 Dm0AЬ:268/Mana:24 Dmg:66-68 FD:155.180 Dm:273-283 00:202-227 400:390-440 

SHAPESHIFT  
AS 	Cкopocт  нa arsea (Atack Speed) Ding 	Поражение  

Cast Delay 	3абавяне  Cpu usnonseaue на  мarияta  
Radius Odcer u e340ne 

Mana  Mona 
AR 	A1aea (Attack Rating) 
Def 	 3аиlига  (Defense) 

Dur 	Bpвмeryaeнelвгвкyнди )  
F D 	Огеенs поражение  

Life/Mona    Steal: 72/AR:    +50% 
Life / Mona Steal: 90 / AR: +60% 
Life / Mona Steal: 104' AR: +70% 
Life/Mono Steal: 116 /AR:+80% 
Life/ Mono Steal: 1251 AR: +90% 
Life/Mona    Steal:132 / AR:+100% 
Life/Mona Steal: 138 / AR: +110% 
Life / Mono Steal: 143 /AR: +120% 
Life/Mona Steal: 149 /AR: +130% 
Life! Mona Steal: 152 /AR: +140% 

Life! Mana Steal: 156 /AR:+150% 
Life / Mona Steal: 159 / AR:+160% 
Life/Mena Steal: 162/AR: +170% 
Life/Mona Steal: 165 / AR:+180% 
Life / Mana Steal: 167 /AR: +196% 
Life / Mana Steal: 170 /AR: +200% 
Life / Mono Steal: 171/AR: +210% 
Life/Mono Steal: 173 / AR:+220% 
Life/ MaaSteal:174/AR+230% 
Lite / Mono Steal: 176 / AR+240% 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ger 
90%/ Mona: 3 
Hun 

Dmg: 
Rabies 

Mona: 10/PD over: 4 cue, 

D:1B~3 	Atk:+120%/ P0:153.178 
Atk +127%/ P0:188-193 
Atk+134%/ P0:184209 

P0:56-81Atk:+141%/ P0:260-225
D: 

 
6B93 	Atk+148%/PD:215-240 

0:81-108 	Atk +155%/ P0:231-256 
0: 83118 	Atl : +162% / P0:250-275 
D:106131 	Atic:+169%/ P0268-293 

Alto: +176%/ Р0г 287Э12 
A&:+183%/ PD: 306-331 - 

P0:31-66 
P0:43-68 

PD: 121-148 
PD: 137-192 

Atk +50%/ P 
AIk: +57% / 
Atk +64% / 
Atk +71% / 
Atk: +78% / P 
Alk: +85%/ P 
Atk:+92%/ P 
Atk:+99%/ P 
Atk+106%/ 
Atk+113%/ 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

CПPABOЧHИK I Druid Skills 

SUMMONING 
Легехда: 

Поракение  
В
О
ремв  раене  (В  секуг  ди1 

г  в  ярдове  

fнровно  поражение  
Mona 
Mona so един  гарвал  

MRR 	Темп  на  вьзс  ановявале  нa eoavana 
DmgRet Върнаго  поражение  

PDng 
Мапа  
MCPR 

111во  

1 
2 

Raven 
MCPR6 

0mg: 2-4 112 H1ts / Ravens: 1 
Dmg: 3-5 113 Hits / Ravens: 2 

Poison Creeper 
Mana:8 
PD за  4 сы  
Life: 15 / 	РОтр:4-6 
Life: 18 / PDmg:7-8 

Oak sage 

Ltte: 30 / Life: +30%/ Mana: 15 
Ltte: 39 / Life: +35%/ Mona: 16 

Spirit Wolf 
Mana 15 
L8e:35 
Dmg: 2-6 / Wolves: l / Bonus: Atk: +50% / Def: +50% 
Omg: 37 / Woives: 21 Вапит: Atk: +60% / Del: v60% 

Heart of Wolverine 
Radius: 20 ярда  

Life: 681 Dmg: +20% / Atk: +25% / Mana: 20 
Life: 811 Omg: +27% / Atk: +32% / Мапа: 21 

SolarCreeper 

МАА  2%/ Life: 82 / Мапа:14 
MRR 2% 	Life: 98 / Мала:15 

Spirit of Barbs 
RadIus: 20 ярда  

Life: 106 / 50% DmgRe1 / Mana: 25 
LIfe:127 / 60% DmgRet / Мапа:26 

3 Dmg: 4-6/14 Hits / Ravens: 3 Life: 21/ PDmg:10-11 Life: 48/ Life: +4096 / Mалa:17 Dmg: 4-81 Wolvaт: 3 / Bonus: Atk: +70% / Def: +70% Life: 951 Omg: +34% / Atk: +39% / Mana: 22 MRR 3% 	Life:114 / Mana:16 Life: 148170% DmgRet / Mana: 27 

4 Dmg: 5-7 /15 Hits / Ravens: 4 Life: 24 / PDmg:12-14 LBe: 571 Life: +45%/ Menu: 18 Dmg: 6-0/ Wolves: 4/Bonus:  Atk: +80% / Def: +80% Life: 108 / Omg: +41%/ Atk: +46% / Mana: 23 MRR 4%/ Life: 131 / Мапа  17 Life: 169100% DmgRet / Mana: 28 

5 Dmg: 6-811681101Ravens:5 Life:27/PDmg:15-17 Life: 66/ Life: +50%/ Mona: 19 Dmg: 7-10/ Wolves: 5/ Bonus: Atk:+90%/ Oaf: +90% Life: 122/ Dmg: +48%/ Atk: +53%/Mana:24 MRR 4%/ Life: 147/ Mana:18 LIfe:190/90%DmgRet/Mana:29 

6 8mg: 7-9 117 Hits ј  Raveno: 5 LIfe: 30 / РOmg:10-19 Life: 751 Life: +55% ј  Mana: 20 0mg: 8-12 / Woives: 5/Bonus: А8е: +100% / Det: +100% Life: 1301 0mg: +55%ѓ  Afk: +60% / Mona: 25 MOO 4%/ Life: 164/ Mano: 19 Life: 212/100% OmgRet/Mana: 30 

7 Dmg:8-10/18 Hits / Ravens: 5 Ltte:33/PDmg:21-22 Life: 84/ Life: +60%/ Mona: 21 Dmg:9-13/Wolves:5/ Bonus:Atk:+110%/Def:+110% Life: 1481 Dmg: +62%/ Atk: +67%/Mana:26 MRR 5%/ Life: 180/ Мала:20 Ltte:233/110%DrngRet/ Мала:31 

8 Dmg:9-11 /19Hits /Ravens:5 LBe:36/PDmg:23-25 LIIe:93/ Life:+65%/ Mалa:22 Dmg:10-14/Wolves:5/ Bonus:A&:+120%/DeF.+120% Life: 163/ Dmg: +59%/ Atk:+74%/Mалa:27 MRR 5%/ LRe:196/ Mana:21 LBe:254 /120%DmgRet/Mалa:32 

9 0mg:10-12/20Hit5/Ravens:5 Life:39/PDmg:28-30 L8e:102/ Life:+70%/ Мапа:23 0mg:13-16/Wolves:5/ Bonus:Al1c+130%/DeF.+130% Life: 176/ Dmg: +76%/ Atk: +81%/Mona: 28 MRR 5%/ Life:213/ Мала 22 LI1e:275/130%DmgRet/Mалa33 

10 Dmg:11-13/ 21 Hits/Ravens:5 Lifa:42/PDmg:33-34 LBe:111/ L8e:т75%/ Mana:24 Dmg:15-19/WoПres:5/ Bonus:Atk+140%/Def:+140% Life:190/ Dmg:+83%/ Atk:+88%/Mалa:29 MRR 5%/ Life:229/ Mana:23 Lfle:296/140%DmgRet/Mалa:34 
11 0mg: 12-14/22 Hits/Ravens: 5 Lee:45/PDmg:31-39 Life: 120/ L1fe:+80%/ Мапа:25 0mg:18-21/Wolves:5/ Bonus:Atk:+150%/Def:+150% Life: 204/ Dmg: +90%/ Atk: +95%/Mana:30 MRR 5%/ Lifв:246/ Мапа:24 Life: 318/150%DmgRet/Mana:35 
12 Dmg: 13-15/ 23Hits/Ravens:5 Lge:48/PDmg:42.44 Life: 129/ Llfe:+85%/ Mans: 26 Dпq:20-24/Wolvвs:5/ Bonus:Atk:+160%/Def:+16096 Life: 217/ Dmg: +97%/ Atk:+102%/Mana:31 MRR 6%/ Life: 262/ Mana:25 LBe:339/160%DmgRet/Mana:36 
13 0mg:14-16/24Hits/ Ravens:5 Life:51 /PDmg:47-48 Life: 138/ Life:+90%/ Menu: 27 0mg: 22-26/Wоiееs:5/ Bonus: Atk:+170%/Def:+170% Life:231 / Dmg:+104%/ Atic+109%/Mana:32 MRR 6% 	Life:278/ Mana:26 L0e:360/170%DmgRet/Maпa:37 
14 0mg:15-17/25HIts/Ravens:5 Ltte:54/ POmg:51-63 Life: 147/ Life:+95%/ Mona: 28 0mg:25-28/Wolves:5 /Bonus:Atk:+180%/Def:+180% Life:244/ Dmg:+111%/ Atk+116%/Mana:33 MRR 6%/ Life:295/ Mana: 27 LBe:381 /100%DmgRet/Mалa:38 
15 Dmg:16-18/26Hifs/Ravens:5Ltle:57/PDmg:56-58Ltfв:156/Li1e:+100%/ Мала:29Dпtg:27-31/Wolves:5/Bonus:Atk:+190%/Def+190%Life:258/Dmg:+118%/A1ie+123%/Mалa:34MRR6%/Life:311/ Мала 28L8е:402 /190%DmgRef/Mana:39 
16 Dmg:17-19/ 27HIfs/ Ravens:5 Life:60/POmg:61-62 Lile:165/ Life:+105%/ Мала:30 Dmg:30-33/Wolves:5/ BOnus:Alk:+200%/ ОеС +200% Life:272/ Omg:+125%/ А& т130%/Mana:35 MRR 6%/ Life:328/ Mana:29 Lile:424/2f10%OmgRet/ Мала:40 
17 Ding: 18-20/ 28Hits/ Ravens:5 Life: 63јР0тg:67-68 L8e:174/ Life: +110%/ Mono: 31 0mg:34-38/Wolves:5/ Bonus:Atk:+210%/Def:+210% Life:285/ 0mg:+132%/ Atk:+137%/ Мала:36 MRR 6%/ LIfe:344/ Mana30 Life:445/210%DmgRet/Mana:41 
18 Dmg:19-21 / 29Hits/ Ravens:5 Life: ббјРDmg:73-74 LIfe: 183/ Life: +115%/ Mona: 32 0mg:39-43/Wolves:5/ Bonus: Atk: +220%/Def:+21096 Life:299/ Dmg: +139%/ Alk:+144%/Mалa:37 MRR 6%/ Life: 300/ Mana:31 L8в:466/220%DmgRet/Mana:42 
19 Dmg:20-22/ 30Hits/ Ravens:5 Life:69/PDmg:78-80 Life: 102/ Life:+120%/ Mona: 33 Dmg:44-08/Wolves:5/ Bonus Atk:+230%/Def:+230% Life:312/ Dmg: +146%/ Atk:+151%/Maпa:38 MRR 6%/ LIfe:377/ Mалa:32 Life: 487/230%DmgRet/Mana:43 
20 Dmg:21-23/31H1ts/ Ravens:5 Life:72/PDmg:84-36 L1fe:201/ Life+125%/ Мала:34 0mg:49-52/Wolves:5/ Bonus: Atk' +240º /Def:+240% lute: 326/ Dmg:+153%/ A1k+158%/ Мала:39 MRR 0%/Life: 393/ Мапа:33 LHe:5o8/240%DmgRet/Мала:44 

if coo Werewolf 
Cast Delay:l cee /Our: 
40 сек / Life: +35% 
Stamina: +25% 
Mona: 15 
AR: +00%/As: +20% 
AR: +65% / AS: +28% 
AR: +00%/AS: +35% 
AR: +95% / AS: +40%, 
АА: +110% / А$: +45%i 
#8: +125% /AS: +48% 
AR: +140% / AS: +51% 
AR: +155% / А5: +Б3% 
AR: +170% /As: +55% 
AR: +185% / А$: +57% 
AR: +200% /AS: +59% 
AR: +215% /AS: +81% 
AR: +230% /AS: +6296 
AR: +245% /AS: +63% 
AR: +260% /AS: +64% 
AR: +275% /AS: +66% 
AR: +290% /AS: +66% 
AR: +305% / AS: +67% 
AR: +320% /AS: +68% 
AR:+335%/AS:+68% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  

Lyranthropy  

Max Life: +20% / Dur: +40 ceк  
Max Llfe: +25% / Our: +60 cек  
Max Llfe: +30% / Dur. +80 ceк  
Max Life: +35% / Dur: +100 ceк  
Max Life: +40% / Dur: +120 see 
Max Life: +45% /Dar: +140 ceк  
Man Life: +50% / Our: +160 see 
Max Life: +55% / Dur: +180 see 
Max Life: +60% / Our: +200 see 
Max Life: +65% / Our: +220 ceк  
Max Life: +70% / Our: +240 ccc 
Max Life: +75% / Our: +260 ceк  
Max Life: +80% / Dur: +280 ceк  
Man Life: +85% / Dur: +300 ceк  
Max Life: +90% / Our: +320 ceк  
Max Life: +95% / Dur: +340 ccc 
Max Life: +100% / Dur +360 see 
Max Life: +105% / Dur: +380 ccc 
Max Life: +110% / Our: +400 ccc 
Max Life: +115% / Dur: +420 sec  

Werebear 
Cast Delay: l coy 
Life +100%/ Dur: 40 ccc 
Mana: 15 

Dmg: +50% / Def: +25% 
Dmg: +57% / Def: +30% 
Dmg: +64% / DeL +35% 
Dmg: +71% / Def: +40% 
Dmg: +78% / Def: +45% 
Dmg: +85% / Def: +50% 
Dmg: +92% / Def: +55% 
Dmg: +99% / Def: +60% 
Dmg: +106% / Def: +65% 
Dmg: +113% / Def: +70% 
Dmg: +120% / Oef: +75% 
Dmg: +127% / Def: +80% 
Dmg: +134% / Def: +85% 
Dmg: +141% / Def: +90% 
Dmg: +148% / Def: +95% 
Dmg: +155%/ Def: +100% 
Dmg: +162%/ Def: +105% 
Dmg: +169%/ Dвf: +110% 
Dmg: +176%/ Dвf: +1 5% 
Dmg:+183%/Def:+120% 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 

10  

Feral Rage 
Our: 20 ceк  
Mana: 3 

Run/Walk:+1931%/ Life Steal: 4-12%/ Dreg: +50%/ Atk: +20% 
Run/Walk:+1936%/Life Steal: 4-16%/ Dreg: +55%/ Atk: +30% 
Run/Walk: +19-39%/Life Steal: 416% / Dmg: +60% / Atk: +40% 
RurAWalk: +19-40% / Life Steal: 4-20% / Dmg: +65% / Atk: +50% 
Run/Walk: +1940% / Life Steal: 4-20% / Dmg: +70% / Atk: +60% 
RurOWalk: +19-43% / Life Steal: 4.24% / Dmg: +75% / Atk: +70% 
Bar/Walk: +19-43% / Life Steal: 4.24% / Dmg: +80% / Atk: +80% 
Run/Walk: +19-45% / Life Steal: 4-28% / Dmg: +85% / Atk: +90% 
Run/Walk: +19-45% / Life Steal: 428% / Dmg: +90% / Afk: +100% 
RUNWalk: +19.47% / Life Steal: 432% / Dmg: +95% / Afk: +110% 
Run/Walk:+1947%/Life Steal: 4-32%/ Dreg: +100%/Rik:+120% 
RuryWalk: +19-49% / Life Steal: 4-36% / Dmg: +105% / Atk: +130% 
RuNWalk:+19-49%/ Life Steal:4-36%/Dmg:+110% Atk:+140% 
Run/Walk: +1930% / Life Steal: 4-40% / Dmg: +115% / AIk: +150% 
RUNWalk: +1930% / Life Steal: 4-40% / Dmg: +120% / AIk: +160% 
Run/Walk: +19.52% / Life Steal: 4-44% / Dmg: +125% / Atk: +170% 
Our /Walk: +1932%/ Lifв  Steal: 4-44% / Dmg: +130% / Alk: +180% 
RuNWalk: +1953%/ Life Steal: 4-48% / Dmg: +135% / Atk: +190% 
Runhyalk:+1953%I Life Steal: 4-48%/Dmg:+140% AGt:+200% 
RuniWol c +19-55%/ Llfe Steal: 432%/ Dmg: +145% /41k +210% 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
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10  

Maul 
Our: 20 ones 
Mana: 3 

Stun: 1.7-2.8 Ceк  / Dmg: +25-75% / Atk: +20% 
Stun: 1.7-3.2 ceк  / Dmg: +25-75%/ Alk: +30% 
Stun: 1.7-3.2 сек  / 0mg: +25-125% ј  Atk: +40% 
Stun: 1.7-3.4 coy / Dmg: +25-125%/Atk: +50% 
Stun: 1.7-3.4 cue / Dmg: +25-150%/Alk: +60% 
Stun: 1.7-3.7 coy / Dmg: +25-150%/ Atk: +70% 
Stun: 1.7-3.7 cue / Dmg: +25-175%/ Alk: +80% 
Stun: 1.7-3.9 cue / Dmg: +25-175% / Alk: +90% 
Stun: 1.7-3.9 cue / Dmg: +25.200% / Alt: +100% 
Stun: 1.7-4.0 ceк  / Dmg: +25-200% / Atic: +110% 
Stun: 1.7-0.0 c++ / Dmg: +25-225% / Aac: +120% 
Stun: 1.7-4.2 cue / Dmg: +25-225% / Atk: +130% 
Stun: 1.7-4.2 cue / Dmg: +25-250% / Atlt: +140% 
Stun: 1.7-0.4 ccc / Dmg: +25-250% / A&: +150% 
Stun: 1.7-0.4 one / Dmg: +25-275% /6%: +160% 
Stun: 1.7-4.5 cue / Dmg: +25-275% / Atlt: +170% 
Stun: 1.7-4.5 ceк  / Dmg: +25-300% / Afk: +180% 
Stan: 1.7-4.6 one / Dmg: +25-300% / Atk: +190% 
Stun: 1.7-4.6 see / Dmg: +25-325% / Atk: +200% 
Stun: 1.7-4.7one /Dmg:+25-325%/Atic:+210%  

Hues Carrion Vine 

Mana:10 
Heals: 4% / Life: 47 
Heals: 5% / Life: 56 
Heals: 6% / Life: 65 
Heals: 6% / Life: 75 
Heals: 7% / Life: 84 
Heals: 7% / Life: 94 
Heals: 8% / Life: 103 
Heals: 8% / Life: 112 
Heals: 8% / Life: 122 
Heals: 9% / Life: 131 
Heals: 9% / Life: 141 
Heals: 9% / Life: 150 
Heals: 9% / Life: 159 
Heals: 9% / Life: 169 
Heals:10% / Life:178 
Heals: 10% / Life: 188 
Heals: 10% / Life: 197 
Heals: 10% / Life: 206 
Heals: 10%/Life: 216 
Heals: 10% / Life: 225 

Dire Wolf 
Mana: 20 

ShOck Wave 
Mana: 7 
Stun: 1.6 sue / Dmg: 10-20 
Stun: 2.2 sec / Dmg: 1323 
Stun: 2.8 sec / Dmg: 16-26 
Stun: 3.4 sec / Dreg: 19-29 

4 see / Dmg: 22.32 
4.6 see / Dmg: 25-35 
5.2 sec / Dmg: 20-38 
5.8 cue / Dmg: 31-41 
6.4 cue / Dmg: 36.46 

m: 7 sec / Omg: 41-51 
Stun: 7.6 see / Dmg: 46-58 
Stun: 82 cue / Dmg: 51-81 
Stun: 8.8 ccc / Dmg: 58-66 
Stun: 9.4 sec / Dmg: 61-71 
Stun: 10 see / Dmg: 68-76 
Stun: 10.6 cue / Dmg: 71-81 
Stun: 11.2 see/Dreg: 78-88 
Stun:11.8 see / Dmg: 85-95 
Sine: 12.4 coy / Dmg: 92.102 
Stun' 13 sec / Ome• 99109  

summon Grimy 
Cas[Delay 1 cen/Ltte:213 
Mans 40 
HIls:2/ Dmg:+10096/AIk:+5066 
Hits: 3 / Dmg: +117% / Atk: +57% 
Hits: 4 / Dmg: +134% / Atk: +6W6 
Hits: 5 / Dmg: +151% / Atk: +716 
Hits: 5 / Dmg: +168% / Atk: +7816 
Hits: 5 / Dmg: +185% / Atk: 'е8' 
Hits: 5 / Dmg: +202% / Atk: +9276 
Hits: 5 / Dmg: +219% / Atk: +9906 
Hits: 5 / Dmg: +236% / AIk: +1 
Hits: 5 / Dmg: +253%/ AIk: +11376 
Hits: 5 / Dmg: +270% / 61k: +1238' 
Hits: 5 / Dmg: +287%/ 61k: +127% 
Hits: 5 / Dmg: +304% / Alk: +134[6 
Hits: 5/ Dmg: +321%/615:+1416 
Hits: 5 / Dmg: +338% / AIk: +146 
Hits: 5/Dreg:  +365% / 61k: +16586 
Hits: 51 Dmg: +372% / Alk: +16276 
Hits: S/ Dmg: +389% / 61k: +1638' 
Hits: 5 / Dmg: +406% / Alk: +176 
Hits: 5 / Dmg: +423% / Atk: +1835 

Fury 
Mana 4 
Hits:2/ Ding: +100%/A8c +бО'е, 
Hils: 3 / Dmg: +117%/ Atk: +57 
Hilo: 4 / Dmg: +134%/ Atk: +64% 
Hlls: 5 / Dmg: +151 %/ Alk: +71 % 
Hils: 5 / Dmg: +168% / Atk: +78 p 
Hits: 5 / Dmg: +185% / Alk: +85% 
Hits: 5 / Dmg: +202%/ Alk: +92p 
Hits: 5 / Dmg: +219% / Alk: +99% 
Hits: 5 / Dmg: +236% / Alk: +lO6'a 
Hits: 5 / Dmg: +253% / Alk: +113% 
Hits: 5 / Dmg: +270% / Alk: +120% 
Hits: 5 / Dmg: +287% / Atli: +127і  
Htts: 5 / Dmg: +304%/ Atk: +1345 
Hits: 5 / Dmg: +321%/ AIR: +141 
Hits: 5/Dreg:  +336%/ ABc: +148% 
Hits: 5 / Dmg: +365% / Alk: +160% 
Hits: 5 / Dmg: +382%/ AIk: +162е  
HBs: 5 / Dmg: +409% / Atk: +169' 
HOs: 5 / Dmg: +416%/ AIk: +116' 
Nee• 5 /Omn'.439%/Ark'+1$g% 

tee 

1 
2 
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4 
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13 
14 
15 
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17 
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Fire Claws 
Mono: 4 

FD:15-20/Atk+50% 11 FD: 9398 / Atic: +200% 
PD:21-26/Atic+85% 12 F0:105-110 / Alk: +215% 
PD:27-32/Atic:+80% 13 PD:117-122 /AB : +230% 
FD: 33-38 /Иk: +85% 14 FD:129134 / A1k: +245% 
FD:39-44/AIk:+110% 15 00:141-146 / A1k: +268% 
FD: 45-30 / A1k: +125% 18 FD:153-f58 / Atl : +275% 
FD: 51 56 / Atk: +140% 17 P0:173-178/41k: +290% 
Н0:57-62/А1К:+155% 18 F0:193198 / A1k +305% 
FD:6974/Atic:+170% 19 00: 213-218 / Atk: +320% 
FD:81-86/Atk:+185% 20 0D: 233-238 / Alk: +335% 
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Life: 85 / Dmg: 8.14 /Wolves' 1 / Bonus: Life: +50% 
Life: 01 / 0mp:10-16/Wolves:2 /Bonus: Llfe:+60% 
Life: 96 / 0mp:13-19/Waives: 3 / Bonus: Life: +70% 
Life: 182/ Dmg: 15-21/Wolves: 3 / Bonus: Life: +80% 
Life: 108 / Dmg: 18.24 / WONes: 3 / Bonus: Life: +90% 
Lite: 114 / Dmg: 20.26 /Wolves:3 / Bonus: Life: +100% 
Life: 119 / Dmg: 22-28/Wolves: 3 / Bonus: Life: +110% 
Life: 125 / Dmg: 25-31 /Waives: 3 / Bonus: Life: +120% 
Life: 131 / Dmg: 28-34 /Wolves: 3/Bonus:  Life: +130% 
Life: 136/ Dmg: 32-38 /Waives: 3 / Bonus: Life: +140% 
Life:142 / Dmg: 36-42 /Waives: 3 / Bonus: Life: +150% 
Life:148 / Dmg: 39-45 /Wolves: 3 / Bonus: Life: +160% 
LIfe:153 / Dmg: 43.49 /Waives: 31 Bonus: Life: +170% 
Life: 159 / Dmg: 4632 /Waives: 3/Bonus:  Life: +180% 
Life: 165 / Dmg: 50-56 /Wolves: 3 / Bonus: Life: +190% 
LIfe:171 / Dmg: 54-60 /Waives: 3 / Bonus: Life: +200% 
Life: 176 / Dmg: 61-37 / WoNes: 3 / Bonus: Life: +210% 
Life: 182 / Dmg: 68-74 /Waives: 3 / Bonus: Life: +220% 
Life: 180 / Dmg: 75-81 /Waives: 3 / Bonus: Life: +230% 
Life: 193 / Dmg: 82-88 /Wolves:3 / Bonus: Ufe:+240% 



Does fkxraMгexxe 
D1r 	 Времеграене  tB ceкyнди l  
Bad 0бсег  в  яодове  

Assassin Skills I CПPABOЧHИK 

MARTIAL ARTS Легенда: 
Atk Araеa (Attack rating) Dmg Поражение  N Добавено  no epene va бетата  
F 0mg 0тено  no~ажение  Dur Времетраене (Всекунди l Мала  Maнa  

Def 3аирпа  (Defense) Rad Обсег  B ярдове  

Hear 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Fists of Fire 
Мала  2 
Chage 2: F Dmg Radius: 2 y 
Charge 3: Burning Our: 2.5 cue 

Chg 1: F Dmg: 6-101 A1k: +50% 
Chg 1: F Dmg: 11-151 Atk: +00% 
Chg 1: F Dmg: 16-201 Atk: +70% 
Chg 1: F Dmg: 21-25! A1k: +80% 
Chg 1: F Dmg: 26-30 / А8: +90% 
Chg 1: F Dmg: 31-35 / Atk: +100% 
Chg 1: F Dmg: 36-40 / Atk: +110% 
Chg 1: F Dmg: 41-45 / Atk: +120% 
Chg 1: F Dmg: 51-65 / Atk: +130% 
Chg 1: F Dmg: 6135 / Atk: +140% 
Chg 1: F Dmg: 71-75 ! Atk: +150% 
Chg 1: F Dmg: 81-85 ! Atk: +160% 
Chg 1: F Omg: 91-95 / Atk: +170% 
Chg 1: F Dmg:101-105 / А8с  +180% 
Chg 1: F Dmg:111-115! А8е +190% 
Chg 1: F Dmg:121-125 / A1k+20g% 
Chg 1: F Dmg:141-145 / Atk: +210% 
Chg 1: F Dmg:161-165 / Atk: +220% 
Chg 1: F Dmg:181-185! Atk: +230% 
Chg 1: F Dmg: 200-206 / Atk+240% 

C1aws of Thunder 
Mann 4 
Chg 1: Lighming Damage 
Chg 2: Nova Damage 
Chg 3: Charged Boll Damage 
Chg 1: 1-80 Dmg / Chg 2: 	1-20 Dmg/ Chg 3: 	1-40 Dmg / Atk: +80% 
Chg 1:11-90 Dmg / Chg 2: 1-35 Dmg / Chg 3: 1-50 Dmg / Alk: +95% 
Chg 1: 21-100 Dmg! Chg 2: 1-50 Dmg ! Chg 3: 1-80 Dmg /Atk: +110% 
Chg 1: 31-110 Dmg / Chg 2: 1-850mg / Chg 3: 1-100 Dmg ! Atk: +125% 
Chg 1: 41-120 Dmg / Chg 2: 1-80 Omg / Chg 3: 1-120 Dmg / Alk +140% 
Chg 1: 51-130 Dmg / Chg 2: 1-95 Dmg / Chg 3: 1-140 Dmg /А8: +155% 
Chg 1: 61-140 Dmg / Chg 2: 1-110 Dmg / Chg 3: 1-160 Dmg / Atk +170% 
Chg 1: 71-150 Dmg / Chg 2: 1-125 Dmg / Chg 3: 1-180 Dmg / Atk: +185% 
Chg 1: 91-170 Dmg / Chg 2: 1-156 0mg / Chg 3: 1-220 Dmg / А8с: +200% 
Chg 1:111-190 Dmg / Chg 2: 1-175 0mg / Chg 3: 1-2б0 Dmg / АВ  : +215% 
Chg 1:131-210 Dmg / Ctg 2 1-200 Dmg / Chg 3: 1-300 Dmg / А8 : +23096 
Chg 1:151-230 Dmg / Chg 2 1-225 Опр  / Chg 3: 1-340 Dmg / Atk +245% 
Chg 1:171-250 Dmg / Chg 2 1-250 0mg / Chg 3: 1-380 Dmg / Atk +260% 
Chg 1:191-270 Dmg ! Chg 2: 1-275 Dmg / Chg 3: 1-420 Dmg /Ask +270% 
Chg 1: 211-290 Dmg ! Ctg 2 1-300 Dmg / Chg 3: 1-460 Dmg / Atic +29096 
Chg 1: 231-310 Omg ! Chg 2: 1-325 0mg / Chg 3: 1-500 Dmg / A1k +305% 
Chg 1: 261-340 Omg / Chg 2 1-360 Dmg / Chg 3: 13б0 Dmg / Atk +320% 
Chg 1: 291-370 Dmg / Chg 2: 1-395 Dпg / Chg 3: 1-620 Dmg / Atk: +335% 
Chg 1: 321-408 0mg / Chg 2: 1130 Dmg / Chg 3: 1880 Dmg / Atk +35096 
Chg 1: 351-430 Dmg / Chg 2: 1-465 Dmg / Chg Э: 1-740 Dmg / A1k +365% 

Blades of Ice 
Mane: 3 
Chargel: Cold Damage 
Charge 2: CoId Damage Radius: з.3у  
Charge 3: Freeze Duaration /сек! 
Chg 1: 	15-35 0mg / Chg 3: 	4 Cue / Atk: +80% 
Chg 1: 23-43 Omg / Chg 3: 4.4 Сек  / Atk: +95% 
Chg 1: 31-51 Dmg! САр  3: 4.8 свк  / Atk: +110% 
Chg 1: 39-59 Dmg / Chg 3: 5.2 сек  ! Atk: +125% 
Chg 1: 47-67 Dmg / Chg 3: 5.6 сек  / Atk: +140% 
Chg 1: 55-75 0mg! Chg 3: 6 cue !Atk: +155% 
Chg 1: 63-83 Dmg / Chg 3: б.4 сек  / Atk: +170% 
Chg 1: 71-91 Dmg / Chg 3: 6.8 сек  / Atk: +185% 
Chg 1: 81-101 Dmg / Chg 3: 7.2 ceelAtk: +200% 
Chg 1: 91-111 Dmg / Chg 3: 7.6 сек  / A1k: +215% 
Chg 1: 101-121 Dmg / Chg 3: 8 сек  / Atk: +230% 
Chg 1: 111-131 Dmg / Ctg 3: 8.4 сек  / A1k +245% 
Chg 1: 121-141 Dmg / Ctg 3: 8.8 сее  / A1k +260% 
Chg 1: 131-151 Dmg / Ctg 3: 9.2 сеп  / Atic: +270% 
Chg 1: 141-161 Dmg / Ctg 3: 9.6 ceк  / Atic: +290% 
Chg 1: 151-171 Dmg / Chg 3: 10 сек  / Atk: +305% 
Chg 1: 171-191 Dmg / С1р  3: 10.4 свк  / Atk: +320% 
Chg 1: 191-211 Dmg / Chg 3: 10.8 cвк  / Atk +335% 
Chg 1: 211-231 Dmg / Clg Э: 11.2 сек  /Atk +350% 
Chg 1: 231-251 Dmg / Ctg 3: 11.6 сек  / Ark: +365% 

Phoenix 
Mann 4 
Chargel: Meteor Damage 
Charge2: Chain Lightning Damage 
Chaгge3: Chaos Ice Butt Damage 
Chg 1: 20-40 Dmg / Chg 2: 1-40 Dmg / Chg 3:16-32 Dmg / Atk: +70% 
Chg 1: 30-50 Dmg / Chg 2: 1-51 Dmg/ Chg 3: 20-36 Dmg !Atk: +85% 
Chg 1: 40-60 0mg / Chg 2: 182 Dmg / Chg 3: 2440 Dmg / Atk: +100% 
Chg 1: 50-70 Dmg / Chg 2: 1-73 Dmg / Chg 3: 28-44 Dmg / Atk: +115% 
Chg 1: 60-00 Dmg / Chg 2: 1-84 0тр  / Chg 3: 3248 Dmg / A1k: +130% 
Chg 1: 70-90 Dmg / Chg 2: 1-95 Dmg / Chg 3: 36-52 Dmg (Atk: +145% 
Chg 1: 80-100 Dmg / Chg 2: 1-106 Dmg / Chg 3: 40-56 Dmg / Atk: +160% 
Chg 1: 00-110 Dmg / Chg 2: 1-117 0mg / Chg 3: 4480 Dmg / Atk: +175% 
Chg 1: 110-130 0mg! Chg 2: 1-134 Dmg / Chg 3: 5238 Dmg / Atk: +190% 
Chg 1: 130-150 Dmg / Chg 2: 1-151 0mg / Chg 3: 60-76 Dmg / Atk: +205% 
Chg 1: 158-170 Drrq / Chg 2: 1-168 Dmg / Chg 3: 68-84 Dmg / Atk: и220% 
Chg 1: 170-190 Ong ! Chg 2: 1485 Dmg / Chg 3: 76-92 Dmg / Atk +235% 
Clg 1: 100-210 Dmg / Chg 2: 1-202 Dmg / Clg 3 84100 Dmg / A8c +250% 
Chg 1: 210-230 Omg / Chg 2: 1-219 Dmg! Crg 3 92-108 Dmg / Atk: +265% 
Clg 1: 230-250 Omg / Chg 2: 1-236 Dmg / Crg 3:100-116 Dпg / Atk +280% 
Chg 1: 250-270 Dmg / Chg 2: 1-253 Dmg ! Clg 3:1о8-124 Dпg / Atk: +296% 
Chg l: 280-300 Dmg / Chg 2: 1-278 Dmg / Ctq 3:120-136 Dпg / Atk: +310% 
Chg 1: Э10Э30 0ng ! Chg 2: 1-303 Dmg / Chg 3:132-148 Dпg / Atk +325% 
Ctg 1: 340360 Dng / Chg 2: 1-328 Dmg / Chg 3:144-160 Dmg / Atk: +340% 
Ctg 1: 370-390 Dпg / Chg 2: 1-353 Dmg / Crg :156-172 Dпg / Atk: +365% 

Tiger Strike 
Мала: 1 

1.rr хиво: 
Chg 1: +100%Dmg 
Chg 2: +200%Dmg 
Chg 3: +30096 Omg 
gtk: +40% 
2-0  ниво: 
Chg 1: +120%Dng 
Chg 2: +240%Dmp 
Chg 3: +36096 Dmg 
Atk: +50% 
Ha нивo 
Chg1 +2096 Dmg 
Chg2: +40% Dng 
Chgз  +60% Dmg 
Atk: +10% 
20-ro нивo: 
Chg 1: +48096 Dmg 
Chg 2: +960% Dmg 
Chg 3: +1440% Dпg 
gtk: +230% 

Dragon Talon Dragon Claw Cobra Strike Dragon Tail Dragon Flight 
Mana: 6 Mama: 2 Mama: 2 	Charge 1: life steal Radius: 4 Cast Delay: 2 сек  

Charge 2/3: lit 6/mama steal Maria: 10 Mama: 15 
1 -еo ниво: 1 Kick / Kick Dmg: +0%/ А8с  +40% 1-во  ниво: Dmg: +50%/ A1k +50% 1-ео  ниво: Ctg 1: +4096 / Clg 2 +40% / Ctg 3: +80% / A8k +60% 1 -вo нивo: ГО: +50%/ Alk: +40%N 1-вo нивo: Kмk Dmg +100%/A8c +100% 
2-o нивo: 	IKick/KickDmg:+1%/Atl:+52% 2-e ниво: 0mg: +55%ѓАtіс +00% 2-0 нивo:Chg1:+45%/Ctg2+45%/CIgЭ:+90%/Atic+75% 2-0 нивm:FD:+60%/A8c+47%N 2-a нивo: кkkDmg+125%/Atic+120% 
На  нивo: Kick Dmg: +7%/Atk: +12% нa 6-no и  12-тo ниво  г  I Kick Ha нивo: Dmg: +5%/P-Ok +10% На  ниво: Chg l: +5%/  Ctrg  2 +5%/ C1g 3: +10% / Atic +15% На  нивo: FD: +10%/ А8с  +7%N Ha нивo: Юф  Dmg: +25%/АВе  +20% 
20-ro ниво  3 Kicks! К1сК  Dmg: +133% / Atk: +268% 20-no нивo: Dng: +145%/А8е  +240% 20-ro ниво: Clg 1: +135%/ С1р  2 +135%/ Clg 3: +270%/ Afk +345% 20-тo xивm: FD: +240%/ Mn +173%N 20-тo нивo: Kids Dпg: +575%/Nk +48096 

SHADOW DISCIPLINES 
Легенда:  
Ask 	Araea(Attackraheol  ED 	Boaжerмaaauцпa 
RA 
Oct 

Resist All 
Зauum (Oetensel  

Mann 
	

Maya 

нивo 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19  

psychic Hammes 

Dmg: 2-5 / Mana: 4.0 
Dmg: 3-6 / Mana: 42 
Dmg: 47 / Maca: 4.5 
Dmg: 5-8 / Marra 4.7 
Dmg: 6-9 / Mesa: 5.0 
Dmg: 7-10! Marra 5.2 
0mg: 8-11/ Mana 5.5 
Dmg: 9-12/ Mama: 5.7 
0mg: 10-13/Mалa: 6.0 
0mg:12-15/Mans: 62 
Omg:13-18 / Mалa: 6.5 
0mg:19-18/Many: 6.7 
0mg:16-19/Mane: 7.0 
0mg: 18-21 / Mana: 7.2 
Dmg:19-22/Mesa:    7.5 
0mg:21-24/Mann: 7.7 
Dmg:23-26 / Mеoa:8.0 
Dmg: 25-28/ Mesa: 8.2 
Dmg: 27-30/Mann: 8.5 
Dmo29-32/Mana:B.1 

Burst of Speed 
Mana: 10 

0th Spd: +21%/ Walk/Run Spd: +23% / Our:120 cee 
Atk Spd: +27%! Walk/Run Spit: +29% / Dur:132 cur 
Alk Spd: +31%/ Walk/Run Spd: +34% /Our: 144 crc 
0th Spd: +34%/ Walk/Run Spd: +39% / Dur:156 cec 
0th Spd: +37%/ Welk/Run Sprt: +42% / Our: 168 ccc 
Atk Spd: +39%/ Walk/Run Spd: +45% / Dur:180 cec 
0th Spit: +42%/ Walk/Run Spd: +47%/Our: 192 cee 
4th Spd: +44%/ Walk/Run Spd: +%49 / Our: 204 cec 
4th Spd: +44%/ Walk/Run Spd: +51%/ Our: 216 cee 
4th Spd: +45%/ Walk/Run Spd: +52%/ Our: 228 nec 
4th Spd: +46%/ Walk/Run Spd: +S4%/ Our: 240 cue 
4th Spd: +47%/ Walk/Run Spd: +55%/ Our: 252 cee 
4th Spd: +49%/ Walk/Run Spd: +56%/ Our: 264 ccc 
4th Spд: +50%/ Walk/Run Spd: +57%/ Our: 276 ccc 
Atk Spd: +51%/ Walk/Run Spd: +57%/ Our: 288 nec 
Atk Spd: +51%/ Walk/Ien Spd: +59%/ Our: 300 nec 
Atk Spd: +51%/ Walk/Run Spd: +59%/ Our: 312 cee 
0th Spd: +52%/ Walk/Run Spд: +80%/ Oar: 324 cec 
0th Spd: +52%/ Walk/Run Spd: +60%/ Our: 336 crc 
AtК Spd:+52%/WatlА lгaг Spd:+81%/Duг:З48ceк  

Weapon 
Block 

Chance: 26% 
Chance: 32% 
Chance: 36% 
Chance: 39% 
Chance: 42% 
Chance: 44% 
Chance: 46% 
Chance: 47% 
Chance: 49% 
Chance: 50% 
Chance: 51% 
Chance: 52% 
Chance: 53% 
Chance: 54% 
Chace: 55% 
Chance: 56% 
Chance: 56% 
Chace: 56% 
Chance: 57% 
Cfwra:57% 

Cloak of 
Shadows 
Range: 20 
Mana lЗ  
Dtr. 8 car 
ED: -21% 
ED: -27% 
ED: -31% 
ED: -34% 
ED: -37% 
ED: -39% 
ED: -41% 
ED: -42% 
ED: -44% 
ED: -45% 
ED: -46% 
ED: -47% 
ED: -48% 
ED: -49% 
ED: -50% 
ED: -51% 
ED: -51% 
ED: -51% 
ED: -52% 
ED-52% 

Fade 
Mana: 10 

Reduces curse dur: 47%/ Resist AII:19%/ Oar:120 ceк  
Reduces curse dur: 53%/ Resist All: 27%/Our: 132 cue 
Reduces curse dur: 58%/ Resist AII: 33%/Our: 144 cee 
Reduces curse dur: 62%/ Resist All: 38%/Our: lSб  ceк  
Reduces curse Our: 65%/ Resist All: 42% / Our: 168 ccc 
Reduces curse dur: 67%/ Resist AII: 45% / Dur:lOOcee 
Reduces curse dur: 69%/ Resist AII: 47%/Our: 102 ceк  
Reduces curse due: 71%/ Resist All: 50% / Our: 204 ccc 
Reduces curse dur: 13%/ Resist All: 52% /Our: 216 cec 
Reduces curse dun: 74%! Resist All: 54%/ Our: 228 ccc 
Reduces curse dur: 75%! Resist AII: 56%/ Our: 240 ccc 
Reduces curse dur: 76%! Resist AII:57%/ Our: 252 ccc 
Reduces curse dur: 77%/ Resist All: 58%/ Our: 264 cue 
Reduces curse dur: 78%! Resist All: 60%/ Our: 276 ccc 
Reduces curse dur: 79%/ Resist All: 60% / Our: 288 ccc 
Reduces curse dur: 80%/ Resist All: 62% / Our: 300 cue 
Reduces curse dur: 80%! Resist All: 62% / Dur: 312 cue 
Reduces curse dar: 81%/ Resist All: 63% / Our: 324 cue 
Reduces curse dur: 81%! Resist All: 63%/ Our: 336 cue 
Reducescuгseder82%/ResistАll:64%/Dur348rнк  

Shadow Warrior 

Life: 124 /Alk +0% ! Mana: 27 
Life: 138 /Atk +15%! Mana: 29 
Llfe: 153 /Atk: +30% / Mana: 31 
Life: 168 /Atle .45%! Mana: 33 
Life: 103 /Ark: +60% / Mana: 35 
Life: 190 /Atk +75%! Mana: 37 
Life: 213 / Atk +90% / Mana: 39 
Life: 228/ Atic +105% / Mana: 41 
Life: 243/Mn +120% / Mana 43 
Life: 257/0th: +135% / Mana: 45 
Life: 272 / Atk: +150% / Mana: 47 
Lite: 287 / Atk +165% / Mana: 49 
Life: 302/ A1k+180% / Mana: 51 
Life: 317/Mn +195% / Mana: 53 
Llfe: 332 / 0th: +210% / Mana: 55 
Life: 347 / Alk: +225% / Mana: 57 
Life: 362 / At n +240% / Mana: 59 
Llfe: 376/Mn +255%/ Mesa: 61 
Life: 391 / Atic+270% / Mana: 63 
LIIe:406/rШс +285%/Mana:65 

Mind Blast 
Mesa: 15 
Our: 6-10 ccc 

Dig: 10-20 / Chance: 18% 
Ong:12-22 / Chance: 21% 
Ding: 14-24 / Chance: 24% 
0mg:16-26 / Chance: 26% 
0mg: 18-28 / Chance: 27% 
Dmg: 20-30 / Chance: 28% 
Dmg: 22-32 / Chance: 29% 
Dmg: 24-34 / Chance: 30% 
Dmg: 29-39 / Chance: 31% 
Dmg: 34-44 / Chance: 32% 
Dmg: 3919 / Chance: 32% 
Dmg: 4454 / Chance: 33% 
Dmg: 49-59 / Chance: 33% 
Dmg: 5464 / Chance: 34% 
Dmg: 5989 / Chance: 34% 
Dmg: 64-74 / Chance: 35% 
Dmg: 72-82 / Chance: 35% 
Dmg: 80-90 / Chance: 35% 
Dmg: 88-98 / Chance: 35% 
Dng:96-106ГChance:36% 

Venom 
Mana: 12 
Pan Dmg: 3a 2 cue 

Pan Dmg: 37-78 / Our: 120 Ccc 
Psn Dmg: 50.90 / Our: 124 nec 
Pars Dmg: 02-180/Our: 128 Ccc 
Psn Dmg: 75-115/Our: 132 Cue 
Pee Dmg: 87-128 / Our: 136 Ceк  
PsnDmg:100-140 /Dur: 140 ceк  
Psп  Omg:112-153 /Dur: 144 ceк  
Peer 0mg: 125-165 / Our: 148 cue 
Pen 0mg: Г 43-1R4 / Dur:152 cue 
Pan 0mg:162-203/Our: 156 cue 
Pen Dmg: 181-221 / Dur:160 cue 
Poe Dmg: 200-240 / Our: 164 cue 
Pse Dmg: 218-259 / Our: 168 cue 
Pan Dmg: 237-278 / Dec 172 cue 
Pan 0mg: 256-296 / Our: 176 cue 
Pee 0mg: 275-315 / Our: 180 cue 
Pea Dmg: 300-340/Our: 184 cue 
Pan Dmg: 325-365 / Our: 188 cue 
Parr 0mg: 350-396 / Our: 192 cue 
PsпDmg:375-415/Dur:196ceк  

TRAPS 

Claw Mastery 
1-е0 нееo:Dng:+35%/Atk+30% 
2-0 нивo: Dmg: +30%/ Atk +40% 
Ha euso: Drrrg +4%/Mn +10% 
20-ro ниеo:Drg+111%/A8c+220% 

Shadow Master 
Maлa40 

1 	Life: 188 / Atk: +0% / RA: +16% 11 Life: 470/Mn +150% / RA: +56% 
2LIfe:216/Nh:+15%/00:+16%12LIfe:498/A8c+165%/90:+58% 
3 LIfe:244/Atk:+30%/RA:+25%13 LIfe:526/Mn+1B0%/RA:+59% 
4 Life: 272 / Atk: +45% / RA: +32% 14 Life: 554 / Atk +195%/ RA: +61% 
5 LIfe:300/Atk:+60%/RA:+38%15 LIfe:582/Atic010%/RA:+62% 
6 LIfe:329 / Atk: +75%/ RA: +42% 16 Life: 611 / Attc+225%/ RA: +63% 
7 LIfe:357/Ark:+90%/90:+46%17LIfe:639/A8c+240%/ RA: +65% 
8 LIfe:385/Atk+105%/90:+49% 18 LIfe:667/A1k+255%/90:+65% 
9 Life: 413/Atk+120%/RA:+51%19LIfe:695/Attc+270%/00:+86% 

10 LIte:441/Atk+135%!RA:+54%20 Life: 723/A1k+285%/RA+67% 

nere+ra: 
F Dmg 	Dгг.eнo nogaжeниe Dmg 	0o0aжe+иe Min Mana 	Mинимanнa нeodxoјyіca cans 
Light Dmg 	Fлeк pичecкoneparкeниe Our 	Bpecerpueye lB сеce.де t Mesa 	Mann 
Oct 	Зautma(Oelense) Red 	OScereapooee 

Hueo Fire Blast 
Оыес 4.бярда  

Shock Web 
мana:6 
Our: 3.6 cue 

Blade 
Sentinel 
Cas1 Delay: 
2 cue Our: 4 
Мапа: 7 

Charged Bolt 
Sentry 
Дава  5 uacrpena 
5 Charged Boll-a 
Мапа:13 

Wake of 
Fire 
Daea 5 
uacryesa 
Мапа  20 

Blade Fury 
МгпМала:з  

Lightning 
Sentry 
Дава  10 
uacrpeora 
Мала:20 

Wake of 
lnfemo 
((nan 10 
изсгрвпа  
Mana:20 

Death Sentry 
Dmg:4080%огжизиехх re 
гочки  ua rpyna 
Дава  5 uncrpeea 
Мала:20 

Blade Shield 

1 F Dmg: 3-4 / Mana: 3 Splkes: 6/ L Dmg: 53 зa ccc 0mg: 	6-10 L 	Dmg: 	1-7 F Dmg: 5-10 Dmg: 8-10 / 	Mana: 1 за  scnpce L Dmg: 10-20 F 	Dmg: 	8-21 L Dmg: 20-30 / Radlus: 3.3 epga Dmg: 1-30 / Dur. 20 cue / Mana: 27 
2 F Dmg: 5.6 / Mana: 3.1 Spikes: 6 / L Dmg: 6-7 зa nec Dmg: 	9-13 L 	Dmg: 	24 F Dmg: 7-12 Dmg: 11-13 / Mana: ins ocnpue L 0mg: 15-25 F Dmg: 	16-29 L Dmg: 24-34 / Radius: 3.6 ярда  Dmg: 635 / Our: 24 cue/Mane. 29 
3 F Dmg: 7$ / Mana: 3.2 Splkes: 6 / L Dmg: 7-One ccc Dmg: 12-16 L 	Dmg: 	4-10 F Dmg: 9-14 0mg: 14-16 / Mana: 2 зa ecnpuena L Dmg: 20-35 F Dmg: 2437 L Dmg: 2838 / Radius: 4 cpgs 0mg: 11-40 /Our: 28 cec/ Mana: 31 
4 F Dmg: 9-10/Menu: 3.3 Spikes: 6 / L Dmg: 8-9 зa ccc Dmg: 15-191 Dmg: 	5-11 F 0mg: 11-16 0mg: 17-19 / Mana: 2 aa ecnpuuna L 0mg: 25-35 F Dmg: 	32-45 L Dmg: 32-42 / Radius: 4.3 epga 0mg: 16-45 /Our: 32 cue! Mana: 33 
5 F 0mg:11-12/Mesa: 3.5 Spikes: 7/L  Dmg: 9-10 зa ccc 0mg: 18-22 L 	Dmg: 	7-13 F Dmg:13-18 Dmg: 20-22 / Mana: 3 зa ecnpuera L Dmg: 30-40 F Dmg: 40-53 L Dmg: 36-46 / Radius: 4.6 cpga Dmg: 21-50/Our: 36 cue/Mann. 35 
6 F Dmg:13-14/Mesa: 3.6 Spikes: 7/L  Dmg:10-llnecec Dmg: 21-25 L 	Dmg: 	8-14 F Dmg:15.20 Dmg: 23-25 / Mana: 3 зa ecnpuena L Dmg: 35-45 F Dmg: 48.61 L Dmg: 40-50 / Radius: 5 яpдa Dmg: 26-55 /Our: 40 ceк  / Mesa: 37 
7 F 0mg:15-16/Mann: 3.7 Spikes: 7/L  Dmg:11-12 зa ceк  Dmg: 24-28 L 	Dmg: 	10-16 F Dmg:17-22 Dmg: 26-28 / Mana: 3 na ecnpuena L Dmg: 40-50 F Dmg: 5689 L Dmg: 44-54 / Radlus: 5.3 cpga Dmg: 31-60 /Our: 44 cue! Mann: 39 
8 F 0mg:17-18/Mesa: 3.8 Spikes: 7/L  Dmg:12-13 зa сек  Dmg: 27-31 L 	Dmg: 	11-17 F 0mg: 19-24 Dmg: 29-31 / Mana: 4 зa scnpuune L Dmg: 4535 F Dmg: 63-77 L Dmg: 48-58 / Radian: 5.6 ярда  Dmg: 3685 /Our: 48 nec! Mesa 41 
9 F Dmg: 21-22/Mann: 4.0 Spikes: 8 / L 0mg: 14-15 an crc Dmg: 31-35 L 	Dmg: 	13-19 F Dmg: 22-27 Dmg: 34-36 / Mana: 4 зa ocrpucra L Dmg: 5282 F Dmg: 	73.86 L Dmg: 5383 / Radius: 6 apga 0mg: 42-71 / Our: 52 cue / Mesa: 43 

10 F Dmg: 25-26 / Many: 4.1 Spikes: 8 / L 0mg:17-18 за  сек  Dmg: 35-39 L 	Dmg: 	15-21 F Dmg: 25-30 Dmg: 39-41 / Mana: 5 зa scnpuern L Dmg: 59-69 F Dmg: 83-96 L Dmg: 5888 / Radius: 6.3 яpдa Dmg: 48-77/ Our: 56 cee/ Mesa : 45 
11 F Dmg: 29-30 / Mann: 4.2 Spikes: 8 / L Dmg:19-20 зa ceк  Dmg: 39.43 L 	Dmg: 	17-23 F Dmg: 28-33 Dmg: 44-46/ Mana: San ocrpиera L Dmg: 66-76 F Dmg: 92-105 L Dmg: 63-73 / Radian: 6.6 cpga Dmg: 54-83/ Our: 60 ceк  / Mana: 47 
12 F Dmg: 3334 / Mann: 4.3 Spikes: 8/L  Omg: 22-23 за  сек  Dmg: 43-47 L 	Dmg: 	19-25 F Dmg: 31-36 Dmg: 49-51 / Mana: Sea осгрхвта  L Dmg: 7383 F 0mg: 182-115 L Dmg: 68-78 / Radlus: 7 apga Dmg: 60-89/ Our: 64 nec/Mesa: 49 
13 F Dmg:37-38 / Mane: 4.5 Spikes: 9/ L 0mg: 24-25 an cee Dmg: 4731 L 	Dmg: 	21-27 F Dmg: 34-39 Dmg: 54-56 / Mana: 6 эа  ocrpxera L Dmg: 80-90 F Dmg:112-125 L Dmg: 73-83 / Radlus: 7.3 epдa 0mg: 66-95 / Dur. 68 сек  / Mann: 51 
14 F Dmg: 41-42 / Mann: 4.6 Spikes: 9 / L Dmg: 27-28 an nec Dmg: 51-55 L 	Dmg: 	23-29 F Dmg: 37-42 Dmg: 5981 / Mana: 6 за  acnpuere L Dmg: 87-97 F Dmg: 121-134 L Dmg: 7888 / Radian: 7.6 apon Dmg: 72-101 /Our: 72 ceк  / Mann: 53 
15 F Dmg:45-46 / Mana: 4.7 Spikes: 9/L Dmg:29-30 эа  сек  Dmg: 55-59 L 	Dmg: 	25-31 F Dmg: 40-05 Dmg: 6486 / Mana: 735 ocrpucru L Dmg: 94104 F Dmg:131-144 L Dmg: 83-03 / Radlus: 8 apon Dmg: 78-107/Our: 76 cue/Mesa: 55 
16 F Dmg: 49-50 / Мала: 4.8 Spikes: 9/ L Dmg: 32-33 an ccc Dmg: 5983 L 	Dmg: 	27-33 F Dmg: 43-08 Dmg: 69-71 / Mana: 7 зa scnpuera L Drrg 101-111 F 0mg: 140-154 L Dmg: 88-80 / Radlus: 8.3 ярда  0mg: 84-113/ Dec 80 ьек  / Mana: 57 
17 F Dmg: 54-55 / Mana: 5.0 Spikes: l0 / L Dmg: 35-Зб  за  сек  Dmg: 6468 L 	Dmg: 	30-36 F Dmg: 4732 Dmg: 77-79 / Mana: 7 зa scrpeera L Dnrg:111-121 F 0mg: 153-166 L Dmg: 93-106 / Radius: 8.6 ярда  Dmg: 91-120 / Duc 84 сек  / Мала: 59 
18 F Dmg: 59-60/ Mane: 5.1 Spikes:l0 / L Dmg:394o за  сек  Dmg: 69-73 L 	Dmg: 	33-39 F Dmg: 5136 Dmg: 85-87 / Mana: 8 за  scrpcera L Dnrg 121-131 F Dmg:166-178 L Dmg: 104-114 / Radlus: 9 ярда  0mg: 98-127 / Dur: 88 сек  / Mana: 61 
19 F Dmg: 64-65/ Мапа:5.2 Splkes:l0/ L Dmg:42-4з  за  сек  Dmg: 74-78 L 0mg: 	3642 F Dmg:5580 Dmg: 93-95 / Mana: 830 ocnpuena L Dmg:131-141 F Dmg:177-190 L Dmg:112-122 / Radlus: 9.3 ярда  Dmg:105-134 / Dur:92 cвк / Mалa 6Э  
28 F Dmg: 69-70! Мала: 5.3 Spikes: l0 / L Dmg: 4647 за  сек  Dmg: 7983 L Dmg: 	39-05 F Dmg: 5984 0mg:101-103 / Mana: 8 эa остриега  L Dng:141-151 F Dmg:189-203 L Dпg:120-130 / Radius: 9.6 яpдa 0mg: 112-141 / Dur: 98 ceк  / Maa: 65 
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Здравей, скьпа  редакцийо l 

Пише  Ви  един  фен  от  има-няма  седми- 

ца , когато  прочетох  последния  ви  брой . Az 

съм  Ангел  Стоипов  от  София , ако  нe сте  ме  
познали . Значи , много  ви  e ceo списанието , 

ама  ако  пишекте  за  кеч  и  за  чалга , щеше  да  
стане  два  пъти  по-яко. Az съм  голям  фен  на  
Кати . Може  би  в  следващия  брой  ще  напи- 

шете  нещс  и  за  нея. Ами  за  Гробаря? Ами  ще  
напишете  ли  нещо  и  за  Daikatana? Muoro cea 

игра. Хм, ще  взема  да  свършвам , че  много  
дълго  стана. Ако  имах  още  място , щях  да  ви  
напиша  как  cc npacu ракия  от  сини  сливи , 

ама  ми  свършва  страничката . 

Хайдедовиждане. 
Ангел  Стсилов,l3години , град  София  

3Драсп+, 

Едноседмични  ни  приятепю . Тълкувам  
писмото  ти  като  поквална  проява  на  тънко  
чувство  за  хумор, иначе  просто  нe знам  как  
бих  могьл  да  го  коментирам . 

Macu рецептата , дай  насам  крайния  ре- 

зултат ... 

Freeman 

Троп, троп, троп  - ррр  пак  вдигнах  мноо  
шум!!! 

Изведнъж  две  очи  проблясват  в  мрака  
и  cc чува  бавен  и  строг  глас: 

- Колко  е  часа? 

- Три. 

- Няма  ли  да  лягаш  вече  утре  ще  ста- 
ваш  рано? 

- да, да  веднага  лягам . Само  още  пет  
минути!? 

- Никви  пет  минути, че  утре  ксй  ще  хо- 
ди  cpu вoeннитe, a? 

- Добре , добре . Ape лека  нощ. 

- ЪЪЪЪ... 

Кьркам  cu биричка  и  cc питам: - да  им  
пиша  ли? Неее! 

- Ace само  едно  мъничко, he. Heee!!!! 

- Ace я  да  мьпчиш , ще  им  пиша  пък  ако  
ще  да  изтрият  CS в  Passiona. 

ДA пичове , тва  е  една  обикновена  нощ, 

след  като  проклетото  DABLO 11: EXPANSION 

SET излезе . Bce: Ape само  още  един  куест, 

само  още  един, че  както  пуска  предмети  не  е  
за  изпускане . Ta така  ще  е  докато  не  застанаг  
нa екрана  един  Druid и  Assassin поне  
Champions. A пьк  може  и  една  с  Паладинче - 

тo дa врътна  но  тва  с  времето  (ако  имaм  още  
cepcu).Tu пичове  що  ви  пиша, a? Сигурно  тва  
cc чудите . Мдааа... 

Az съм  npocTo един  играч , който  cc 

радва , че  пичовете  oт  Blizzard huxa така  доб- 

ри  и  разнообразиха  ляroтo с  експанжьна , нe 

че  нe uznczoxa и  други  игpици  ама  (с  PII 233 

Mhz 64 Ram,Voodoo 2,14' Sampo) нямах  
голям  избор  ecu просто  игрите  не  ми  допа- 

даха .Така  a cera кьм  забележките  (кофти , 

ама  знам , че  cue Cu mu обичате , в  крайна  
сметка  всеки  Tpon cc учи  от  грешките  Cu.) 

Така ... Хм  
1. ABe пичове  с  тия  изисквания  npoстo 

ни  отказвате  от  иrpитe.Ho cигypнo тва  са  ми- 

нималните  конфигурации , на  които  ги  проб- 

вате. Ha мен  Diablolo ми  BbPBC  страхотно  a 

пък  cue canpaco сте  cc onenu (Meco казано). 
2. Tea зa Preview-rara дето  го  правите  е  

яко  ама  ниe може  да  нe сме  живи  дет  са  вика  
щo не  ги  намалите  малко , пък  да  увеличите  

темите  за  вече  излезналите  игрици?! 

3. Така, az съм  фен  нa една  игрица  дет  
са  казва  Championship Manager 2000. 

Ако  случайно  не  сте  я  чували  (с  такова  
впечатление  оставам : статии  = 0) 

Потърсете  я, поиграйте  no кажете . He e 

ли  яка? 

Е  твa е, пишете  cu статийки  и  хич  дa нe 

Cu е  за  конкуренцияга . U те  cc опитват  aмa... 

Ho пичовете  cc трудят  и  нanpeдвaт. TaKa че  
дa не  лежете  на  старата  npикaзкa: flyccu ку- 
ция, той  лесно  cc mccc. 

Ape Чao! 

Deakon 

Другият  пы  нaтиcни  клавиша  зa бавно  
кодене  като  минaвaш  край  ваште  :-). 

Знaчи  кaзapмицa cc задава , a? Xe-xe, 

ми  нямa пошо, нa повечето  им  ce случва . 

Направо  нa конкретнитети  въпроси: 
Изхождайки  ccc от  презумпцията , че  

ние  като  издаваме  това  Списание  вече  пове- 
че  от  Cpu години  и  cnep кaіo сме  запознати  B 

детайли  с  всеки  брой  сигурно  и  с  читателите  
е  тaкa, ccc zahpacuMe, че  това  не  е  задьлжи- 

тenнo. Bucaru имa xopa, кoитo ни  купуват  от  
ceopo unu пък  просто  нe обрьщат  внимание  
нa много  от  нeщaтa, които  поясняваме . Cne- 

циaлнo погпеднах  да  видя  какво  cмe nucanu 

за  изиcквaниятa и  всичко  ми  cc cnopu нapeд, 

само  дето  пред  системни  изисквания  nuncca 

дyмичкaтa'препоръчителни'. Навремето  я  
слагахме , HO в  последствие  решихме , че  този  
епигет  cc noдpaзбиpa от  само  себе  си. Из- 

ползвам  случая , за  дa внеса  отново  яснота  и  
да  кажа, че  системните  изисквания  давани  
от  разработчиците  никога  не  ca peancu. Ho 

това  всички  cc ro знаем  отдавна , cane? 

Затова  cc опитваме  дa изтькнем  задъл- 

житепнага  минимална  конфигурация , нa коя- 

тo играта  може  да  вьрви  прилично . Друг  е  
въпросът , че  под  npunuceo ccecu pazhupa 

разпични  нeщa. 

Някога  списанието  половината  he в  
превюта , Сега  обемът  им  е  нaмaлeн. Ho coca 

unu иначе  миспим , че  Те  са  задължитепна  
част, вce nae трябва  да  cc изнася  любопитна  
и  вълнуваща  xopara информация  и  за  предс- 

тоящи  заглавия . Общо  взето  cc опитваме  ви- 
наги  дa onтимизиpaмe сьотношението  меж- 

ду  предварителните  погледи  и  реалните  тес- 

гове  на  иrpитe. Всичко  дo roлямa Степеи  зa- 

виси  и  от  напичието  на  достатьчно  дoбpи  
заглавия  нa nazapa зa периода , в  кoйтo изпи- 

зa всеки  брой. Ако  на  nazapa има  само  ecu 

игри  бъди  сигурен , че  няма  да  прочетеш  и  
едно  превю . 

Всеки  or нас  е  играл  или  най-мanкoтo е  
аиждал  мениджъри . Ho точно  в  тази  obnacT 

Нямаме  СПВц. Зa твoe, a  и  на  ДруГИ  ПреДПола - 

ГВм , СЬЖаленИв . 

U не  cc притеснявай , нямaмe нaмepв- 
ниe дa пускаме  когото  и  да  huno npeд  cehe 

Cu. 

Здраввй re pabooumu от  Workshop-a! 

Пишa ви  зa да  благодаря  зa npcKpacco-

To cпиcaниe. (Thanks:)) 

Купувам  си  ro oтдaвнa, нс  ccc намирах  
някaквa npucuca да  отложа. C това  nucuo иc- 

кам  да  благодаря  нa Freeman зa npeepaccuoe 

уводни  странички  и  особено  зa oнaзи  с  чита- 

телите-овце , кьм  които  явно  спадах  и  аз. От- 

начало  cc изнервих , cc nocoe поразмислих  и  
ycтaнoвиx, че  всъщност  греша. да  знаете , че  
cucaru ще  съм  с  вас. 

Kano ceoa квo cbM nucan, май  съм  cтa- 

нan доста  cepuozec тьй  че  ще  карам  мaлкo и  
дa ви  разкритикувам. 

1 .За  правописните  грешки  Cu знаете  
2.За  обема  - мисля  (:)) че  е  твърде  мa- 

льк  зa месечно  издание , тьй  че  защо  нe mx 

уееличите  за  cмeткa нa gexaoa?! 

3. Защо  Freeman не  вземе  дa ycenucu 

уводната  страничка  (нa мен  и  ccuceu мoи  
познати , четящи  Workshop им  е  любима) 

4.Притчата  зa стареца  беше  убиец  (era- 

ти  кpитикaтa дръпвам , a:). 

5.И  аз  съм  за  увеличаването  нa разказ- 

чeтaтa в  слисанието . 

C това  cвъpшвaм  и  ви  пожепавам  само  
едно: 

Keep being yourselt, no matter of the 

world! 

Scream 

Пьрао  блaroдapя  за  персоналните  nox- 

вали  
Доколкото  разбирам  питературната  

cытaвкa в  cnиcaниeтo ти  допада  най-мнoro. 
Hue ohace, eoncono и  дa обичаме  и  да  ни  впе- 

че  питературността , сме  cnucacue зa компю- 

Търни  urpu и  като  такова  основната  ни  зада- 
ча  е  да  пишем  статии  зa тях. Taea че  oбeмы  
на  пюбимите  ти  рубрики  и  в  бъдеще  ще  rpa- 

витира  oкoлo сегашните  си  границИ . ПОНЯКо-  

ra мaлкo повече, понякога  мaлкo no-мaлкo. 

Както  дойде ... 

Щo cc отнася  до  увеличениего  на  обе- 

ма  нa самото  cnucacue засега  нe бихме  мor- 

пи  да  Cu ГО  ПозвоЛИМ , HO casca CC Cu ИЯКой  

какво  ще  ти  донесе  бьдещето. Миспи  се  в  тa- 

зи  насока, в  това  мога  да  тe yBHpC. 

Freeman 

3дравейте  колеги , 

Как  e нacтpoeниeтo? flpu мeн  е  дocтa 

скучно , с  епизодични  екшьн  мoмeнти , кaтo 

стрелба  с  капашник  (нa 200 мeтpa CbM кaтo 

със  снайпер:)), бая  мapшиpoвки, a от  другия  
месец  даже  и  кapaynи. Гледам  нoвият  бpoй  
излезнал , пратете  2-3 бройки  дo Шумен! 

Почти  cbM curypec, че  ще  забравите , aмa нe 

е  проблем :)) 

Очаквах  тук  дa има  някакви  предмети  
кaтo военна  история , тактика  unu нещо , кoeтo 

дa ми  noзвonи  да  приложа  hpunecocuoc cu 

тактически  умения  нa играч  на  Шогун  npи- 

мepнo, нo кaктo eazca един  варненец  от  взвo- 

да 'Греда , майка, rpeдa!". Сега  ще  ни  обуча- 

ват  в  Word, Excel..., a повечето  щракат  no 

интернета  като  невидепи  - nиcмa, sms-u... 

Kaeco дpyro интересно  - взех  си  от  биб- 

лиотеката  една  книra, нещо  eaoo история  нa 

философията  - да  мога  с  Дидo no на  ниво  дa 

cnope no Важни  въпроси , смягам  да  Cu npen- 

рочета  и  Швейк  - no yдoбнo cpcMc и  място  
няма . Ако  ви  cc нaмиpaт  umpu нa no 1,2 MB 

дискети  може  да  пратите  :), тука  имa една  тa- 

кaвa антика  в  сградата  дето  спим , която  само  

с  тaкивa работи . 

Зaбaвлeния  - люпене  нa семки , гледане  
нa MTV, малко  тенис  нa мaca, тичане  no cra- 

диoнa и  лицеви  onopu :), гадаене  какво  ще  
има  за  oбяд... 

Хайде  ще  свьpшвaм, 

Живи  и  здрави , драснете  някой  ред, 

nbk и  az cane мога  naк  ще  nишa 

FCC. 

Няма  да  забравим  npueocnm, няма . 

Липсваш  cut 

Freeman 

Go, go, go... 

Здрасти , nичoвe. 

Имам  някonкo Ouestion-чета  кьм  вас. 

1. Ha кoлкo сте  години  
2. Как  cc казвате ... 000, rpemka! TBa 

bun лексикона  на  сестра  ми;-)! 

Ta тaкa: 

1. Във  всички  списания  пише  че  от  ру- 
нитe (в  D2:LOD) правели  думи  и  че  думите  
могат  дa cc Find-Tcao в  интернет . AMA KЪДE 

B UHTEPHET GE? CAUTA HA БЛИЗАРД  Е  OГ- 
POMEH (и  страшно  ocn в  cpaccecue с  тоя  нa 

С-S)!! ! 

Ac стига  съм  викал . 

2. Колко  капибров  е  Desert Eagle? 

U понеже  ще  oтroвopитe FPOWHO xa ви  
един  Solution: 

Desert Eagle не  e c куршуми  a e c крил- 

ца  (кaтo always c Kpunga)! Щoт' 'Eaglë ! Чaт- 
нахте  ли. Чатнахте  щoт' имате  caT, нe зa gpy-

mo. 

3. Колко  eanubpoco e Commando-ox (в  
С-S)? 

Николко!Соттапдо-тата  са  с  кpaкa и  
ръце  (в  нaчanoтo и  c mnaca. нo стигнат  ли  дo 

ocpxpumuTe...:-)t 

И  uccaM дa ви  кажа, че  oue nuweoe нaй  
куршумоизпиващите  статии  за  DiaЫo2 и  02: 

LOD!!! Hanpaco eaoo mu чeтa калaшникa ми  
нacтpьxвa да  не  mc сменя  с  някoя  брадва . A, 

и  каталога  с  клубовете  не  e noш. Аа, искам  
дa noздpaвя  момчетата  от  [SS]Force! Добри  
са  he hpaoce' 

Tecoa от  Я6 ви  e върха  (на  всичко  отго- 

варях  с  "е .ЪЪъъ  тоест  с  б !). Как  сте  cc сдо- 

били  с  кapтинкитe под  3araдкaтa нa OW! Do 

Photoshop (unu нещо  noдoбнo), oт  Internet 

cxc отгде? 

Ac дa приключвам , че  контрите  идaт '!!! 

from: [SN]Due_South 

P.S.:Fire in the hole! Team tall in back!!! 

Чeкaй  мanкo, nocnpu да  Cu аземеш  дьх  
he 

Скьпа, давай  салати! Manee, conco нвс- 

тандартви  Cu. EmaTu! Eon, пускам  ти  и  Kanu, 

Onaa, neco, ice зa onywace, не  за  nnun' 

ване. 

A oaca, пийни, мези, пьк  as ще  ти  no- 

лафя , 

Като  ти  ceoa nиcмoтo cc сещам  за  една  
urpa нa думи, която  преди  време  миого  мe 

беше  накефила , a наскоро  я  прочетох  H в  
един  от  старите  броеве  нa Егоист, докат  
BИCЯK да  Чакам  в  еДИИ  бфИС: 

ЕднИ  xopa ccc nunu, 



К'во  яли  - пили. 
К'во  пили  - на  rpunl 
Ha въпроса  за  руническите  думи  - ами  

ако  не  е  станал  някакъв  гаф  (щото  отговарям  
преди  да  е  завършен  броят) руническите  ду- 
ми  трябва  да  ги  има  в  този  брой. 

Иначе  майтапчийските  рисунки  и  сним- 
ки  ги  сваляме  от  интернет. 

Ами  тва  е, айде  да  ставаме, че  тo не  ос- 
тана  нищo на  масата. 

. Freeman 

Халоу  френдове-тролове, 
епфи  и  всякаква  друга  фентьзи  флора  

и  фауна. Kaкви  ги  люпите  в  rex кански  жеги? 

Сигур  топличко  ви  е  в  столичния  град  - ама  
нейсе, жегата  и  тя  като  жената  току  те  помь- 
чи, помъчи, та  вземв  и  те  изостави  най  нена- 
дейно  и  noone ecee, дъждове, сиви  работи, 
листа  кanят  - вьобще  имnpecия.... 

Пьк  аз, седя  Cu значи  край  морето, 

радвам  се  нa играта  нa стихиите, гледам  хо- 
ризонта  и  Cu мисля  кьде  nu отиват  корабите  
като  стигнат  до  Рьба  на  диска  и  дали  изпа- 
дaт  от  нero. Hue приятели  сме  като  едни  Pин- 
суиндовци , като  едни  Фродовци, като  едни  
Форд  Префектовци  - дай  ни  на  нас  хавлия, 
"БЕЗ  ПАНИКА!" и  един  хубав  галактически  
крытопы. Au един  здрав  пангалактически  
гаргаробластер  (като  да  ти  пръснат  черепа  
със  златна  iyxna cъc завързано  на  нея  nимo- 
нoвo резенче ). 

Между  другото  това  е  идея  - що  не  леп- 
нете  нa корицата  едно  "БЕЗ  ПАНИКА!" и  
вместо  диск  да  прилагате  найлоново  пликче  
с  гаргаробластер  - Workshop Guide to the 
Galaxy...:) Ma това  е  една  друга  кифлa, както  
казваше  my old crazy grandpa - "These guys 
are weird!" 

За  юлския  брой  да  Cu поговорим  i.e. ax 

дa nuwa вие  дa прочетете  ако  желаете. да  ви  
похваля  - какво  дa Cu хабя  думите  - вие  Cu 
знаете, че  сте  уникални  нaй-малко  поради  
две  причини  - едно  защото  вече  съм  ви  ro 
кaзвал  и  не  обичам  дa се  повтарям  и  две  за- 
щото  ако  не  cu ro знаехте, нямаше  дa пишете  
тaкa вдъхновяващо . Buuaru съм  смятал, че  
всеки  Workshop e кaтo произведение  на  из- 
куството  - aкo ro oцeнявaш, като  napчe мат- 
нo и  малкo бoя  не  струва  кой  знае  KOOKO, нo 
aeo погледнеш  нa него  кaтo на  творба, кaтo 
нa шедьовър, нямa цена. He ca ми  понятни  
тия  задръстеняци , дето  вечно  nлaчaт  xa iex 
мизерни  5 лева  дето  ги  искате  за  списанието  
- ax на  тaкивa 5 neвa бих  им  дал  само  и  само  
да  нe ce докосват  до  нero и  да  ro омьрсяват  
с  мазните  cu прыти! Mu това  е  култ  бе, yни- 
кат, masterpiece - какво  ревете  толкоз  - като  
нe ви  стига  мозъка  да  ro оцените, какво  сте  
седнали  да  се  пишете  геймъри? Пpиeмeтe 
простия  факт, чe нe cre част  от  клaнa, a като  
нe можете  да  ce join-Hem предпопагам  сами  
можете  дa се  досетите  за  алтернативата  - 
DIE, нещастници! 

Ta xa броя  - защо  ми  ce CrpyBa, че  сте  
дали  yxo нa олигофрените  дето  смятат, че  
статиите  в  GW трябва  дa звучат, като  дoклaд  
на  Националния  статистически  институт? Be 
вярно, че  много  професионално  изглежда  
тоя  научен  стил, aмa мaйнaтa My нa профе- 
сионализма, дa naдa в  шибaния  eaean! yни- 

калнoтo, магическото  npu вас  euearu e бил  
стипа  - тарикатският  uxeax, малкo вyлrapнo- 
то, непукисткото  и  пикантно-цинично  изразя- 
вaнe нa Snake, Groover, Freeman, Whisper - 
цялата  компания. Статията  нa Snake xa 
Hitman 47 например  е  абсолютен  хит, да  нe 
споменавам  още  no култови  неща, от  тиna нa 
Soul Reaver Review - тo или  пьк  почти  всичко  
uxnuxano в  "Oт  KpaK нa Kpae. 

He знaм  дали  нa мeн  тaкa ми  ce e cтo- 
pилo unu тенденциозно  сте  тьрсили  no пpo- 
фесионално  звучене , HO naк  ви  казвам  - зae- 
бете  професионализма , пичове. Наситихме  
се  нa печени  'professionals', не  ща  и  да  чуя  
за  тия  тьnaнapи, дето  единствено  crack-oBe 
им  дайте  да  иrpaят  и  review - тa no demo вep- 
cии  да  пишат. Наскоро  Cu купих  (uxHepBeH oT 
чакането  и  почти  наркотичния  глад  xa 
Workshop) един  брой  нa PC Club. Mu тo всич- 
ко  добре, професионално  cu rлeдaт  paбoтaтa 
момчетата, нямам  нищo npomue, ама  om cтa- 
циoнapeн  спътник  Cu личи, че  не  e GW. Cy- 
xapcкo някак  cu ce noлyчaвa, нeдoдялaнo - 
сякаш  четеш  научно-популярно  списание , a 
нe статии  xa най-яката  дpora пoзнaтa нa чо- 
вечеството - компютърните  urpu. Няма  жи- 
вец  в  подобни  nиcaния, нямa емоция, няма  
душа, aeo щете. ToBa, което  ценя  и  винarи  ще  
ценя  в  статиите  в  GW e точно  eмoциятa, бу- 
шуващите  чувства, cиnaтa на  мarиятa. Te не  
само  дonpинacят  xa oдyxoтвopявaнeтo нa 
статията, нo и  говорят  hex думи, no един  уни- 
калнo дoбъp нaчин, нa един  перфектно  paз- 
бираем  език  xa cьoтвeтнaтa urpa. Именно  тa- 
зи  емоция, тoвa опиянение  е  всичко, кoeтo ни  
обединява, което  uu драви  rpyna съзaклятнu- 
ци, таен  opoeH, масонска  лoжa, KЛAH! TOBA 
E РЕЛИГИЯ! 

Хм! Ax мaй  hex дa ща  се  преврьщам  в  
поредния  мpънкaщ  критикар  дето  ce заяжда  
xa paзни 'raceници' и  зaпeтaйки. He ro npиe- 
майте  така  пичове. Ax тaкa жестоко  ви  oби- 
чам  всичките , чe нищо  нe може  дa ме  нaкapa 
да  cnpa дa ви  чета. ToBa кoeтo искам  дa чуете  
or моите  мрънкания  е, че  не  жепая  дa ce npo- 
меняте. Hu нa йoтa! Бъдете  Cu тaкивa каквито  
винarи  cme hunu. He ce cтapaйтe дa се  вмес- 
тите  в  някaкви  paмки  (hunu re професионал- 
ни  или  други), не  се  onитвaтe дa бъдете  paз- 
лични  - ewe CTE Cu paзnични. Недоволни  ви- 
наги  ще  има -тe дa cu четат  някoй  друг. Ax 
искам  вас  - такива  кaквитo cre, тoлкoвa дoб- 
pи  кoлкoтo cre, тoлкoвa печени  и  тoчни  кoл- 
кoтo cme. He искам  да  бъдете  нитo повече, 
нитo no малко  oткoлкoтo действително  сте. 

Ей  това  e. ManKo дnьжкo се  получи, 
ама  ax кaтo pewa да  се  oбъpнa KbM вac и  все  
ми  теква  тaкa, че  ми  се  задръства  кpaнчeтo C 
npикaзки. Toneox мнoro неща  имам  xa кaзвa- 
нe, нo нe ща  да  ви  oтвnичaм  oт  pahorama no 
новия  брой, зaщoтo пак  ме  втриса  нapкoтич- 
ния  гnaд  xa още  Workshop - чaкaм  статия  xa 
Max Payne (ако  все  naк  uxnexe в  рамките  на  
обявения  cpoK). 

So Long and Thanks to All the Fish! 
The_Duffer 

No comment 
Freeman 

Хепоу, на  on! 
Решил  съм  дa ви  кажа  няколко  думи  xa 

новия  бpoй, a той  e... нaиcтинa мнoro добър. 

Мисля, че  нямaм  забележки. Дизaйнът  на  
launcher-a cu e як, статиите  ca нa нивo (кaктo 
oбикнoвeнo). 

He миcля, че  статията  xa LoD e кыa 
(както  някoи  xopa вьв  форума  oтбeлязaxa). 
Bce naк  cтaвa вьпрос  xa expansion set... Чиc- 
пър  ha тpябвалo дa напише  само  нoвocтитe, 
кoитo едва  nu ca чaк  тoлкoвa мнoro. A може  и  

дa не  съм  npaв, зaщoтo nce naк  нe съм  
голям  фен  нa urpara. Сред  nиcмaтa, ecrecr-
BBHO, има  OTHOBO големи  hucepu. flpuMep: 
Зaщo дeмoтo на  72 не  бaчкa?" (кaтo се  имa 
предвид, че  когато  нещо  не  бачка  е  най- 

дoбpe дa ce paзrneдa or друг  ыъл, aeo 
мora тaкa дa ce изразя). Просто  човек, кoйтo 
явнo не  paxhupa ocoбeнo or компютри  (unu 
поне  няма  onит), нё  hu трябвало  да  ce нax- 
вЪрЛЯ  така... 

'Дyмичкaтa'Foreveг' ce учи  в  4-ru 
кпас...'. ybpemonbpu (да  не  ce hbpea c шona- 
ри), абе  вий  къде  сте  тpъrнали  да  пишете  за  
urpu предназначени  за  aнrлoroвopящи, след  
като  не  знaeтe английски? Тюх  да  My ca не  
види. Xopa, откажете  ce! Послушайте  спеца  
(Sluchaen minuwach)! дo cera ви  бях  xapec- 
вал, HO eoraro paxhpax твa xa Forever-a нan- 
раво  ce ompeeox or вас... To бивa, huBa, ама  
твa нa нищo не  припича ... 

*MuHyTa  по  кынo" 
CrpacruTe ca вече  уталожени. Mora дa 

npoдъnжa. MHoro ce накефих  на  cтaтиятa xa 
Startopia нa Groover. He знaм  дали  тoй  имa 
пръст  в  тaя  pahoma, нo urpama ми  дonaднa aд- 
ски  много. Сьщо  и  специални  noздpaви  на  

Alex xa npeкpacнaтa статия  xa Echelon, a 
и  зaтoвa, че  e nopahorun (изглежда) доста  за  
нoвия  бpoй. Изnpaщaм  мopалнa noдкpena на  
FonManiac, щoтo явнo нa човека  My e тежко  
:). Bce пак  трябва  да  знае, че  cтaтиятa 

My ми  noмorнa дa узнал  дocтa неща, за  
което  съм  My бnaroдapeн. 

Общо  exemo, тoвa e! Или  no-тoчнo в  мо- 
мента  нe ce сещам  xa дpyгo. Бaй  и  дo нoви  
срещи  (писаници )! 

Best Regards, 
Flame 

Имa,дa!'Eдин roлям, кopaви  щpъкнan, 
прав  и  много, мнoro тnъcт... среден  пръст'. 
Всъщност  излъгах, Groover използва  всички- 
е  cu пръсти  и  пише  тaкa hbpxo, че  мисъпта  
му  малко  тpyднo ro спедва, понякога  даже  и  
изостава. Koemo Cu е  нanpaвo очевадно, aco 
се  зачетете  в  cramuure My де! 

Виж, aeo ax бях  nucan статията  за  
Startopia, тагава  сы  cиrypнocт  щвше  дa no- 
пучиш  нe един, a цели  двa средни  пръста  - 
no един  за  всяка  pькa, щoтo тoвa e единстве- 
ния  нaчин, no кoйтo съм  се  научил  да  nuwa. 
LЦpaкaм  no клaвиaтypaтa c rex' средни  npbc-
iu и  нa eoneono no-rnynaBu писма  oтroвapям, 
ronкoвa no-cunco нaбивaм. 

B твоя  случай, oбaчe, нежно  галя  кла- 
вишите. 

Freeman 

Ape he, писна  ми  or всичко  
Diablo-тo, нaй-paзnичнитe My там  ми- 

житурки  и  лaйнapи  и  всички  run шибани  нe- 
щa, дето  не  искам  да  ги  имa, a пьк  знaм  че  
не  мога  дa ги  npoмeня. И  т'вa ме  нерви  - 
нямате  Cu представа  кaк  ме  НЕРВИ  !!! Ейййй  

нanpaвo paзкывaм  се  C ronu ръце  or яд. 
Чета  Cu новия  брой  и  noнe тoй  дoнякь- 

де  мe успокоява, ми  npocтo всичко  e изnиna- 
нo, кефи  me даже  и  да  не  ro четеш, ми  caмo 
дa ro гледаш  и  дa My ce paдвaш, тo е  xybaBo 
да  знаеш, че  все  още  имa и  тaкивa, eouno 
гледат  дa Cu BbPWXT кадьрно  и  съвестно  pa- 
бoтaтa. Пьк  другите  - nлюя  на  тях. Бе  вие  що  
се  врьзвате  на  тия  cкanaняци  - чета  cu нeб- 
peжнo писмата  стигам  дo rou cybeKT ненагле- 
ден, дето  ce е  мьчил  нa ce npaeu нa opuruHa-
nec и  нa кpитик  (a no cкopo се  e nponeun като  
Kpenec) и  exe orcoeo да  ме  oбзeмa гняв. 

Mu "случaен" е, ro raKbB дебил  като  ce-
rn редовен  нe може  да  бъде. TaKuBa кaтo ги  
срещнете  нanpaвo ги  лращайте  дa дaвaт  ал- 
кoxoлни  npobu :))). Дaй  вьже  на  глупака  и  тсй  
сам  ще  ce obecu, кaктo казват. Ax нanpaвo нe 
мora дa им  се  начудя. Вместо  дa се  учат, me 
трыват  дa paзвалят  и  техния  paxaтлък  и  ce 
мислят  едва  na нe xa мнoro интepecни. AMa 
айде  crura, млъкни  сьрце! 

Taea unu иначе  нe е  нужно  тoчнo нa eac 
да  oбяcнявaм  кoлкo e скапан  и  гаден  е  noня- 
кora живoты, тьй  че  cnиpaм  дотук. 

Cera нещо  no-оптимистично  - ми  знaм  
че  ви  e писнало  дa го  слушате  aмa добри  сте  
be, якo cnиcaниe, яки  cranuu, nък  дизaйнът  
на  диска  е  убиец. 

Нямам  забележки  OCBBH една  - що  нe 
npanure извьнредни  bpoeBe unu nък  we yвe- 
личите  oбeмa, дopи  да  e xa сметка  нa цената. 
Mнoro дoбpa идея  беше  GW Express, какво  
стана  C нero? Къде  мога  дa Cu нaмepя  фиp- 
мени  фланелки  нa cnиcaниeтo и  eoneo crpy-
ear - ей  bory, noea ce е  пpeвъpналo в  нещо  
кaт  мечта  за  мен  и  нaиcтинa 

много  bux acean да  paxhepa дали  е  осъ- 
ществима 'щото  съм  nocra далеч  or София  и  
нямa кaк  дa дoйдa в  редакцията  (чaк  oo Ям- 
бoл  cbM, нали  paxbupaTe). Зa кpaй  мнoro ми  
ce щеше  дa ви  каЦа.нещо  умно, 

обаче  мaй  мyзaтa ми  вече, като  всички  
нормални  xopa и  тя  си  e nerнana, ma момента  
нищo друго  нe 

ми  идва  oceec noea: 

Пpoдъnжaвaйтe само  нanpeд, hex дa ce 
пригеснявате  кoй  ще  ви  naxa гърба  - ниe 
(феновете) сме  xa тoвa. 

Just-A-Fan 

. no повод  на  фланелките : cBbpwuxa, 
hpaneo. Някьде  около  средата  на  Юрския  пе- 
pиoд. Обаче  може  bu ceopo ще  нanpaвим  но- 
аи, и  тoraвa ще  мoraт  да  ce nopъчaт  no поща- 
тa, даже  or Ямбол. Обемът  нa списанието  зa- 
cera нямa дa расте, noue we зa смелса  на  це- 
нaтa. Блaroдapя  за  noxвалитe, нo бихме  ce 
зapaдвали  повече  на  умерено  количество  
rpaдивнa epunuKa... Дoбpe де, послъгах  
мaлкo, ама  критиката  наистина  noмaгa. 

И  на  мене  ми  ce ucen да  TM eawa нещо  
мьдpo xa изnpoвoдяк, обаче  също  не  мога  да  
се  сетя ... On жeraтa тpябвa да  e, uxnapnea и  
hex тoвa оскьдното  количество  миcли  or 
xopceume rnaви. Затова  - дочуване, довижда- 
не, дописане. 

Alex III 

P.S. И  стой  далече  or въжетата . , , 
P.P.S. Майтап, he, ce ce връзвай. 
P.P.P.S.'Cover mel"... "Go, go, go!' ww
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ИГPA HA POЛИ  
"Следващия  пы  можеше  да  бьде  Пирата. 
Ипи  навярно  Лудия  учен. 
He Берсерив , каза  Cu замиспено  Карл  Тарта- 

лия. а  него  имаше  нещо  отбпыкващо  в  тази  гьм- 
на  идея, макар  и  всичко  дв  бе  само  за  забавпение , 
само  игра. 

Може  би  Копекционерв  на  артефакти? Ho пo- 
неже  бе  новак, My ce струваше , че  ще  е  много  
трудно  да  спечепи  игратв  точно  с  uero; един  герой- 
победител  се  нуждаеше  oт  някакво  изкпючитепно  
квчество , което  Копеиционера  не  притежаваше . 
Вероятно  пo-нататьи  - Гарталия  вече  бе  харесал  
мнoro играта  и  беше  сигурен , че  ще  игрве  отново  и  
отново  - щеше  да  опита  с  Колекционера , просто  да  
види  как  е. . ." 

Фред  Саберхаген,"Оитагон" 

ИCKAW ЛИ  ПОИГРАЕШ? 
Нека  да  Cu представим  - стоиш  на  лрага  на  

квартирата  на  твоя  най-добър  приятел , кьдето  уж  с  
компанията  Cu поканени  за  поредната  urpa на  кар- 
ти... Bpaтaтa ce отваря  леко, нo когато  Алекс  (Боби, 
HuKu unu който  там  ти  е  най-добър  приятел ) разби- 
ра, че  не  Cu хазяйката , дето  все  иска  да  гс  джоби  за  
кинти, бързо  те  кани  вътре. "Влизай, влизай! Само  
теб  чакаме!" - казва  той. "Настанявай  се! Сега  ще  ти  
направя  no кафе" - и  отива  в  кухнята, докато  ти  се  
разполагаш  в  xona npu другите. Телевизорът  е  
спрян  и  отказва  да  бъде  пуснат  npu всички  олити. 
Същата  съдба  явно  е  споходила  и  видеото , и  ком- 
пютъра  (не, няма  да  си  провериш  пощата, колкото  и  
дa ти  се  иска!), a на  дистанционното  нa уредбата  My 
ru нямал0 батериите . Toea ue пречи  от  някьде  да  
звучи  заплашително  темичката  нa Дарт  Вейдър  от  
филма  "Империята  отвръща  на  удара", a когато  се  

появява  домакинъг  с  кафето  и  почти  дяволитата  
усмивка  нa лицето, ти  вече  знаеш  със  сигурност  - 
Алекс  се  е  побъркал! Нищо  подобно, той  сяда  на  
масата  и  разстипа  пред  теб  и  твойте  приятели  ня- 
каква  звездна  карта  вместо  покривка . "Няма  вре- 
ме!" - пoчти  шепне  той. "Принцесата  е  в  опасност  
и  само  вие  можете  дa я  спасите!" Всички  Cu раз- 
меняте  no един  изцъкпен  поглед  ("Ъъъ... Абе, 
май  на  тоя  наистина  нещо  My имa!"), a най-съоб- 
разителният  oт  вас  вече  е  готов  да  нaбиpa нa мо- 
билния  cu "bbpaa помощ"... Ники  (unu мaй  беше  
Алекс?) сякаш  не  разбира  какво  cтaвa и  npoдъл- 
жава  дa дърдори: Bue сте  банда  галактически  
пътешественици  от  далечн0то  бъдеще  - започва  
някаква  rьna история  той  - и  главното  ви  занима- 
ниe e да  обикаляте  Вселената  в  тьрсене  нa npик- 
лючения ... B момента  се  намирате  нa Трети  им- 
перски  космодрум  oт  планета  Рудала  и  към  вас  и  
вaшия  кораб, с  който  се  готвите  да  отпыувате  
към  нoвa звезда, се  приближава  непозната  rpyna 
странни  същества  в  тьмни  yнифopми. Водачът  им  
ви  прави  знак  вeднara да  прекратите  излитането!" 
Последното  ви  идвa малкo в  повече  - кpaйнo отег- 
чени  от  глупостите  нa Боби, всички  вие  извиквате  
в  един  mc... 

КАКВО, nO ДЯВОЛИТЕ , CTABA ТУК?! 
Абсолютна  клacикa в  жанра! Ще  имa дa го  

повтаряте  и  повтаряте  още  мнoro пъти, преди  
наистина  дa разберете  за  какво  всъщност  става  
въnpoc. He че  е  тoлкoвa трудно , нo както  и  в  кoм- 
пютърните  Ролеви  Игри, и  в  Настолните  такива  
(зa които  ще  cu говорим  в  тази  статия ) има  ня- 
колко  основни  стъпки , npea които  трябва  дa ми- 
нете. Стресът, в  който  може  би  ще  изпаднете  в  
нaчaлoтo, е  само  мaлкa част  oт  тoвa HOBO забав- 
лeниe, които  ви  предстои  дa откриете! Hимa 
всичко  тoвa, дето  ми  се  roвopи, e истина? Дори  
дa нe e, нимa нe ce случва, ако  съм  сп0собен  дa 
Cu го  представя? И  кaк  трябва  дa реагирам? Ня- 
ма  ли  дa изглеждам  нanьлнo смешен  в  очите  на  
другите? Няма  ли  дa се  притесня? Какво  изoбщo 
трябва  да  кaжa? Трябва  ли  въобще  да  казвам  нe- 
щo unu просто  е  дocтaтъчнo само  дa кимам? Кой  
сьм  aз  всъщност  и  къде  се  намирам? Мама  My 
стара, копеле, каква  е  тази  дивотия , в  която  ме  
забърка?! Искам  да  знaм... 

...ИАКВО  CE OЧAKBA OT МЕИ?! 
Първо, да  се  отпуснеш  и  (BTopo) да  забра- 

виш  света  oкoлo теб, кonкoтo и  идиотско  дa ти  се  
струва  в  началото . Дoбpaтa Настолна  Ролева  Иг- 
pa ce гради  върху  въображението  и  хич  нe ти  
трябва  дa знаеш  дpeбonии  oт  сорта  нa "Колко  е  
часът?", "Kaквo дават  в  момента  no bu Tu Bu?" 
"Колко  свърши  вчера  мaчът  Левски  - ЦCKA?", 
"Кога  ще  ходим  да  пуцаме  в  мpeжa?" и  T.H. Със- 
редоточи  се  върху  "по-близки " и  земнu неща  

като  "Имa ли  пилот  в  самолета?", "Konкo е  голя- 
ма  тая  rpyna, дето  ни  е  взела  нa мушка?", "Имa 
ли  шанс  да  mu подкупим , ако  не  ни  нaпaднaт?', 
"Зaщo ни  напададАААТ?!", a също  u Кaк  мога  
дa застрелям  големия  червен  хуманоид  с  базу- 
ка, дето  ме  фикcиpa от  половин  час?". По  този  
начин, пoдaвaйки  адекватна  реплика  на  Воде- 
щия  (unu така  се  нарича  тoзи, кoйтo води  npик- 
лючението ), последният  има  нe мaлкaтa въз- 
можност  да  ви  подскаже  с  някаква  важна  ин- 
формация , дa ви  предложи  сделка, от  която  да  
слечелите , дa ви  npaти  нa невъзможна  миcия  с  
неочакван  кpaй, изпълнена  със  смъртоносни  кa- 
naни... Повече  успешни  Cecuu (unu т.н  пореди- 
цa oт  няколко  свързани  приключения ) в  един  и  
същ  Свят  (напр. този  нa "Дюн" unu "Междузвез- 
дни  войни"), eтo ти  пo-бъpз  космически  кораб, 
повече  скъпи  оръжия  за  пуцане , пo-ефикасна  ти- 
тaнoвa броня  зa битките , допълнителни  лекарст- 
вa и  медикаменти  no време  нa бъдещи  миcии. 
Повече  издъpжaни  битки,no-голяма  натрупана  
cuna зa Персонажа  (TepMuu, който  onиcвa героя, 
с  когото  претендирате , че  играете ), по-голям  60- 
eн  onuT, повече  щети  npu поражение  и  това  е  Ca-
MO началото! От  друга  cтpaнa, развитието  нa ге- 
роите  тлacкa сюжета  към  още  no-oпacни  и  неве- 
poятни  приключения , към  по-кoвapни  злодеи  и  
обрати . Към  пo-епичен  финaл  и  paзвpъзкa! 
Към... 

СЛЕДВАЩИ  ПРИИЛЮЧЕИИЯ! 
да, такива  ще  има  мнoro! Pauo unu късно  

чиcтaтa фантастика  ще  ти  писне  и  тoraвa ще  Cu 
разиграеш  с  останалите  я  фентьзи  спектакъл , я  
нещо  пост-апокалиптично , я  пък  средн0вековни  
рицарски  турнири  unu шпионски  aвaнтюpи... По  
дяволите, каквото  cu поискаш  - така  unu иначе  
за  една  Сесия  винаги  ще  се  намери  вpeмe! Bce 
naк  дa се  почувствате  repou, дори  в  Hacronнaтa 
PoneBa urpa, не  е  никак  лесно, когато  същата  тa- 
зи  HPИ  си  има  (noнякoгa, HO не  винarи  сложна!) 
Система  от  правила  (и  Водещ), с  чието  npиcыт- 
вие  трябва  дa ce съобразява  и  внимава. Crpyвa 
ти  ce cтpaннo и  някак  НеРеалИстично  - aми  тora- 
вa опитай  именно  заради  тoвa! Предизвикателс- 

• твото  на  пoдoбeн  род  изживяване  e нecpaвнимo 
caмo no себе  си  с  нищо  дpyro. Навярно  повечето  
от  вас  вече  ca усетили  тръпката  нa компютьрни- 
те  Ролеви  Игри, познати  предимно  noд  съкраще- 
нието  cu RPG, кoeтo пък  идва  oт  тяxнoтo специ- 
фичнo aнrлийcкo наименование  Role Playing 
Games. Някои  може  би  дори  знaят, че  тяхното  
нaчaлoтo е  поставено  още  през  70те  гoдини, 
много  преди  мacoвoтo навлизането  нa компют- 
рите  в  битa. Тогава, повярвайте  ми, всички  ос- 
нoвни  изчисления  ca се  лравели  нa pъкa, нямало  
CПИH и  Интернет , a големите  цици  били  съвсем  



истински. Уффф, увлякох  ce! За  друго  ми  беше  
думата, нo май  ще  се  напожи  да  започна  от  ca- 
мото  начало. И  така, имало  едно  време... 

EДHA HE TOЧHB ИГРА... 
Няма  грешка  - голямата  заблуда  на  всички, 

които  за  първи  път  чуят  за  този  невероятен  нa- 
чин  нa забавление , е  да  cu помислят, че  тук  
просто  ce urpae нa някаква  си  игра. Това  не  е  
точно  така! Работата  е, че  при  Настолната  Ролева  
Игра  всъщност  всичко  е  малко  Хмм, абе  всич- 
ко  е  с  краката  нагоре  и  почти  като  в  Света  на  
Диска  при  Прачет - малко  Не-Както-Трябва, нo 
понякога  именно  това  е  номерът! Строго  поглед- 
нато  HPИ  (He!) изискват  обичайните  средства  за  
провеждане  на  настолни  такива  от  сорта  на  за- 
рове, пионки, плотове  и  пр. екстри  и  аксесоари, 
които  за  другите  игри  са  просто  задължителни . 
Вижте, приятели , идеята  въобще  нe e да  се  събе- 
рете  обичайните  тайфа  aeepu no чашка, с  които  
да  седнете  нa масата  и  да  играете  карти , a нещо  
много, много  повече  от  това. Зa една  наистина  
добра  Ролева  игра  са  нужни  най-вече  фантазия , 
креативност  и  въображение , a когато  добавите  и  
мaлкo пиперливо  чувство  зa XyMOP, тo тогава  
удоволствието  ви  e rapaнтиpaнo! Разбира  се, ка- 
тo всяка  уважаваща  себе  Cu добра  игра  и  при  ро- 
левата  са  залегнали  някои  определени  правила  
и  принципи, които  се  съблюдават  и  спазват  от  
всички  играчи . Един  от  THX е  Водещ, който  поз- 
нава  (почти) перфектно  Системата  от  правила  нa 
urpa и  на  практика  той  е  самият  Свят-Вселена, в  
който  ce подвизават  Персонажите ! Bce още  ли  ти  
звучи  сложно? Повярвай  ми, нямa нищо  no-nec- 
нo от  това  да  играеш  НРИ, просто  поне  веднъж  
трябва  да  опиташ! Единственото , което  се  изиск- 
ва  от  теб  кaтc играч, е... да  мечтаеш! да, това  е  
тo цялата  философия  нa заниманието  - дa Cu 
представяш  разни  работи  и  посредством  Систе- 
мата  от  правилата , Водещия  и  останалите  играчи  
дa ги  интерпретираш  така, че  те  да  изглеждат  
реални. Както  е  в  театьра  и  киното  - веднъж  из- 
лязъл  нa сцената, ти  преставаш  да  бъдеш  себе  
cut Когато  камерата  се  завърти , вти  се  потапяш  в  
действието  и  атмосферата  дотолкова , че  вече  не  
Cu просто  личност... 

.""А  ПO-СкВРВ  РВЛЯ! 
Роля  в  Системата  и  Света! Има  ВСЯКАКВИ  

Системи  за  игра, както  и  БEЗБPOЙ  Роли  и  Bce- 
лени  от  Светове , в  които  дa приложите  същите  
тези  Системи! По  принцип  всеки  малко  no-из- 
вестен  Свят  има  своя  собствена  официална  Cиc- 
темата  от  npaeuna, чрез  кoятo дa Cu направите  
Персонаж, с  кoйтo да  игpaeтe, HO това  не  винаги  
е  задължително  условие . Напълно  възможно  е  
дa Cu харесате  една  Система  и  само  нея  да  из- 
ползвате  npu всички  ceou Cecuu. Всеки  Водещ  е  
длъжен  да  избере  концелцията  от  npaeuna, no 
които  ще  води  приключенията  и  героите. Той  
също  е  способен  съвсем  сам  дa cu измисли  лич- 
нa Система  и  Свят, мaкap тoвa дa се  практикува  
само  от  fv1H0Г0 onитни  Водещи  и  TO единствено  
тогава, когато  последните  са  натрупали  доста- 
тьчно  познание  no чужди  Светове  и  Системи , за  
да  балансират  добре  свойте  собствени  такива. 
От  друга  страна  да  използваш  една-единствена  
Система  винarи  и  npu всички  случаи , noнякora 
поражда  неудобство , aкo сте  решили  рязко  дa 

"превключите " между  различни  Светове, кoитo 
изобщо  нe Cu приличат  - например  дa Cu играете  
нa Командоси  & Автомати  в  Света  нa Индиянци  
& Томахавки! Е, разбира  се, съществуват  т.н. 
универсални  Системи, зa кoитo подобно  npen- 
литане  нa repou и  оръжия  Cu e нaпьлнo в  реда  нa 
нещата, HO те  в  повечето  случаи  рядко  се  възп- 
риемат  тaкa добре, кaктo по-специфичните  и  
унифицирани  жанрове. Най-често  срещаният  
подход  при  разиграване  нa Сесии  си  остава  кла- 
сическия  метод  нa Системата  в  Световете, кьде- 
то  чрез  една  подходящо  избрана  Система  се  pa- 
зиграва  цялa поредица  от  Светове, всеки  един  от  
кoитo е  създаден  специално  зa нуждите  нa съ- 
щата  тази  Система. За  пример  ще  посоча  нaй- 
старата  и  популярна  в  момента  Система  
"Dungeons & Dragons" unu "Тъмници  & Дpaкo- 
ни", чиито  Персонажи  разполагат  с  почти  неог- 
раничен  брой  от  възможности  зa развитие  ед- 
новременно  в  няколко  Свята. Вълшебният  
"Forgotten Realms" ("Забравени  KpancTea"), пъл- 
ният  с  orнeдишaщи  дракони  "DragonLance" 
("Драконово  Копие"), рицарският  "Birthright" 
("Рожденно  flpaeo"), вампирският  "Ravenloft" 
("Рейвънлофт") са  все  Светове , обединени  чрез  
един  нaиcтинa огромен  oбщ  Свят, наречен  
"Planescape Torment" unu "Измерение  Мъчение " 
- всички  те  пoд  Системата  npaeuna нa "Тъмници  
& Дpaкoни"! Toвa изобщо  не  пречи  на  играчите  и  
Водещия  да  разиграят  със  същата  Система  и  
Персонажни  листи  repou u/unu героини  нa Ро- 
джьр  Зелазни  от  "Хрониките  нa Амбер", HO aкo 
се  oпитaт  впоследствие  дa симулират  финалната  
сцена  от  "Смъртоносно  оръжие  IV" ще  uM бъде  
мaлкo трудно, aкo не  лотренират  преди  тoвa с  
"Дoшли  oт  миналото "! Шегата  нacтpaнa, c добър  
Водещ  и  Система, вервайте  ми... 

B HACTBЛHNTE POЛEBN NГPN 
ВСИЧкВ  E ВЪЗМОЖНО! 
Единственото  условие  е  дa ти  ce urpae и  дa 

можеш  да  Cu фантазираш  нa воля, a също  тaкa и  
дa пoзнaвaш  Системите  и  Световете , в  които  се  
подвизаваш . Е, добре  де, засега  последните  две  
неща  не  ca абсолютно  задължителни . Целта  нa 
настоящата  рубрика  е  дa разкрием  пред  всички  
вас  зa невероятните  възможности  нa Настолни- 
те  Ролеви  Игpи, както  и  мarиятa, кoятo несъмне- 
но  те  съдържат. B няколко  последователни  броя  
ще  разкажем  зa историята  нa това  хоби  през  гo- 
дините  и  за  някои  от  неговите  нaй-добри  и  дoкa- 
зaни  образци  до  момента. Ще  ви  потопим  в  нeo- 
бятните  простори  нa не  един  unu двa от  no-из- 
вестните  и  предпочитани  Светове  зa игра. Ще  
разясним  из  основи  предимствата  и  недостать- 
ците  нa една  Система  пред  друга  и  ще  дадем  яс- 
на  представа  за  ролята  нa Водещия  и  тази  нa Иг- 
paчa, както  и  техните  най-общи  принципи . Също  
тaкa чрез  страниците  нa списанието  ще  публику- 
ваме  най-различни  новости  и  любопитни  пoд- 
робности  от  кухнята  нa ролевия  жанр  нa зanaд, a 
също  така  и  тук, в  България! Ще  следим  родния  
naaap и  първи  ще  приветстваме  (unu "ocвиpкa- 
ме") един  unu друг  oпит  зa Role Playing Games c 
българско  участие  и  няма  дa noзвoлим  пошпо  
гаврене  с  жaнpa, кaктo сториха  навремето  някои  
издателства  с  познатите  ни  KHuru-urpu. Разбира  
се, винarи  ще  се  намери  някой  "по-нaвътpe" в  тe- 
мaтa от  нac, който  ще  констатира , че  на  фона  нa 

!ПАСЮАНO RUG 

всичките  тия  компютърни  urpu, зa които  no прин- 
цип  пишем, ролевите  определено  ocтaвaт  на  no- 
заден  nnaH. И  ще  бъде  npaB, HO тoвa oзнaчaвa ли, 
че  xopaтa ще  спрат  дa ги  иrpaят? Всъщност  така  
или  иначе  повечето  xopa в  Бълrapия  изобщо  и  нe 
ca научени  дa иrpaят  нa Hacтoлни  Poлeви  Игри, a в  
повечето  случаи  даже  дори  и  не  ca чували  зa тях! 
Ta какво  no-хубаво  от  това  - ниe първи  дa ги  въвe- 
дем  из  дебрите  нa жaнpa и  да  им  пoкaжeм  кое  кaк  
cтaвa. Току-виж  след  време  сме  нanpaвили  отдел- 
нo списание  RoleP!ayingShop зa нуждите  на  роле- 
вaтa общественост , a до  тoraвa следете  рубриката  
ни  зa НРИ, която  cтapтиpa oт  този  брой. До  иrpa- 
нe! 

Авторы  нa статията  ще  бьде  бпагодарен  за  
всяка  една  забепежка , похвала  ипи  критика , отпра- 
вена  вьв  врьзка  с  написаното  зa Настопниге  Ролеви  
Игри. Последният  HE претендира  за  напьпно  изчер- 
патепно  oпиcaниe или  целенасочен  коментар  в  една  
или  друга  обпаст  на  rosa сьвсем  HOBO и  вce още  
(увио  почти  непознато  зa бьпгария  явпение. Всички  
вьпроси  задавайте  нa DamyannC~?aбv.bg, a сьщо  та- 
кa и  на  познатите  ви  адресите  на  списанието . Зa до- 
пьлнитепна  информация  посетете  бьлгарския  офи- 
циален  Портал  за  Насголни  и  Компютьрни  PoneBu 
Игри  (http.//rpg.hit.bg) и  нeroвия  on-line Фopyм, иoй- 
ro се  сгопанисва  oт  иoлeraтa Chappy, a тук  
(http.//web.dir.bg/rpg)  мoжeтeдa ce зaпoзнaeтe c 
Владислав  CnasoB, кoйro засега  е  един  oт  малцина- 
та  наистина  добри  Водещи  в  София. Личният  ми  сь- 
вeт  е  ga посетите  И  ДBATA caйтa, защото  освен  ин- 
формация  or тaм  мoraт  дa се  изтеглят  напьпно  без- 
платно  готови  и  разработени  Системи  зa urpa, кaктo 
и  npaвилa за  Водещи  и  Играчи, макар  и  засега  пре- 
димно  нa английски  език, което  е  песно  обяснимо. 
Сьщо  тaкa не  пропускайте  дa подминете  и  caйтa нa 
"Здрач  нaд  Ендивал" (http.//endyval.hit.bg) - пьpвaтa 
бьпгарска  фентьзи  Насголна  Ponesa urpa, зa кoяro 
ние  oт  WorkShop вече  писахме . Проверете  и  иrpaтa 
нa cn, Фентьзи  Фаитор  зa Cee ra нa Marлaндия, кoя- 
ro мaй  ce очертава  дa бьде  вгората  
(http.//www.fantasy-factor.org ). Зa тресиата  
"Dungeons & Dragons", заповядайте  нa 
htlp.//bgdungeon.da.ru  и  axкaйтe... A нaкpaя  зa вcич- 
ки, които  ca запалени  no чата  - защо  нe надникнеге  
в  мрежата  нa Uni.Bg, иьдето  фенове  нa компютърни  
и  "чисти" Ролеви  игри  ca си  нaпpaвипи  кaнал  #RPG 
no темата... 067 



ITi n~rum ~..  
IT Huron Resource Consultonts 

Погледнете  ей  онази  книга  на  
бюрото  си. Ама  добре  я  погледнете . 
Каиво? He я  виждате? Сигурни  ли  
сте? Ами  може  би  нямате  книгa на  
бюрото  си. Тогава  сьс  сигурност  
имате  листа  някьде  около  eac. 1/a? 
Чудесно! да, да, за  А4 формат  става  
вьпрос , точно  така. Ta вземете  един  
пист  и  го  погледнете  хубаво. Cera cu 
представете , че  е  дебел  кьм  8-9 сан- 
тиметра. И  иакво  се  получава? Ком- 
пютьр, ще  ви  Kaжa аз. Не, не  е  шега, 
часовникы  ми  не  е  спрял  на  пьрви  
anpun... 

Отскоро  на  българския  пазар  се  
предлагат  т.нар. Book Size PC-та, 
чиятo основна  отличителна  черта  е  
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малкият  размер  - 27х8,5х30см, пос- 
тигнат  чрез  интегриране  на  аудио- и  
видео  контролерите  в  дънната  плат- 
кa. Ho да  се  спрем  все  пка  no-пoд- 
робно  на  компонентите  в  машината . 
Дъното  е  базирано  на  чипсет  i810E с  
вградени  мултимедийнивъзмож - 
ности. Графичният  чип  разполага  с  
телевизионен  изход  и  поддържа  
разделителни  способности  дo 
160ох1200 при  85Hz честота  на  on- 
ресняване  на  картината . Аудиоконт- 
ролерът  е  в  състояние  да  възпроиз- 
вежда  четириканален  звук  и  пoд- 

държа, нещо  кoeтo учуди  и  мен, 
22(I) битoвo 44kHz стерео. Останали- 
те  характеристики  на  "книжката " съ- 
щo не  са  за  пренебрегване . Потреби- 
телят  може  да  избира  между  
Cyrixlll, и  кoeтo е  no-вaжнoтo, 
Celeron и  Pentium 3 процесори  с  так- 
тoви  честоти  oт  300 дo 800MHz. Има  
и  два  DIMM слота, noзвoлявaщи  ин- 
сталирането  на  дo 512MB SDRAM. 
Освен  това  клиентът  може  да  Cu из- 
бере  пoдxoдящ  за  нуждите  Cu хард- 
диск, a конфигурацията  се  допълва  
oт  56К  модем,l0/100 Mbit мрежова  
карта, 52х  CD-ROM и  разбира  ce, 

флoпи-диcкoвo устройство. Предла- 
га  се  и  разнообразен  софтуер, като  

за  no-ексцентрични  натури, може  да  
се  инсталира  както  Linux, така  и  
Windows 98/2000 на  един  харддиск . 
Пакетът  се  допълва  oт  ппдходящи  
бизнес, развлекателни  и  анти-вирус- 
ни  програми. 

B крайна  сметка  излиза, че  наг- 
лед  несериозното  предложение  
въобще  не  е  за  пренебрегване . 
Производителите  са  усяли  да  събе- 
рат  в  размерите  на  книга  една  доста  
сериозна  машина. това  може  би  не  е  
ocoбeнo учудващо, след  като  има  
лаптопи  с  много  no-малък  размер  и  
големи  възмoжнocти, нo нa каква  

цена  са  те? Доста  солена  бих  казал , 
можете  да  Cu направите  справка . C 
BookPC нещата  далеч  не  стоят  така. 

Една  добре  окомплектована  система  
излиза  oкoлo 300$, кoeтo е  повече  
от  добра  цена. Е, не  очаквайте  да  си  
играете  Quake 3 със  сто  кадъра  за  
секунда . Както  всички  компютри  с  
вграден  видeoкoнтpoлep,BookPC 
определено  нe e избора  за  почитате- 
лите  на  ЗD-гейминга . Неговата  сила  
е  в  изключително  компактните  раз- 
мepи, лекота  нa използване  и  ниска  
цена, съчетани  добри  технически  xa- 
рактеристики , виcoкa стабилност  и  

не  лоши  мултимедийни  възможнос- 
ти. Bcичкo тoвa ro прави  идеален  за  
нapacтвaщия  брой  потребители , из- 
ползващи  PC-тo глaвнo зa работа  и  
сърфиране " в  интернет. 

B дoбaвкa мога  caмo да  кажа, 
че  BookPC ce oтличaвa със  стилен  
дизaйн, издъpжaн  във  въrлeнoвocи- 
ви  нюaнcи, кoeтo затвърди  добрите  
впечатления . Kaтo цялo това  е  реше- 
ние, ocoбeнo noдxoдящo зa претова- 
рени  офиси, където  всеки  сантиме- 
тър  пространство  е  ценно, или  пък  
зa интернет  кафета, кьдето  кoмnaкт- 
нocпa и  лекотата  нa използване  ca 
решаващи . 

Дистрибутор  нa продукта  е  
фирма  Асбис. 

SaiпtP 
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Ilpegnaгdмe eu ga инвепирате  80 часа  oт  
cвo6ogнoтo cu време  и  gd навпезете  в  уе6рите  
на  ндй-6Ързо  развиващVfl се  програмен  език  в  
светд! f1нтeнзuвнuтe курсове  пo Jdud ще  в  
gagdт  реалнд  вьзможноп  gd започнете  
вашата  кариерд  кdтo програмиП  ипи  ga 
3dgbn6o4UTe 3нанИ flта  cU в  тдзи  06пдП. всиЧко  
тoвa в  прилтнд  o6Пaнoвкa nog pъкoвogствoтo 
нд  опитни  препоудвдтепи . 3а  повече  
иноормаци fl можете  ga ни  haмepuтe на  dgpec: 
httpl/www.itinerum.bg, e-nd 
academy@ itinerum.Ьg unu на  тen. 931-06-42  

/1.септември  - 5.моември  2001г./ 

СрОк  Mn 3аписваме: go ZZ август  2001 г. 
1lроуъпжитепмост  ма  курса: 80 часа  
Цема  ма  Kypcn: 320пв. 

hHTeH30eNu кОмПЮТЪрНи  KypCO6t7 ПО  ЈaUd 3д  11дЧШ1<зеЩи  и  11дПре9Н<7Пи  

Bъвegeмue в  пpoгpaмupaмeтo Md Јdvd 

flкo ucкaтe ga hayчuтe  Java... 
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цени  на  
картите  

[леба]  

2,99 
4,99 
9,99 

19,99 

лoиaпeн  
gocmbn 
Q Coфuя  
u Бypгac 

8 Ч. 
15 ч, 
35 ч, 
75 ч. 

gocmьn 
or 
цялama 
cmpaнa 

5 ч. 
10 ч. 
20 ч. 
50 ч. 
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за  уистрибуция: 
HETEЛ  ЕООД ; тел:[021986 7675 



SocketA.Com  
http://www. socketa. com/ 

Ако  притежавата  процесори  Athlon unu Duron на  AMD, този  
сайт  е  за  вас  и  вашия  компютър! Авторите  на  SocketA.Com  ca съз- 
дали  портал  за  нoвини  и  информация  зa AMD хардуер, включващ  
актуални  новини  от  хардуерния  бранш , прегледи  и  тестове  нa npo- 
цесори , дънни  платки  и  друга  "железария ", последни  версии  на  

HTML Goodies 
http://www.htmlgoadies.com/ 

Ако  тепърва  ви  предстои  да  направите  първия  Cu сериозен  сайт, имате  
елементарни  познания  no HTML и  въобще  не  искате  да  се  изръсите  с  30-40 
лева  за  някой  многотомен  учебник , тo този  сайт  ще  ви  помогне  много. Негов  
автор  е  проф. Джo Бърнс , автор  на  книгата  "Web Site Design Goodies" и  на  
всеки  две  седмици  се  публикуват  илюстрирани  ръководства  за  това  как  да  
постигнете  различни  графични  ефекти  използвайки  възможностите  на  
HTML до  краен  предел. до  този  момент  броят  им  е  над  40-50, a има  и  таки- 
ва, които  излизат  извън  HTML - ASP, DHTML, XML... Рьководствата  ca npo- 
фесионално  написани  и  илюстрирани , като  за  разлика  oт  други  сайтове  с  no- 
добно  съдържание  текста  не  е  разкыан  на  отделни  страници , a прегледно  
предложен  наведнъж. 

FileWatcher.Org  
http:Ufilewatcher. o rg/ 

Ако  здравата  
сте  я  закъсали  за  
някой  файл , който  
след  многочасово  
търсене  no уеб- 
сайтове  и  търсач- 
ки  така  и  не  може- 
те  да  намерите , 
време  е  да  се  за- 
мислите  и  за  инс- 
тинската  съкро- 
вищница  на  соф- 

туер  в  интернет  - публичните  FTP сървъри , съдържащи  терабайтове  ин- 
формация . Търсенете  из  тях  не  е  тoлкoвa лесно , колкото  с  уеб-сайтове- 
те  поради  твърде  динамичното  им  съдържание  и  малкото  специализи- 
рани  тьрсачки  които  индексиратсъдържанието  им.Както  сигурно  вече  
се  досещате , FileWatcher e именно  такава  тьрсачка , създадена  да  о6- 
лекчи  тези , кoитo търсят  специална  програма  или  пък  близък  mirror за  
нейното  изтегляне. Освен  доста  бърза  и  ефикасна  търсачка , FileWatcher 
притежава  директория  с  по-известни  тьрсени  програми , класифицира- 
ни  в  над  120 категории , с  кратко  описание . Най-интересното  в  
FileWatcher e, че  ако  сте  открили  публичен  FTP CbPBbP с  интересно  съ- 
държание , може  да  въведете  връзка  в  регистрите  на  сайта  и  той  ще  бъ- 
де  индексиран  и  добавен  към  базата  данни . Точен  дизайн  без  каквато  и  
да  е  реклама  no страниците , което  е  учудващо  за  уеб  сайт  в  тези  тежки  
дни. 
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ASL.To 
httpy/www.asl•to/ 

Няма  начин  да  знаете  
какво  e IRC и  noue веднъж  да 	'°'  
не  сте  попадали  в  сиryацията  
нa отчаян  xopмoналнo-зареден  
чатър, опитващ  се  да  свали  
някoя  сочна  (noue на  думи) 
мадама. Обикновено  след  
стандартното  "как  си" всичко  
се  свежда  до  размяна  на  ин- 
формация  и, най-важното  - на  
снимка. Обикновено  в  такива  
случаи , no законите  нa Мър- 
фи, ще  сте  в  ситуация  в  която  
нямате  тaкaвa noдpъкa - нan- 
ример  се  намирате  в  някоя  запа  на  другия  край  на  града. И  за  да  не  пропуснете  
шанса  си  (да  нe мислите , че  рибката  ще  клъвне  нa въдичка  без  червейче ), време  
е  дa помислите  отрано! ASL.To е  сайт  за  персонални  уебсайтове , специално  зa 
феновете  на  чат  системи  като  IRC. Тук  само  за  броени  минути  може  да  си  напра- 
вите  сайт  със  снимка  (малкa и  голяма), пълни  данни  (всичко  за  което  може  да  се  
сетите), статистика  на  посетителите , възможност  за  изпращане  на  e-mail и  ICO, 
книга  зa гости, любими  канали  и  сървъри , както  и  връзки  кьм  страници  нa прия- 
тeли. Най-интересната  опция  е  възмoжнocпa дa публикувате  на  сайта  cu новини  
за  себе  cu чрез  web-интерфейс. Така  може  дa оставите  нoвини  зa отсъствия , 
предстоящи  събития  и  купони  и  какво  ли  още  не. Сайтът  имa пригледен  дизайн  и  
бързи  интерфейс , с  който  се  борави  лесно. 
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тестов  и  Flash BIOS софryер, както  и  друг  
софтуер  за  AMD, както  и  съвети  зa овъркло- 
кинг  и  голяма  директория  с  връзки  кьм  други  
сайтове  посветени  нa процесорите  нa втория  
no продажби  производител  нa процесори . 
Всичко  това  се  осъвременява  всеки  ден  и  е  
предложено  с  удобен  интерфейс  и  пригледен  
вид. 
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ASCII-Art.De 
http://www. ascii-art. de/ 
Важно  правило  при  избора  на  сигнатура  за  електронна  поща  е  че  ако  

вече  сте  Cu наумили  какво  трябва  да  Съдържа  като  текст, време  е  да  я  предс- 
тавите  графично. Това  не  винаги  е  това  просто, защото  електронната  поща  е  
текстова  медия  и  картинките , които  повечето  xopa използват  са  псевдо-гра- 
фика, представена  чрез  обикновени  текстови  символи , които  като  цялс  напо- 
добяват  груби  рисунки , някои  често  C много  добро  качество. И  ако  стре  ре- 
шили  дa дoбaвитe тoчнc определена  картинка  към  своята  сигнатура  за  дa я  
направите  оригинална  и  привличаща  вниманието , тo следващата  ви  стъпка  
трябва  да  е  дa посетире  този  сайт  и  да  направите  своя  избор. Тук  са  налични  
над  2500 картинки , които  може  да  използвате  чрез  проста  операция  от  
copy&paste. ASCII-Art.De може  да  се  похвали  че  е  един  от  малкото  Сайтове  
из  интернет, които  са  ипюстрирани , HO не  съдържат  и  една  картинка . B това  
ще  се  убедите  щoм  посетите  веднъж  сайта. 
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CoolSigs.Com  
http://www.coolsig.com/ 
Едно  от  "предизвикателствата " свързани  C това  да  Cu отвориш  елект- 

ронна  поща  и  да  пишеш  писма  на  приятели  или  непознати , е  свързано  C из- 
бора  на  сигнатура  - онези  2-3 реда  в  края  на  писмото, които  хем  играят  роля- 
та  на  подпис, хем  целят  да  придадат  една  завършеност  и  атмосфера  на  ca- 

мото  писмо. Затова  не  се  учудвайте , че  има  xopa no този  свят, които  са  пре- 
върнали  избора  на  сигнатура  почти  в  изкуство. И  докато  в  повечето  случаи  
може  да  се  снабдите  c ASCII картинка  no много  начини  (например  от  сайта  
посочен  no-долу), тo добавянето  на  подходяща  фраза  или  цитат, кoятo да  
подслади  забърканата  oт  вас  каша, е  вече  задача  на  друг  сайт, в  Случая  
CoolSigs.Com. Тук  ще  намерите  над  3700 цитата, извлечени  от  истински  из- 
ползвани  сигнатури  в  електронна  поща. Те  са  групирани  в  над  40 категории , 

като  навигацията  е  песна, a самите  цитати  - вариращи  oт  Смешни  до  наисти- 
на  остроумни . B случай  че  хванете  музата  здраво, може  да  пуснете  нещо  и  
вие... 

~! gдлы.lQ1 NtpHonno гоы+ч  сопч  

• People and society! 
51cs at Work  1981  PoIIUm 1191  Sºholariv  SIp61261  PICk-UD Lines  1511 

Mцlfety 1171  Social ºommemary  1381 Rttalº01651  Worldly  Slg61181  

aattle ofthe  Sexed1851 	Movies1581 	Music1211 5oппs1761 

W  Lifes Little Lessons! 
The Proverhlal Siff  11701  Raising Rumats  1191  Sialets of Advice  11161 

Quotations from the wise and tunny  1121)  filet that the Truth'  1701 

That's Amaral  166] 	Life's Unanswered Questions  11071 

Uaaoint u. Love. Life aed all that mushy stuff..  1771 	Gºing Golden  1201 

CooіјіomePageѕ.Com  

http. 	.coolhomepages.com 
Създаването  на  уеб-дизайн  е  задача, кoятo не  винаги  се  удава  не  всеки . 

да  създадеш  единство  между  текст, графика, звук, движение  и  друга  мулти- 
медия  е  изкуство ,  a  BbB вcякo изкуство  има  мода, която  тези, които  успяват  
в  уеб-пространствoтo ТВоряТ. Естественo, инстинските  оригинални  решения  
се  създават  за  да  бъдат  следвани  и  подражавани  и  да  вдъховяват  тези, кoи- 
тo ce заемат  C  задачата  да  създадат  свой  собствен  професионален  дизайн . 

CoolHomePages.Com  e  сайт, кьдето  може  да  се  запознаете  със  сайтовете- 
първенци  no  добър  дизайн  в  много  категории  - oт  изчистен  сайт  без  картин- 
ки  дo артистични  шедьоври  100+  картинки , от  статични  дo F1ash-сайтове . 

Всеки  сайт  има  своя  умалена  картинка  представяща  външния  My  вид  и  оцен- 
ка, кaтo посетителите  могат  да  дадат  своя  глас  за  всяко  предложение . Оста- 
налото  зависи  Само  oт  вас  - изберете  сайта, който  най  ви  допада  и  копирай- 
тe... нo  C  мярка! 

Uglylnternet.Com  
http://www. uglyinternet. com/  

A след  като  посетихте  предишния  сайт  и  се  насладихте  на  уменията  и  
таланта  на  истинските  професионалисти , най-малкото  за  зaбaвa е  време  да  
се  запознаете  C най-некадърните, нaй-безвкусни, нaй-безумни, най-безмис- 
лени  и  въобще  нaй-грозните  сайтове  които  могат  да  се  намерят  в  oкeaнa на  
Интернет. За  да  направите  това, трябва  само  дa посетите  Uglylnternet.Com  и  
ще  ви  се  изправи  кocaтa - дори  личнaтa ви  Страница  C 5-6 кода  и  1 картинка  
не  може  да  се  сравни  C някой  от  нaй  ужасните  образци , които  можете  да  
срещнете  no време  на  сърфиране . Както  може  да  се  очаква, сайтът  предлага  
прегледи , анкети , възможност  за  оценяване  ua сайтове  с  анти-точки  и  т.н. 

Какво  да  добавим , освен... не  правете  като  тях, за  да  не  останете  със  само  
един  посетител  - вие! 
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. . ЕЮФТУЕР  

Историята  на  пионерът  в  peer- 
to-peer размяната  на  файлове  
Napster e една  тъжна, скръбна  
ария, започваща  C гръмък  оркест- 
рално  въведение , преминаваща  
през  пламенно  кресчендо  достига- 
що  апогея  Cu в  прилив  на  енергия  
и  жизненост , за  да  бъде  последва- 
нo от  мрачна  интерлюдия  напом- 
щяна  донякъде  на  темата  на  Дарт  
Вейдър  от  "Междузвездни  вoйни" 
и  завършваща  C най-тягостния  и  
трагичен  лебедов  танц, кoитo ня- 
кoй  побъркан  музикант  може  да  
сътвори  в  своите  кошмари . Създа- 
дената  oт  Napster InC. програма  no- 

лoжи  началото  на  нова  epa в  раз- 
мяната  на  файлове  из  Изтернет  и  
постави  пред  изпитание  икономи- 
ческите  основи  на  бизнеса  C мe- 
дия, което  доведе  дo едно  от  най- 
големите  и  важни  1Тдела  през  noc- 
ледните  години  - музикалните  ком- 
пании  срещу  cвoбoдaтa да  Cu из- 
теглиш  албум  на  Prodigy за  час- 
два. Не, че  в  битката  на  героя  C 
драконите  се  очакваше  някаква  го- 
ляма  развръзка  - и  да  не  Cu npe- 
въpтял  Baldur's Gate пак  е  близкo 
дo ума, че  на  Napster не  им  е  писа- 
нo да  съществуват . Независимо  че  
Napster направи  неимоверни  ycи- 
лия  да  наложи  филтpи  и  защита  
срещу  пиратство  (нещо, което  е  не- 
възможно!), последните  решения  
на  съда  напълно  oтxвъpлят  nporpa- 
мата  да  продължи  дa paбoти  дори  
в  тoзи  Cu непрекъснато  oкacтpян  
вариант  докато  не  rapaнтиpa 100% 
че  никой  не  може  да  пиратства  му- 
зика  чрез  техните  системи . Което  
пък  ще  стане  нa кукуво  лято. Зa 
жалост, компаниите  не  ce интepe- 
суват  oт  това  какво  може  дa стане  
и  какво  не, те  просто  искат  главата  
нa coбcтвeникa нa Napster в  найло- 
нoв  плик, замразена  no желание . И  
кaro нищо  може  и  дa я  имат  скоро. 

Ho кaктo кaзвaт  старите  xopa, 
всеки  кpaй  e HOBO нaчалo. Ако  пpeз  
последните  няколко  години  слу- 
чaйнo не  сте  забелязали  C успехът  
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нa Napster и  последвалия  бум  в  

peer-to-peer технологиите  на  соф- 
туерния  пазар  се  появиха  десетки  
програми  C аналогични  и  често  но- 
ви  възможности , които  решават  
проблема. Повечето  oт  тях  си  нау- 
чиха  урока  от  Napster и  предлагат  
решения, която  са  дo голяма  сте- 
пен  непревземаеми  oт  жадните  ка- 
питалистки  интереси  на  музикал- 
ните  гиганти . За  някои  oт  тях  си- 
гypнo вече  сте  чували  - от  фирмен  
софтуер  като  iMesh до  отворени  
технологии  като  Gnutella... Други  
пък  им  е  писано  донякъде  да  оста- 
нат  в  сянката, независимо  че  пред- 
лагаг  чести  изключително  добра  

смес  от  възможности  и  дизайн. Ta- 
зи  статия  е  посветена  именно  нa 
тях  - програмите  зa които, no една  
или  друга  причина, не  сте  чули  
преди  дa потърсите  даден  фaйл  - 
бил  той  музика, изображение  или  
програма. A e тpябвaлo! 

Gnotella 
http://www. gnotellа. сот/ 

Преди  дa хвърлите  един  кpи- 
тичен  поглед  на  автора  нa тaзи  
скромна  статия  C критиката , че  кoй  
ли  не  е  чувал  зa един  oт  най-сери- 
озните  конкуренти  на  Napster, ще  
се  зaщитя  c тoвa, че  зa Gnutella 
(забележете  разликата  между  "u" и  
'0") са  написани  десетина  клиента  

зa най-различни  nлaтфopми, a 
най-добрия  клиент  за  Windows - 
Gnotella - се  сдоби  тези  дни  C фи- 
налната  версия  1.0, в  която  бяха  
оправени  доста  бъгове  и  добавени  
нoви  възможности . Съдете  сами: 
nporpaмaтa има  удобен  полу-нес- 
тандартен  интерфейс  C интелигент- 
ни  менюта, кoйтo използва  skin- 

технология  и  представя  групите  
сървъри  чрез  удобни  гpaфични  
иконил  възможности  зa търсене  no 
обем  скорост  и  фaйлoв  тип, rpynи- 
ране  на  файлове , aвтoмaтичнo сва- 
ляне, игнopиpaнe нa tirewall зaщи- 
тени  сървъри  и  възможност  за  тъp- 
ceнe в  paмкитe нa даден  резултат. 

Пo отношение  на  създаването  нa 
CbPBbP ca добавени  възможности  
за  записване  и  блoкиpaнe нa пот- 
ребители,управляване  нa тpaфикa, 
потреблението  нa памет  и  проце- 
copни  pecypcu. Ocвeн  roвa както  си  
му  е  peдa може  да  бъде  ограниче- 
нo изтеглянето  нa файлове  и  изис- 
квaнeтo зa кaчвaнe нa файлове, ка- 
тo последните  се  aнaлизиpaт  и  зa- 
писват  в  специален  penopr. Самите  
потребители  ще  намерят  в  Gnotella 
възмoжнocт  за  автоматична  смяна  
на  cъpвъpи, търсене  нa дonълни- 
телни  cъpвъpи  no време  нa сваля- 
не  и  noдoбpeнa възмoжнocт  зa 
прекъсване  и  npoдължaвaнe нa да- 
дено  теглене . Всичко  тoвa npaeu 
Gnotella изключително  yдoбнa 
пpoгpaмa зa изnoлзвaнe, със  сто- 
тици  възмoжнocти, кoитo не  са  за  
пpeнenperвaнe. 

Kazaa.Com  

http://www. kazaa. com/ 
KaZaA Media Desktop e втopo 

поколение  технология  зa peer-to-
peer paзмянa на  фaйлoвe, която  ce- 
pиoзнo кoнкypиpa Gnutella CbC сво- 
ите  възможности  и  кanaцитeт. Дo- 
кaзaтeлcтвo за  това  са  данните , че  
над  600,000 потребители  нa Kazaa 
могат  дa onepиpaт  едновременно  
без  дa npeтoвapяr системата  и  че  
Kazaa e нa чeтвъpтo място  no сва- 
ляне  oт  сайта  Download.Com. Фун- 
кциите, кoитo правят  Kazaa тoлкoвa 
привлекателна  ca e бъpзoтo тъpce- 
нe C възможност  зa търсене  no 
време  нa сваленя  нa определен  
файл, orpaничeниe на  бpoя  кaчвa- 
ни  фaйлoвe, noдoбpeнa защита  и  
качествен  интерфейс , C който  се  
бopaви  изключително  лecнo. Kazaa 
имa и  мултимедийни  способности  
за  npocвиpвянe на  музика  и  видео  
и  разглеждане  нa кaprинки, кoeтo е  
възмoжнo дopи  и  дoкaтo се  сваля  
самия  файл. B добавка  може  да  си  
изтеглите  и  Kazaa Winamp Plug-In, 
C който  може  дa изтегляте  фaйлo- 
ве  oт  кoмnютpитe нa други  noтpe- 
бители  нaпpaвo oт  любимия  Cu 
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WinAmp, което  спестява  поне  
една  допълнително  стартирана  
програма.Ёдна  от  най-интересните  
функции  на  плъг-ин-а  е  функцияра  
Lucky?: самата  програма  да  избере  
кой  файл  да  свали  и  да  започне  
неговото  просвирване  моментално  
в  случай, че  връзката  ви  може  да  

го  позвопи . A ако  напишете  само  
име  на  състав, например  Bon Jovi, 
функцията  Lucky? ще  избере  слу- 
чайна  песен  на  състава  от  случаен  
потребител  на  Kazaa и  ще  ви  я  
просвири. Идеално  за  хора  с  бърза  
връзка, които  се  чудят  с  какво  дa 
Cu запълнят  времето. 

бrokster 
http://www.grokster.com  
Още  една  програма  със  стран- 

нo име  и  стандартни  възможности , 
някой  ще  въздъхне  и  докато  това  
важи  за  десетки  peer-to-peer npor- 
рами, в  случая  ще  сгреши. Grokster 
е  на  пръв  поглед  обикновена, нo 
зад  нея  cc кpият  големи  възмож- 
ности. Използвайки  второ  поколе- 
ние  децентрализиран  peer-to-peer 
пpoтoкoл  който  предлага  големи  
подобрения  cnpямo Gnutella - над  
50 пъти  no-roлямa скалируемост  и  
възможности  зa наистина  бързо  
търсене  използвайки  специани  
"cbpcbpu за  търсене " които  могат  
да  се  изграждат  с  безплатен  соф- 
туер  предоставен  oт  фирмата. При  
тьрсене  еднаквите  резултати  се  
групират  и  се  изнасят  най-бързите  
варианти. Освен  това  Grokster из- 
ползва  103 формата  за  използване  
на  вградените  данни  във  всяка  
MPЗ  песен  за  индексиране  на  да- 
дения  файл  npu което  ce cnara 
край  на  нуждата  дa знаете  точно  
наименованието  на  дадено  MPЗ  
парче  за  да  ro откриете. Може  да  
теглите  файлове  и  no всяко  време  
на  превключвате  сървърите  или, 
което  е  голям  трик  и  заобикаля  or- 
раничението  на  скоростите  - да  
теглите  различни  части  oт  един  и  
същ  файл  едновременно  oт  някon- 
кo потребителя  и  в  последствие  
тoй  бива  обединен  в  един  цял. Ди- 

зайнът  на  Grokster e приличен , без  
да  изпада  в  артистичност  и  кич, и  
предлага  възможности  за  чат  и  
форуми, както  и  преглеждане  на  
различните  файлове  чрез  MS 
Media Player. Различните  типове  
данни  (музика, изображения  и  т.н.) 
се  поставят  в  отделни  директории  

кoeтo cnoмara зa сортирането  на  
предлаганите  за  размяна  файлове . 

Swaptor 
http://www. swaptor. com  
Swaptor e nporpaMa, която  се  

noяви  във  времето  кoгaтo peer-to-
peer пpoтoкoлa OpenNap набираше  
сила, и  пpeдлoжи  удобен  интep- 
фейс  в  стил  Napster нo без  нeroвa- 
та  претрупаност  oт  функции  и  зa- 
пазвайки  бързината  и  удобството  
му. HacKopo обаче  Swaptor преди- 
ма  кьм  свой  собствен  Р2Р  прото- 
кoл, с  което  pewu сериозни  npoб- 
леми  на  продукта  си, мaкap и  на  
цената  на  загубата  на  чат  функции- 
те. B настоящия  си  вариант  обаче  
Swaptor не  губи  позиции. Пporpa- 
мата  позволява  да  задепите  ди- 
ректория  oт  твърдия  Cu диск  за  
размяна  на  файлове, като  имате  
налице  всички  стандартни  функ- 
ции: ограничаване  на  трафика, 
кoнтpoл  над  качването  на  файлове, 
пълни  възможности  за  търсене  и  
за  размяна  на  съобщения  и  про- 
верка  кoи  ваши  приятели  в  момен- 
та  предлагат  файпове  за  размяна , 
както  и  noддpъжкa на  множество  
централни  сървъри. 

URLB1aze 
http://www. urlЫaze. com/ 
Има  моменти , когато  размяна- 

та  нa файлове  no peer-to-peer cиc- 
темите  Cu носи  своите  недостатъци  
- за  да  намерите  даден  файл, 
трябва  да  ro търсите  и  сваляте  oт  
компютърите  на  хора, които  често  
имат  вpъзки  кьм  Интернет  достой- 
ни  за  съжаление  или  nък  огранича- 
вaт  достьпа  така, че  да  не  им  npe- 
чи  нa работата, което  на  свой  ред  
ги  прави  бавни  като  костенурки. 
Най-лошото  е, че  не  може  да  нап- 

равите  нищо  no въnpoca! A съот- 
ветният  файл  сигурно  Cu cc нaми- 
pa някъде  из  Интернет, на  някoй  
забравен  oт  бога  Web или  FTP сър- 
вър... Именно  над  това  ca cc за- 
мислили  създателите  на  URLBIaze, 
първата  и  засега  единствена  peer-
to-peer система  за  размяна  на  URL 
връзки,един  вид  субективна  тър- 
сачка  използваща  сърфинга  на  
своите  потребители  за  да  изграж- 
да  децентрализирана  база  данни . 
Навместо  да  трупате  гигaбaйти  
фaйлoвe и  дa заделяте  директории  
за  другите  noтpeбитeли,npocтo 
трябва  да  позволите  на  URLBIaze 
дocтьn дo списъка  с  фaйлoвe кoи- 
тo посещавате  и  те  миrнoвeнo ще  
бъдат  достъпни  за  останалите  пoт- 
ребители  в  системата . Чрез  тази  
програма  мoжe дa търсите  всякак- 
ви  файлове  като  резултатите  пред- 
ставляват  връзки, чрез  кoитo други  
потребители  ca ro намерили  преди  
вас. Koлкoтo и  парадоксално  дa 
звучи, URLBIaze наистина  Cu въp- 

ши  работата  добре. След  редица  
тecтoвe програмата  бе  способна  да  
oткpиe търсените  MPS файлове  и  
Warez, които  можеха  да  бъдат  из- 
тегпени  нa момента  от  интернет  
сървъри  със  скорост  много  по-дoб- 
pa oт  тaзи, кoяro някoй  oбикнoвeн  
потребител  може  да  предложи . He- 
зависимо  че  URLBIaze не  е  ocoбeнo 
популярна  и  не  винаги  възприема- 
та  сериозно , тя  имa приятен , из- 
чистен  интерфейс  и  работи  стабил- 
нo. 

VNC: Virtual 
Network Computing 
http://www. uk. research. 
att. com/vncГndex. html 
Ето  една  програма, разработе- 

на  oт  AT&Т  кoятo не  се  връзва  на- 
nъnнo с  останалите  кoитo onucax 
no-rope, нo затова  пък  си  заслужа- 
ва  дa бъде  спомената  поради  уни- 
калните  Cu възможности . Докато  

десетни  програми  дават  възмож- 
ност  да  разменяте  музика, картин- 
ки  и  nporpaMu, e, VNC ви  предлага  
дa разменяте ... десктопи! Точно! 
Няма  правописна  грешка! Toвa e 
програма  кoятo позволява  да  пре- 
върнете  кoмnютъpa Cu в  cbpBbp и  
да  пoзвoлиre на  други  потребители  
дa работят  c нero независимо  как- 
ва  операционна  система  виe и  noт- 
ребителите  ви  използват  и  незави- 
симо  no какьв  начин  - чрез  npoгpa- 
мa или  направо  no Интернет  чрез  
Java. Колкото  и  странно  да  звучи, с  
VNC може  да  cc свържете  с  фир- 
мения  Cu компютър  от  вкъщи  и  да  
работите  също  тoлкoвa лесно, кoл- 
кото  бихте  ro сторили  aкo наистина  
бяхте  там. Естествено, ограничения  
са  налични  както  в  областта  нa из- 
ползваните  програми , тaкa и  no oт- 
ношение  нa сигурността  - може  да  
зaключвaтe сървъра  с  няколко  па- 
poли  и  дa ограничавате  портовете  
за  достъп, - a и  cc изисква  прилич- 
на  скорост  на  връзката, нo въпреки  

това  VNC e уникална  програма , 
най-вaжнoтo безплатна  (много  no- 
дoбни  софтуерни  пакети  струват  
колосални  суми) и  paбoти  безуп- 
речно. От  caйтa нa програмата  мo- 
же  да  cu свалите  версии  на  VNC за  
всякакви  системи  - oт  Windows, 
Linux, Macintosh дo OS/2. Аз  лично  
не  повярвах , че  това  е  възможно, 
преди  да  успея  да  използвам  Apple 
компютър  с  МдсОS/Х  без  кaквитo и  
да  е  спънки  в  браузер  Netscape нa 
няколко  десетки  километра  oт  съ- 
ответния  Macintosh. He искам  да  
ви  кaзвaм  с  каква  скорост, за  да  нe 
ви  разваля  настроението , нo все  
пак  ако  искате  с  приятел , биno тo 
съседчето  или  oткьдeтo и  да  e no 
света, да  Cu поделите  компютърите  
VNC е  просто  страхотно  разреше- 
ниe. 

Chappy  
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Според  една  легенда, създате- 
лят  на  уоукмена  е  един  от  шефовете  
на  компанията  Sony. Решението  My 
да  създаде  нещо  такова, бива  про- 
диктувано  от  внука  му, който  нон- 
стоп  бичил  здрав  джънгьр  (static-x, 
no подразбиране), който  деликатна- 
та  персона  на  пенсионера  не  можела  
да  издържа. Та, хваща  той  един  екип  
видни  специалисти  и  ги  нагьрбва  с  
тежката  задача  да  създадат  уст- 
ройство , с  което  хем  внук  My да  мo- 
же  да  Cu бичи  static-x, хем  да  не  
пречи  нa пенсионера , докато  той  си  
чете  японския  еквивалент  нa вестник  
"Трета  възраст" от  2 до  4. След  дъл- 
го  време  разработка  екипа  нaй-нак- 
рая  привиква  дЪ  биг  бос, за  да  My 
демонстриратсвоето  произведение. 

По-къcнo,тo бивa наречено  
Walkman. 

C появата  нa компакт  диска  oбa- 
че, се  ражда  необходимост  дa бъде  
създаден  и  Diskman, който  както  се  
досещате  е  нaтoвapeн  C тежката  за- 
дaчa да  nлeйвa музикални  дискове . 

От  пръкването  на  първия  диск- 
мен  изминa доста  време  и  въпреки  
че  той  еволюира  мнoroкpaтнo (бяха  
му  добавени  екстри  като  дистанци- 
онно, антишок  памет  и  т.н.), идва  
ред  нa новия  музикален  стандарт  
дa го  измести . Кой  е  този  нов  стан- 
дарт  nu? Мр3, paзбиpa ce! 

И  тъй  като  на  вишия  съвет  нa 
Пapтиятa(дpyrapитe Фpeмaнoв  и  
Груувачов ) се  заклех  да  напиша  ста- 
тия, която  да  ви  накара  дa останете  
зaдълro с  отворени  усти  и  след  като  
приключите  четенето  й, съседа  от  
долния  етаж  дa се  дaви  в  море  от  
слюнка, както  нanpaви  и  Лео  във  
финaлнaтa сцена  от  "Титаник", нan- 
раво  ще  започна  дa ви  изброявам  
моделите  нa преносимите  тр3 пле- 
йъри. Още  от  cera ви  казвам, че  no- 
вечето  от  тях  няма  да  можете  дa на- 
мерите  из  нашите  родни  мaгaзини  
магазини , но  спокойно , няма  да  ми- 
нат  и  10 години  и  те  ще  бъдат  тук! 

Casio WMP-1V MPЗ  Audio 
Wrist Watch 
http://www.casio.com/ 

Освен  до  болка  познатата  функ- 
ция  на  часовника , той  вече  може  да  
ви  служи  и  за  слушане  на  музика. 
Тази  екстра  ни  предлага  модела  
WMP-1V MPЗ  Audio Wrist Watch, 
който  както  става  ясно  от  името  My 

може  дa плейва  тр3-ки. Този  часов- 
ник  е  тежък  само  70 rpaмa, но  за  
сметка  нa това  имa само  32 MB na- 
мет. Трудно  е  дa се  каже  колко  музи- 
кa можете  да  съберете  нa тoвa прос- 
транство , тъй  като  тoвa зависи  от  
двa фактора  - качество  нa mp3 ком- 
пресията  и  стил  на  музиката. По  гру- 
би  изчисления  нa Casio обаче , C то- 
зи  модел  ще  можете  дa се  наслади- 
те  нa повече  от  33 минути  музика  и  
тo при  едно  доста  добро  качество  
(128 Kbps). Точенето  на  тр3-ките  от  
хард  диска  ви  e лесна  paбoтa - свър- 
звате  часовника  към  USB nopтa и  
започвате  дa прехвърляте  със  ско- 
рост  128kbps. 

Samsung SGH-M100 
http://www.samsung.com  

Този  модел  мобилентелефон  
на  Samsung e първият  в  cвeтa, чрез  
който  можете  да  слушате  тр3-ки. 
Памепа  My e 32МЬ, като  няма  въз- 
можност  за  увеличаването  й. Точе- 
нето  нa тр3-ките  от  компютъра  ста- 
ва  чрез  кабел  и  софтуер, които  са  
включени  в  комплекта. Скоростта  на  
прехвърляне  от  компютъра  към  те- 
лефона  е  550kbps (тoвa ще  рече  към  
1 минута  за  4МВ  песен ). Също  така  
при  закупуването  нa този  модел  no- 
лучавате  безплатни  слушалки  и  дис- 
танционно  управление. 

Fujifilm FinePix40i 
http://www.fujifiim.com/ 

Тази  дигитална  камера  на  
Fujifilm, c вграден  тр3 рlауег, е  с  16 
MB naмeт, която  обаче  може  дa бъ-
де  увеличена  като  се  прибави  

SmartMedia кapra, която  от  своя  
cтpaнa е  с  64МВ. C наглед  малката  
мaшинкa (Toea e нaй-малката  диги- 
талнa камера  в  света) можете  да  из- 
вадите  снимка  с  резолючия  2400 х  
1800! Ho това  не  е  всичко! (както  ви- 
кaт  WS Teleshop-aджии) C тази  ка- 
мepa можете  дa записвате  и  в  noc- 
ледствие  да  гледате  AVI клепчета  и  
To CbC ЗвуК. 

Diamond Rio 800 Extreme 
http://www.diamond.com  

Новият  модел  на  Rio ви  позво- 
лявa дa слушате  повече  от  12 часа  
от  любимaтa Cu музика, поради  
факта  че  е  обурудван  с  384МВ  пa- 
мет  (256 +128 Memory Backpack). 
Има  дистанционно  управление  и  съ- 
що  така  може  дa бъде  използван  
като  диктофон . Отделно  от  плейъра  

се  продават  и  Memory Backpacks, 
които  ca c no 128 MB памет. Хубаво- 
тo npu Rio 800 Extreme e, че  можете  
дa свanяте  софтуерни  ъпгрейти , ra- 
кa че  aкo се  появи  някaкъв  нов  му- 
зикален  фopмaт  (mp4, нaпpимep) 
вaшaтa мaшинкa ще  може  дa го  
noддъpжa. 

Creative D.A.P. Jukebox 
http://www.nomadworld.com/ 

Какво  ще  кажете  ако  можете  да  
съберете 150 музикални  кoмnaкт  
диска  и  тo в  устройство  C paзмepитe 
нa обикновен  Дискмен  и  с  тежест  от  
400 rpaмa? D.A.P. Jukebox -a нa 
Creative ви  предлага  точно  тoвa - 
6GB памет  (ох, на  баба  детето!). Съ- 
що  така  плейъра  имa 8MB DRAM 
buffer, което  нa npaктикa oзнaчaвa, 
че  имате  5-минyтнa антишок  npoг- 
рама! D.A.P. Player-a e идеален  за  
DJ-u поради  наличието  нa pich 
controI (зaбъpзване  и  забавяне ). Съ- 
що  тaкa може  дa бъде  изпoлзвaн  и  
зa диктофон . Освен  mp3 формат, 
това  чудо  нa технологията , може  дa 
пЛ2ЙВа  way u wma фaйлoвe, кaтo и  
npu него, както  и  npu Rio 800 
Extreme, имате  възможноспа  дa 
сваляте  ъпдейти , зa дa може  мa- 
шинката  да  noддъpжa и  бъдещи  
фopмaти. Тегленето  от  хард  диска  
нa кoмnютъpa се  извъpшвa посред- 
Ством  USB nopтa, като  скороспа  на  
трансфера  достига  до  3.2Mbps 
(sweet, мaйнo ле). 

Archos Jukebox 6000 

http://www. archos. corn/ 

Конкурента  нa D.A.P.Jukebox-a 
на  Creative. Отново  е  със  6GB памет , 
но  е  със  110 грама  по-лек  от  съпер- 
ника  си. ВЪзможността  дa плейва  
само  mp3-тa и  това  че  има  само  
2MB DRAM buffer (KoeTo хич  не  е  
зле) обаче  ca сериозни  минуси  зa 
този  продукт. Интересен  е  начина, 
no който  файловете  бивaт  прехвър- 
ляни  от  PC-то  към  плейъра. След  
инсталирането  нa софтуера  (който  
идвa в  комплект ) вие  вече  имате  нов  
драйв  нa компютъра  (npuMepHo F:\) 
и  можете  дa прехвърляте  файловете  
директно  от  Windows Explorer-a чрез  
drag & drop. 
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Dell Dimension L700c 

/excluding VAT/  9 2 7' $ 

Dell PCs use genuine Microsoft Windows 
http://www. microsoft.com/piracy/howtote  II pentium®!1 --- 1 

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 	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® i810 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 

Intel® Pentium® III 933 Mhz with 256K cache 
128MB SDRAM 
20GB Hard Disk Drive 
32MB NVIDIA 15 GeForce 2 GTS Videocard 
48x internal CD-ROM drive 
Creative Labs SB Live Value 1024 Voice Sound 
Altec Lansing ACS 340 Speakers 
10/100 Mb Network Card 
Slimline Keyboard & Microsoft PS2 Intellimouse 
Microsoft Windows 98 & Microsoft Works Suite 2000 
17' Dell Monitor 

Dell Dimension 4100 

1455$ 
/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: 02/704-159,709111 
e-mail: cadrdC~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 - DANINA-G 032/631 251 
Russe - LINKSYS 082/226-519 V. Tarnovo - PRIM VT 062/642-926 
Pleven - EIB SOFT 088 336-246 Si. 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. 






