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Bawият  nepcoнaлeн  Garners' Workshop caмo за  

Посетете  щануа  на  списанието  
на  "Пло[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 
zoguua! 

Получете  Bawun nogapbk - 
су[3енир  c мapkama GW 

Hямaтe вьзмoжнocт  дa oтидeтe в  Плoвдив?  

Or 1 Okmoм(3pu 2001 гоуина  Garners' 
Workshop npegocma[3я  на  келаещите  
[3ъзмо~кност  за  абонамент  за  G UAU 
12 броя. 
Абонирането  мo]ke ga ce извърши  
gupekmнo [i реуакцията  unu ирез  
nucмo/мeйл  посоч[3ащ  moчнuя  
agpec, mpume имена  и  за  konko броя  
(G unu 12) е  абонаментът . 
Плащането  се  из[3ърш[3а  [3 
реуакцията  unu чрез  пощенски  запис  
ua agpec: София  yn. rypko No 34 
[ix. 2 em. 2, получател  Е[3гений  
Hukono[3 TeueB. 

Цената  за  G броя  е  24 л[3. 
Цената  за  12 броя  е  48 nB. 

За  уопълнителна  информация  men: 
02/980 68 29; 02/ 9807245 mail work-
shop@netbg.com  
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И  така, в  навечерието  на  Алока- 
липсиса, бележещ  началото  на  ед- 
но, ако  не  друго, тo поне  съо  сигур- 
ност  - по-светло  бъдеще , за  мен  е  
чест  и  удоволствие  отново  да  ви  
приветствам  с  "Добре  дoшnи" и  
"Здравейте " нa страниците  на  новия  
ни  брой. Ако  ro четете  значи  слън- 
цето  в  небето  все  още  е  само  едно  
и  неговите  уранови, кoбaлтoви, 
плутониеви  и  господ  знае  какви  
още  събратя  засега  дремят  в  под- 
земните  Cu бетонни  утроби. 

Временно  състояние  на  нещата, 
слоред  Groover, който  след  усърд- 
но  ровичкане  в  какви  ли  не  сайтове  
и  обстойно  лроучване  нa всички  
лророчески  лредсказания  от  вре- 
мето  нa Нострадамус  до  наши  дни  
заяви  безалелационно, че  краят  нa 
света  идвa и  oтnpaши  към  морето  
дa се  лорадва  на  живoтa дoкaтo 
може. Или  нaй-мaлкoтo преди  нас- 
тъnвaнeтo нa зимата . Taкa и  не  раз- 
брах  кoя  точно  зима  имa предвид , 
нo flbK обещанието  му, като  се  вър- 
нe дa залегнем  здраво  над  книгата  
нa постапокалиптична  тeмaтикa, 
която  отскоро  пишем , подкрепени  
с  лреки  наблюдения , ми  прозвуча  
oбнaдeждaвaщo. 

He че  споделям  песимизма  My, 
нo взех  че  се  замислих  кaквo ли  ни  
чaкa ако  тoй  се  окаже  основателен . 
дa ви  кажа  има  cu и  пoлoжитeлни- 
те  страни . Без  дa се  aн raжиpaм  с  
клacификaции  зa добро  или  злo 
мoгa дa ви  нахвърлям  някои  от  нe- 
щата, който  първи  изллуват  в  съз- 
нанието  ми, дoкaтo сърфирам  из  
темата  в  мислите  cu. TaKa нanpи- 
мер  няма  сигурно  дa видим  юби- 
лейния  брой  нa PC Club oт  2025 гo- 
дина, BupTyaneH Свят  няма  дa от- 
вори  във  всяко  ceno no 8 клуба, 
Maтpицaтa също  не  ще  услее  да  
направи  поредния  cu клуб  от  200 
компютра  в  редакцията  на  Garners 
Workshop, книгите  нa nocтaкaлиn- 
тичнa тeмaтикa ще  cтaвaт  бестсе- 
лъри , спинът  и  рака  ще  престанат  
да  ca сред  основните  лроблеми  нa 
човечеството ... 

И  така  нататък. 
Ho да  ocтaвим  тoвa, oткaк  пред- 

сказах, че  е  напълно  възможно  да  
застанеш  нa прозореца  нa третия  
етаж  и  noвтapяйки  cu като  мантра  
"aз  съм  лерушинка , aз  съм  леру- 
шинка..." да  минеш  лекичко , нa 
пръсти , no телефонния  кабел  до  
другия  блoк, се  убедих  че  не  ста- 
вам  за  npopoK. 

Ако  бях  сигурно  щях  да  предви- 
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дя  внезапния  страничен  вятъ p. 
Слава  нa бora, паднах  на  rnaвaтa 
Cu. Отървах  кожата  дето  се  викa, нo 
какъвто  бях  олекнал  ветреца  ме  oт- 
вя  чак  в  съседния  квapтaл. Акт, 
изигpan съдбоносна  роля  зa npи- 
добиването  ми  в  крехка  възpacт  нa 
зaдълбoчeни  познания  върху  някoи  
специфични  аспекти  на  междуло- 
ловото  общуване . Оказах  ce aвa- 
pийнo приземен  върху  нечия  тepa- 
ca и  когато  бученето  в  ушите  ми  oт- 
минa дo слуха  ми, npeoдoneли  тpи- 
те  метра  въздух  от  кревата  дo отво- 
рения  прозорец , зanoчнaxa дa дос- 
тигaт  звуците  - cтpaнни  пъшкaния  
и  охкания , както  и  откъслечни  за- 
дъхани  фpaзи , които  cera предпо- 
читам  да  Cu слестя . После, разбира  
се, oтвopиx и  очи  и ... aми  noчнax 
дa гледам . Интересни  неща  видях  
дa ви  призная  и  бaя  noзяnax. 

Ho тoвa приятели , кaктo казват  
paзкaзвaчитe в  лриказките , е  една  
дpyra история , която  ще  оставим  
за  друг  лът, зaщoтo вече  е  късно  и  
на  мен  взе  да  ми  се  дocnивa, време  
е  да  cu изпия  и  лекарствата , a и  за- 
щото  oтнoвo - за  кoй  ли  nbT вече  - 
неусетно  се  отклоних  oт  темата... 

...Ta, говорише  ви, значи , тоя  
ron охлюв  Freeman за  онез  събития  
дет  разбуниха  духовете  и  дет  cera 
ше  дадат  нa Щатите  основание  дa 
метат  боМби  налево  и  надесно, 
гдет  им  ca привиди  apaбин  unu за- 
гoвop. Ma на  тoя  дет  сички  My ca 
мазните : "Свободния  туй, Freeman 
онуй"... пфуу, гнус  ниедна ... и  не  
знaм  още  KBO. Абе  нa тoя  caмo мо- 
зъка  My e дал  cвoбoднo бе! Mu кво  
My разбира  краставицата  дет  я  но- 
cи  най-отгоре  нa нeгo, кат  е  98% 
вода? Аз, аз  ше  ви  кажа  причината  
за  aтeнтaтитe, щот  нa мен  мий  npe- 
делно  ясна, тaкa да  знaйти . Ше  я  
слоделя  с  вас, че  и  вий  дa я  знaйти. 

Mu ето  квa е  работа, значи: 
Зa всичко  са  виновни  Blizzard! 

Щoт  арабите , oкaзвa ca, били  фе- 
нове  на  игрите  uM. Ma не  фенове  
кaт  фенове , ми  луди, луди  нanpaвo, 
ви  казвам . Абе  не  мoeли, дет  имa 
една  дума, да  cu кажат  молитвите  
без  дa сбъркат  и  тyк-тaм  вместо  
Annax, да  вмъкнaт  я  Диaблo, я  Бa- 
ал , я  Зератул  unu нещо  таквоз . 
Aaa! He ro зиайти , нали? Ape cera 
Cu представете, каква  нaциoнaлнa 
емоционална  и  духовна  катастро- 
фa са  зaфopмилa когато  научили , 
че  WarCraft 3 са  отлага  зa една  Ке- 
pиrън  знае  кога  и  че  новата  им  urpa  

World of WarCraft също  кoй  знaй  
кoгa ше  види  белия  свят, че  дa My 
са  порадва, и  дет  са  вика  - и  той  на  
нея . MaHu, мани  - мъка, горест, 
скръб  и  noкpyca чoвeшкa залели  
полетата  пълни  с  пустиня . И  кaт  ня- 
ма  прокопсия  плюли  в  тaя  орисия  и  
решили  дa Cu слретнат  TE една  иг- 
pицa нa живo! И  квo нanpaвиnи? A, 
KBO нanpaвиnи? Зели  нaй-дoбpoтo 
от  двете  зaглaвия  и  я  кръстили  
World War 3 и  мaни  другото , ми  не  
само  я  кръстили , ами  почнали  и  дa 
я  paзpaбoтвaт. 

Te твa e то. Ей  ви  я  нa цялата  ис- 
тинa, unu rona ли  беше  и  aз  веч  са  
убърках! И  на  тoя  зелник  дет  след  
мaлкo хапчетата  ше  My подействат , 
кaт  ro видите  дa My кажити , че  аз  
съм  ви  кaзал! Бaтe ви  J.J. Ape след  
мaлкo мa нямa, ама  пaк  ша  са  
срешнем  с  вac, не  бойте  са. И  cno- 
кoйни  спете  щoт  сега  вече  знаете , 
айде  да  не  е  всичко , ма  поне  нaй- 
вaжнoтo... 

.. .А  такаа. Пoнякoгa се  чудя  кой  
съм  всъщност? Може  би  и  с  eac e 
тaкa. Колко  личности  живеят  пoд  
кожата  ни, pъкoвoдят  действията  
ни  в  paзлични  ситуации? Hue ли  
сме  тези , които  останалите  виждaт  
и  възnpиeмaт? Целите  ли  сме  unu 
сме  noкaзanи  caмo чacтицa нa све- 
тa? И  кoя  частица? И  защо? Мисля , 
че  не  съм  живял  достатъчно , за  да  
отговоря  на  тези  въnpocи. Bce още. 
Ho сега  cъзиpaйки, че  няколко  реда  
no-нагоре  най-мистериозната  све- 
тoвнa кoнcnиpaция  ви  e билa разк- 
pитa, мaй  нямa и  дa доживея . Зa- 
щoтo когато  един  отчаян  човек  
тръгне  да  въpши  някаква  работа  
тoй  я  върши  добре . Всички  добре  
знаем  какво  означава  дa си  гладен  
зa urpa. WorldWar 3?! Е  добре, мo- 
же  и  така  дa е  нaиcтинa. И  aкo e тa- 
кa нека  помислим  кaквo ни  остава. 

"Make 1ove, no war!" - са  кaзвaли  
нaвpeмeтo хипитата . И  мaкap лос- 
ледната  част  oт  изречението  сега  
да  ни  изглёжда  обречена  кауза, за  
nъpвaтa все  още  имаме  вpeмe. 

Bce още  имаме... 

J.J. Freeman 

Ps: Това  последното  можете  да  
не  го  вьзприемате  в  буквалния  
смисьл. 

P.p.s: Xa! Тьпотии! He ro cny- 
шайте  тоя  пенсионер , бе. Какво  ис- 
кате  -да  си  умрете  девствени? 
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 I(ОНФИГУРАЦИИ  

Ce eron 500 128 RAM, 
Voodoo 2000, 17" Sony 

ЧА~ 
1 лв. 
1,5 лв. 

■ 

ЕКСТРИ  

iJi:t:ect ! 

Ахе1 Со  ия  ф  
ж.к. "Сердика" 
6n.18a вх.В  12 

Celeron 300, 64MB Ram 1лв. 

i~ia:ect ! _ 	_ 	. 	_ 	... 

Club WWW София  ~Ул• "Черковна" 61, ул. 
Оборище  срещуАСК  

088/ 
372638 

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

1пв  Игри , 
2пв. И-нет  yi:t.ect! 

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

1,3 пв. 
5 лв. Нощна  rvi:t: ect  ! 

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

1,1 пв. 

Direct! 

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

650303 10 
Pentium 11400,64 RAM, 
Voodoo 3, 17" Sony 

1,2 игри; 
2 И-нет  -- Direct! 

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

1 лв. Игри  
5 лв. Нощна  Direct! 

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

0,65/1,3 игри  
0,9/1,8 uHT. Llrect ! 

Headoff 
Gaming club 

Coфия  ул. "Стефан  Караджа" 76 9875408 20 
Duron 700, 128 RAM, 
Voodoo 3, 17" Monitor 

1,2 лв. 

iJi !: eCt ! 

Inferno София  Младост  1, тьрговски  
центьр  "РЕЯ" 

9743891 60 
Pentium III 733, 256 RAM, 
GeFoгce2GTS, 19" Sony 

1 пв. бар, 
Интернет, 

климатик, 
нoн-стоп  

Kobo София  ъгьпът  на  буп. "Aoндyкoв" 
39 и 	n"11 ав 	ст" у  , 	гу  

9867762 20 
Duron 800MHz, 128 RAM, 
CeForce 2МХ, 17" LC 

1 лв. 

riJi:г:ect  1 

Pc Mania club София  бул. „Скобелев" 40 513608 12 
Pentium II 400, 
64 RAM, TNT2, 17" 

0,9 лв. 
і)1:t:еСt ! 

Pro Game Coфия  ж.к. „Зoнa Б-5", 
бл. 7 вх.А  227724 6 

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

1 лв. 

Direct! 

Ronin София  кв. „Свобода", ул. 
„Никопай  Ч 	oтвo е " 9 уА 	р  ц  

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

1 лв. 
1 Direct!  

The Х  files София  Шoндoви  Жиnищa 
6л.203 

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

1 ,2лв. 
4лв/5лв. Direct ! 

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

1 лв. 

Direct! 
West Бyprac B cгpaдaтa на  кинo 

Септември  46 

БупНет  Coфия  ул. "Чумерна" N9 9871122 б  Celeron 500, 128 RAM, 
15 Monitor 

1,Зпв. бар, 
Интepнeт, 

нoн-cтon, 
VIP 

Виртуапен  свят  Бургас  84 
Celeron 	, 
Voodoo 3609

б  
Han of 1 nB  ~ir_ect  I 

Катания  99 София  жк. "Хаджи  Димитьр" ул. 
"Баба  Вида" 2 9454642 35 

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

1 лв. 
1,5 лв. VIP Direct! 

Kopyбaтa Бургас  нкк. "Славейков", 
бл. 59/60 

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

1 лв. 

Direct! 

Маската  Z София  „ ул.'Стефан  Сарафов  24 9534129 50 
Pentium III 667, 128 RAM, 
CeForce2, 19" CTX 

1 AR. 
5 лв. Hoщнa Direct! 

Мат 	ата  и  р  ц  Со  ф  ия  
кв. Позенец" 
ул. Крум  Пoпoв  64 

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

0,50пв  - 
1пв. 

бар, 
Интернет, 

климатик,Чпенски  Карти  
нoн-стоп  

Матрицата  2 София  ул. Янкo Сакъзов" 14А  
вътрешния  двор  

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

0,50AB - 
1лв.  Интернет,рка , 

ски  Карти  
нонстоп  

Микрофон  и . 
мишка  Coфия  подлеза  на  бул. 

"Бъпгария " и "Несторов" 35  
Celeron 533, 64MB Ram 
15"/19"Monitors 

1 лв. 

Direct  1  

Caн  Mapинo Coфия  жк. „Пюлин" 6n.3 257014 50 
PIII 700Mhz, 128MB Ram 
GeForce 2, 19" CTX 

1,2 лв. 
5 пв.Нощна  

~бар, 
Интернет, 

кnимaтик, 
нoн-стоп  

Сан  Марино  
Стара  Загора  

Стара  
Загора  под  Здравната  Kaca 9801110 100 

PIII 733Mhz, 256MB Ram, 
Kyro 11 64MB, 19" Samsung 

1 лв. бар, 
Интернет, 

климатик, 
нон-стоп  

Xpaмa Бургас  "Захарсл  Cтoянoв" N17a 852144 54 
Celeron 460, 64 RAM, 
Voodoo 3, 19" Hansol 

1 лв. 

Direct! 

Южeн  Кръст  Coфия  ул• "Paйкo Апексиев" 13 
зaд  кинo Изтoк  713761 60 

Celeron73З, 128MB 
RAM,TNT 2, MAC 17"FT 

1 ,5АВ  игри, 
5лв  Hoщнa i2: ect ! 



Когато  турците  са  нападали , не  ca можели  да  предполагат  че  
Руснаците  ще  им  влизат  отзад. 

Ученически  
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~ ' 	1f `.~~ 	•  . ... ~ B Североизточна  България  отново  рязко  се  е  noeuwuna без- 
работицата , предаде  бившият  ни  кореспондент  от  Добрич. 

-Колежке , седнете  дo колегата  ви, там  е  свободно! 
-Не, и  тук  е  добре. 
-LЦе  ви  е  от  полза, той  е  много  добър  с  езика! 
Час  no английски  език  в  ЛTY 

Алеко  чул  приближаващият  ce водопад  

Геройте  на  Елин  Пелиновото  село  намирали  утеха  попийвай- 
ки  Cu в  кръчмата, побийвайки  Cu жените  и  в  други  сиромашки  pa- 
дости  

Из  тема  на  ученик  oT 11 клас  

Дядo Йoцo чувствал  новата  действителност , нo не  можел  да  
я  усети. 

Анализ  на  учителка  no литераryра  

B евоето  стихотворение  "До  моето  пьрво  либеро ° Христо  Бо- 
тев.... 

От  тема  no литература  

Бисере , веднага  иэвади  пищова  между  краката! 
Учителка  no Биoлoгия  BAiG1RL  

И  ето, 37-гoдишния  Важиха  пада. Съдията  My показва  жьлт  
картон  за  симулация . A той  може  да  е  паднал  от  възраспа  Cu. 

Томислав  Русев  Панатинайкос- Ювентус  no Btv 

Мъжът  пие, зa да  установи  физически  и  духовен  контакт  с  
жена  OH, HO дори  и  пиян, тoй  не  може... 

Кандидат-сryдентска  работа  
He мипичьк , ти  не  Cu Hun 
даунпоуднат! Tu беше  роден! 

Ако  всички  чакат  да  ги  бодна  с  топлийка  за  да  започнат  да  
учат, тo трябва  дa взема  един  шиш  и  да  започна  да  нанизвам . 

Учителка  no математика . 

Аз  съм  социално-осигурена  единица  и  ще  ви  следя  no въз- 
дух, земя  и  училище ... 

Учителка  no история . MГ  - Плoвдив  

r  F>г  

... ако  още  ведньж, ти  отзад  свирнеш ,такава  свирка  ще  ти  
извьря 	 

r 
Оправданието  е  като  задника  - всеки  Cu го  има  и  вoни! 
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Здравейте , 
Ha страничката  с  загадката , този  път  ще  сме  

кратки. Поради  недостатъчно  коректно  задаване  
на  условието  на  първата  задача, за  което  се  из- 
виняваме , под  внимание  взехме  само  правилни- 
те  отговори  на  втората. 

Верният  отговор  за  цвета  на  мечката  е  БЯЛ! 

Ето  го  и  кыметлията  спечелил  едногоди- 
шен  абонамент  за  GW: 

Това  е  Николай  Александров  Николов  от  
София  - Люлин  5. Молим  печелившия  да  се  
обади  в  редакцията  за  точния  си  адрес. 

A cera да  преминем  на  новото  предизвика- 
телство, за  един  от  далите  правилен  отговор  
наградата  отново  ще  бъде  ЕДНОГОДИШЕН  
AБOHAMEHT ЗA GW: 

Собственик  на  неголям  зоомагазин  закупил  
някакво  количество  хамстери  и  двойно  по-голя- 
мo количество  папагали . За  всеки  хамстер  пла- 
тил  no два  долара, a за  всеки  папагал  no един  
долар. 

При  продажбата  той  завишавал  цената  нa 
всеки  nanaran и  хаметер  с  10%. 

B крайна  сметка  разпродал  всички  живoтни  
освен  седем  (7). 

Собственикы  пресметнал , че  сумата  от  npo- 
дадените  до  момента  хамстери  и  папагали  е  точ- 
нo равна  нa сумата, която  е  платил  за  всички  
тях. Следователно  неговата  потенциална  печал- 
ба  е  равна  на  общата  цена  на  останалите  седем  
(7) непродадени  животни. 

Колко  струват  останалите  непродадени  
животни? 

~ CT 
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Boдoлaз  9  
ПN CM . 

cc и  смъртта  ви  ще  бьде  бърза  !!! 
г/Не, твa са  некви  гъзарски  пиенета, дето  Cu ги  

поръчват  заладняци  с  големи  гьзове, те  затва  са  
гъзарски , нали . Тука, в  България  слушаме  българс- 
ка  музика  и  пиеме  българска  ракия  cъc cалaтa от  
български  домати . Добре, де  доматите  може  и  да  
са  внос  от  Палуа-Нова  Гвинея, ракията  да  е  от  цар  
Киро, ама  поне  музиката  на  Софи  Маринова  Cu e 
чист  български  кючек. Патриоти  сме  ний! 

д/Оф, пак  ли?Виж  сега, ако  пиех  дайкири , щях  
да  съм  'даикиролий ', a cc. ..какъвто  и  да  съм  там. 

4.Какво  би  направил , ако  установиш , че  
вестниците  пишат  за  тебе? 

а/А, те  вече  nucaxa! Ha, прочети  -'...на  мача  
на  Левски  с  Галатасарай  дойдоха  над  40 хиляди  
души.' И  аз  бех  там, значи  и  за  мене  cc отнася . И  
no кaнал  3 ни  даваха  даже, как  преоблечени  като  
полицаи  пребиваме  едни  цесекари , ама  нe ме  изда- 
вaй, щото  това  беше  тайна  операция  на  агитката . 

6/А, те  постоянно  пишат. Особено  Психо , Шок, 
Жълт  Труд  и  разни  такива. Като  Cu изхвърлям  
мръсните  кухненски  лрибори  от  совалката , ccc cc 
намира  някой  да  ме  wnuocupa и  дa съобщи , че  ви- 
дял  петяща  чиния. 

в/А, те  Cu пишат  no принцип . Първо, като  бях  
ченге  и  ловях  едрите  престъпници , после  за  убита- 
та  ми  жена.А  сега  като  минах  от  другата  страна  на  
барикадата  моите  Matr!х-ефекти  са  в  устата  на  
всички  редактори  на  mейм-спuсания. 

г/Ще  откажа  nиeнero, лушенето  и  жените  и  ще  
стана  пo-добър  човек. To c жените  май  вече  е  ста- 
нало, не, че  съм  ги  отказал , ама  те  постоянно  ми  
отказват, така, че  ефектът  е  същия. 

д/Ами  ще  cc науча  да  чета, за  да  видя  какво  
пишат, защото  да  пиша  мога  и  аз, даже  4 книги  
имaм  издадени(с  no 4 бр. тираж), обаче  четенето  
нe фигурира  в  многобройните  ми  таланти . 

5.Как  използваш  своя  акваланг? 
а/Ей, ти  що  говориш  мръсотии  пред  децата, 

бе? Пък  и  кво  прайм  вечер  с  жената  Cu e лично  нa- 
ша  paбoтa, ясно? 

6/Е, че  какво  може  да  cc прави  с  акваланга? 
Увивам  Cu го  oкoлo врата, когато  отивам  на  диско- 
тека  в  Андромеда , за  да  забележат  всички , че  не  
съм  местен. Е, тoй  и  факта, че  краката  ми  ca c око- 
no седемнайсет  no-малкo от  техните  също  noмara 
да  ме  разконспирират ... 

F/Mu cлaгaм  cu ro нa гъpбa кaтo cc rмypкaм, ти  
квo очакваше  да  ти  кажа, някоя  глупост  ли? Tвa, че  
слушам  фолк  не  значи, че  съм  прост. 

(- Всъщност  тoчнo тoвa значи, ама  нейсе- 
бел.ред.) 

д/Зa дa търся  свои  събратя  no идеи  в  тъмни  и  
непознати  за  мен  umpu, започващи  с  A и  може  би  
завършващи  нa ... rcanum...Ync, това  май  нe беше  
мoя  pennuKa, извинете . Всъщност  отговорът  на  то- 
зи  въпрос  не  е  еднозначен  и  крие  дъпбoк  филo- 
софски  смисъл  за  същността  нa вселената. Eкcтpa- 
полацията  нa парадигмалната  действителност  no- 
казва, че  априорната  неопределеност  нa битието  е  
перманентно  свързана  с  вoдoлaзитe и  техните  ак- 
валанзи. Или  акваланги? 

6.Представи  си, че  ... абе  кво  те  мъча, 
я  дай  десет  лева  на  заем  и  те  оставям  на  
мира. 

a/Ha бе,влачи, и  ape ходи  си, че  изтървах  nъp- 
вото  полувреме. 

6/Аз  с  местна  валута  не  работя  кеш, зaщoтo 
още  не  съм  свикнал  и  може  дa ме  излъж  ... oф, 
добре  де, земай  и  ce мaxaй  от  зрителните  ми  сен- 
зори! 

в/На  ти  дeceт  куршума  наркоман  гнусен ...из- 
винявaй, увлякох  cc. Hanu знаеш, че  тука  не  ни  дa- 
вaт  дa носим  napu? Ma квo да  тe npaBn, нали  cu 
приятел , зa тебе  имaм  малкo. Земи  и  чао. 

г/Аз  нa заем  не  давам! Колко  съм  cc napun в  
казармата, да  нe ти  разправям ....Верно  ли  ne cu 
ходиш  aкo ти  дaм? Честен  кръст? Ето, тогава  и  ня- 
мa нужда  да  ми  mu връщаш, даже. 

д/Нямам, нaиcтинa ужасно  съжалявам . Ha нас  
от  държавния  сектор  нe cu плащат  мнoro редовно. 

Резултати: 
Ясно  е, че  ако  си  отговарял  предимно  с: 
a/, ти  Cu футболен  фен, napдoн, фут-бопен  

фен. He ме  разбирай  погрешно-това  не  е  чaк  тoлкo- 

вa nowo. Можеше  да  имaш  и  далеч  пo-деградира- 
ли  xoбитa, кaтo например  да  ... .да. .. .бс  cera нe 

мога  дa cc сетя, ама  има  и  пo-кофти, дa знаеш. 
6/, тaкa ли? Привет  от  Земята  скъпи  пришъле- 

цo и  добре  дoшъл  нa cкpoмнaтa ни  nлaнeтa. Bce 
пак  ще  Ви  помоля  дa не  пускате  дoмaшнитe cu лю- 
бимци  дa cc разхождат  нaoкoлo, защото  местите  
зooлoзи  cc умориха  дa откриват  нoви  и  неизслед- 
вани  животински  видове. 

Ако  си  oтroвapял  с  c/, няма  какво  дa ro усук- 
вaм, ти  cu Макс  Пейн. Пoнe тaзи  седмица, щoтo aкo 
cu спомням  миналaтa беше  Hanoneoc Бoнanapт, нa- 
ли  не  бъркам? Tomaca беше  гледал  " Стоте  дни  нa 
Hanoneoc" no телевизията . A преди  месец  беше  дo- 
налд  Тръмп, Още  по-oтдaвнa -Патока  Дoналд...Aкo 
продължаваш  тaкa, ще  ви  спрат  компютърните  um-
pu в  психиатрията  и  тогава  какво  ще  npaBuw? 

Ти  нaй  вероятно  Cu истински  вoдoлaз, щом  Cu 
дaвaл  oтroвopи  m/. Освен  това  cnywaw хубава  музи- 
кa, за  кoeтo мога  само  дa те  пoздpaвя  - поне  oт  пат- 
риотични  подбуди . bbnmapu сме  все  naK. He, че  
много  съм  щастлив  oт  фaктa, oбaчe щa не  щa, т'вa 
е  noлoжeниeтo: poзoвo масло  , кисело  млякo и  
"българската  мaдoнa" Азис  дo пълно  видиoтявaнe. 

www.worNshOp.oet4g.com  

1 .Знаеш  ли, какво  е  'динозавър '? 
а/Оф, ама  и  ти  едни  вълроси  задаваш ... Я  пo- 

добре  иди  помогни  нa жената  да  нареже  салатата, 
че  Мичмана  вече  чете  сытавите  на  двата  отбора. 

6/Доколкото  съм  запознат  с  историята  на  пла- 
нетата  ви, това  е  някакьв  полуразумен , миризлив  
гигантски  гущер, ипи  бъркам? Не, май  не  е  полура- 
зумен, защото  тогава  описанието  идеално  щеше  да  
пасва  на  индивида, наречен  Пешо  Коча  от  вашия  
блок. 

в/Кръв, кръв, кръв!!! Фиу-у-у, бам, бам, бам!!! 
Така  ви  cc лада, верицата  ви  гангстерска!!! 

r/Знaм, paзбиpa се  : Koндьo - динoзaвъpa нa 
етно-фолка! 

д/Разбира  се, това  е  близко  до  ума, момченце. 
Динозавър  е  някой, който  Cu завира  дините  някьде. 
Това  е  тo да  имаш  лексикална  култура, не  като  вас  
във  вашия  парцал, на  който  викате  'списание '! 

2.В  този  ред, какво  е  'водолаз ? 
а/Такьв, къвто  и  ти  we станеш , ако  не  млькнеш  

веднага, чорбар  с  чорбар! Дoшъл  ми  в  къщата  мач  
да  гледа, от  nиeнero ми  nue и  нa отворен  ще  ми  се  
прави  на  сичкото  отгоре! Ай  сикгир  от  тука, не  сти- 
га, че  Пенев  и  Лечков  взехте, ами  и  нервите  ми  ис- 
кате  да  лотрошите! 

6/Професионален  експерт, слециализиран  в  
скуба-дайвинга  без  обезопасителен  скафандър  за  
долния  ред  nunana. 

в/ (с  дрезгав  и  малко  уморен  mac) Извинявай  
зa лреди  малко, обаче  нa тия  не  можах  дa им  прос- 
тя  безмилостното  избиване  на  семейството  ми. He, 

че  точно  те  бяха  винoвни, нo ми  ce видяха  пoдoзpи- 
телни  и  зaтoвa ru направих  вoдoлaзи  направо  oт  
моста... 

г/Че  тo e яcнo : Кондьо-водолаза  нa етно-фол- 
ка! He знаеше, че  преди  дa почне  да  nee ми  e бил  
кoлera, нали? Е, не  съвсем, всъщност  би  един  коле- 
га, ама  нe това  е  важното. 

д/ Тези  пък  и  нa училище  даже  нe ca ходили , a 

neчaтнa периодика  тръгнали  дa правят! He може  
ли  малкото  ти  деградирало  мозъче  дa събере  две  и  
две  и  дa cтиrнe до  елементарния  извод, че  това  е  
човек, който  naau заради  изпитата  водка? AKo na- 

зеше  заради  винo, щеше  дa бъде  'винoлaз'. Ама  ще  
видите  вие, още  малко  ще  cc радвате  и : HA-A-A-A 
лиценз  зa издателска  дейност... 

З.Пиеш  ли  дайкири? 
a/Mu кaк? To туй  ни  е  сигнал  тука  в  квартала  

бе! KaTo cu дойда  от  работа  и  викна 'Дай, Kиpe-e-e- 

е', и  Kupo Кръчмаря  uocu no една  ледена  бира  за  
всички. 

6/Виж  сега, ясно  е, че  не  разбираш  от  хиперп- 
ространствена  хидравлика. Дайкирито  cc налива  в  
карбуратора  нa кораба  затоллено  дo 450 градуса  и  
като  изстине  cc втвърдява, така, че  нe може  дa ce 
nue. OcBeH ако  не  cu oт  мъглявината  Конска  глава, 
кьдето  тая  температура  им  е  постоянна, заради  
трите  слънца. Аз, обаче  не  съм  от  там, тaкa че... 

в/Пия  само  за  да  успокоя  разклатените  Cu нep- 
ви  и  тo само  болкоуслокояващи  (painki!!ers). Когато  
съм  сериозно  ранен  cc случва  да  изгьлтам  no три  
кутии  наведнъж , ама  иначе  нищо  ми  нямaaaaaaaaa- 
aaaaapppppггrггxxxxxxxxxxx KЪДE GTE CE СКРИ- 
ЛИ  ГАДОВЕ, ЗНАМ, ЧE GTE HAOKOЛO!!! Покажете  

TE T 
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fl oqobNo мб  преумите  мякоппо  roguмu, и  тбзгоуишмото  изпожемие  в  Помуом  бе  премебрегмдто  от  мбй-крупмите  произв0уитепи  и  
рбзпрострбмитепи  Md urpu в  свети. Нещо  повече  - беше  отбепязим  рекорумо  мисъп  брой  учбстмици  от  мбчдпото  мд  изпожемието  go Gerd! 
Toed от  своя  стрдмд  gdge по-уобьр  шбмс  Md по-мбпките  и  меизвестми  помпдмии  gd geмoмcтpupdт  проууктите  CU npeg широкбтб  пубпикб  

Ses CTpdX, че  ще  попбумбт  nog сямкбтд  Md гопемите. liбпто  се  очипвбше  гвозуеят  Md шоуто  беше  пубпичмото  оповестявдме  Md MOB6T6 urpu Md 
Blizzdrd, поято  обдче  здрбувд  точмо  топковд  хорд, коппото  ycne u gd рдзочбровб . 3бщо  nu? Пмu прецемете  сбми  ... 

TEAM FACTOR 

Първоначалния  замисъл  на  пи- 
човете  от  7fx за  създавааето  на  тази  
игра  бил  много  прост  - те  седнали  и  
Cu нахвърляли  всички  неща, които  
искали  да  видят  в  един  first-person 
екшън, както  и  тези, които  слоред  
тях  липсват  в  заглавията, домини- 
ращи  пазара  в  момента. Така  били  
лоставёни  основите  на  това  интри- 
гуващо  заглавие. 

След  около  една  година  работа  
no енджина  и  още  една  година  раб0- 
та  no самата  игра, резултатът  е  мул- 
типлейър-ориентирана  отборна  игра, 
която  на  пръв  поглед  прилича  мнoro 
нa Counter Strike със  своя  реалисти- 
чен  арсенал, целенасочен  геймплей  ,  

и  nunca на  noвтopнo "раждане". Ho 
един  малкo пo-задълбочен  поглед  
noд  повърхноспа  разкрива  невиди- 
ми  на  първо  четене  неща. 

Може  би  най-очевидната  раз- 
лика  е  в  опростената  класова  систе- 
ма, внедрена  в  Team Factor, която  
noзвoлявa на  играчите  дa избират  
между  четири  уникални  типа  персо- 
нажи. fиlомчето  за  всичко  е  Войни- 
кы  (Soldier), кoйтo може  да  ползва  
най-гoлям  арсенал  от  оръжия. Тези  
от  вас, кoйтo Cu падат  no no-грубата  
сила  ще  харесат  Специалиста  
(Specialist), кoйтo е  ocoбeo добър  в  
боравенето  C тежки  картечници  и  
екплозиви. Пo-потайните  играчи  си- 

гурно  ще  изберат  Скаута  (SCOut), 
кoйтo е  недостижим  в  обласпа  нa 
комуфлажа  и  близкия  бой  или  
Снайпериста  (Sniper) - идеален  за  
далечна  поддръжка  на  останалиге  
Cu съекипници. 

Всеки  един  oт  тези  класове  Cu 
има  слецифичен  набор  oт  оръжия, 
oт  които  може  да  избира, като  06- 
щия  брой  на  пушкалата  надхвърля  
45, в  това  число  пистолети, пушки, 
автомати, картечници,карабини, 
мини  и  ракетомети . Всички  популя- 
рни  и  известни  модели, от  Глoкoвe 
и  Узита  дo noмnи  Cnac и  винагй  ак- 
туалния  АК-47 калawникoв. 

След  като  изберете  класа  и  
екипировката , идва  момента  за  на- 
чалo на  играта. И  тук  ще  видите  
другата  голяма  разлика  между  
Team Factor и  Counter-Strike - отбо- 
рите  вече  не  са  два, a три. Всеки  
един  oт  тях  може  да  съдьржа  дo 10 
играча  npu urpa no Интернет  и  20 
npu urpa в  noкалнa мрежа. Taкa 
вместо  "елементарното " стьлкнове- 
ние  между  теристи, опитващи  се  да  
взривят  нещо, и  специални  части, 
олитващите  се  да  ги  спрат, B Team 
Factor типичната  мисия  ще  включва  
една  rpyna, опитваща  се  да  спаси  
даден  залoжник, друга, onитвaщa 
се  дa ro опази, и  трета, стремяща  се  
дa ro убие, зa да  не  издрънка  какво- 
тo знае  нa първите  две. B зависи- 
мост  oт  избраната  мисия, играчите  
ще  могат  да  избират  измежду  спе- 
циалните  отряди  на  НАТО, Русия, 
Китай  unu Израел. 

И  тoвa не  е  всичко! Може  бн  
най-интересната  новост  в  играта  е  
включванетб  на  ролев  елемент  лри  
развитиеето  на  персонажите. Уме- 
нията  ви, noкpивaщи  всичко  oт  no- 

тaйнocт  дo точност  npu cтpeлбa, неп- 
рекынато  ще  се  подобряват  докато  
играете  с  избрания  oт  вас  персонаж, 
a вашето  представяне  ще  се  отчита  и  
записва  на  нарочен  сървър. C no- 
добряването  нa уменията  ви, героят  
ви  ще  noлyчaвa достьп  до  no-усъ- 
вършенствани  оръжия  и  eкиnиpoвкa, 
в  завиЕимост  oт  слециализацията  
му. Всичко  това  означава, че  колко- 
то  повече  upaeTe, тoлкoвa no-брута- 
лен  ще  cтaвa персонажы  ви. Ho! 
Както  всичко  ocтaналo в  Team ' 
Factor, всички  умения  са  базирани  
нa peалнocпa, така  че  ue cu мислете  
че  ще  можете  да  развиете  героя  cu 
като  супермен, който  дa не  го  лoвят  
куршуми  нanpимep. Вместо  това  ще  
можете  да  развиете  кoнтpoл  ebpxy 
дишането  Cu, така  че  да  можете  
светкавично  да  коригирате  мepникa 
cu след  кaтo сте  претичали  цялата  
кapтa, unu nък  да  усвоите  дo съвър- 
шенство  изкуството  нa прокрадване- 
то, така  че  противниците  практичес- 
ки  дa не  могат  да  ви  усетят  докато  
се  промъквате  кьм  тях. 

Всичко  това  ще  бъде  реализи- 
рано  чрез  разработения  oт  7fx rpa- 
фичен  енджин , който  меко  кaзaнo е  
най-добрия  от  всичко  показано  до  
момента  в  жанра  и  спокойно  отнася  
Counter-Strike, Operation Flashpoint, 
a дори  и  Ghost Recon no чисто  тех- 
нически  noкaзaтeли  и  възмoжнocти. 

Team Factor e някъде  към  90% 
завършена  и  в  близките  няколко  
месеца  се  очаква  демо, a малко  no- 
кынo и  официалната  премиера  нa 
играта. Имaйки  лредвид  огромния  
услех  на  Counter-Strike и  моралната  
My остарялост, нищо  чудн  това  да  е  
следващото  заглавие, кoeтo ще  no- 
кopи  света. 

р.азпространител:СДV 
1~роизводител : Larian Studios 
fЭредлолагаема  дата  на  излизане:l-вото  тримесечие  на  2002 



След  големия  успех  на  иг- 
рата  Black&White беше  съвсем  
логично  да  последва  продълже- 
ние, и  тo e факт. Както  е  и  факт  
че  се  прави  Black&White 2, която  
според  Питър  Молиньо  щяла  да  
издигне  концепцията  на  едно  
съвсем  HOBO и  неподозирано  
равнище  (говори  се  за  кръстос--' 
ки  между  различни  създания ). 
Както  е  и  факт, че  същия  тoзи  
Питър  Moлиньo освен  над  В&W2 
работи  и  над  един  друг  проект, 
които  носи  кодовото  название  
Dimitri и  за  който  се  знае  B общи  
nинии  само, че  няма  да  е  като  
досегашните  игри  на  Молиньо . 

Ho да  се  върнем  към  
Creature Isle. B uero нa внимaни- 
ето  на  играчите  ще  бъде  предло- 
жена  концепцията  зa съвкупле- 
нието, и  no тoчнo съвкуплението  
нa вашето  създание  с  чаровен  
представител  нa другия  non. Ho 
пътят  към  щастието  не  е  лесен  - 
за  да  се  дoмoгнe дo своя  другар  
B живота, вашето  създание  (a и  
вие) ще  трябва  да  се  справи  със  
серия  oт  предизвикателства  и  да  
се  изправи  срещу  нов  противник  
- кpoкoдилът. Ако  превъзмогне- 
те  препятствията , ще  можете  дa 
продължите  рода  Cu. 

За  да  продължат  традиция- 
тa, пичовете  oт  Lionhead ca 

~ 	включили  и  нов  "псевдо-съвет- 
ник", който  да  отговаря  no бе- 
бешките  въпроси . Той  е  под  
формата  нa малко  жълтo nune и  
галено  е  кръстен  " Малчо". Maл- 
чoтo щё  следва  вaшeтo същест- 
вo и  ще  се  опитва  да  имитира  

действията  и  движенията , който  
сте  го  научили. Освен  всичко  oc- 
танало , ще  трябва  да  се  грижите  
зa оцеляването  и  възмъжаване- 
то  на  малкото  жълтo пиле. 
' Интересна  е  историята  на  
тoвa продължение . Леко  неорто- 
дoкcалнaтa му  концепция  произ- 
тича  oт  факта, че  тo e резултат  
oт  желанията  нa феновете  на  иг- 
paтa! Според  проучвания  нa 
всички  фен-сайтове  нa B&W, пи- 
човете  от  Lionhead разбират, че  
играчите  искаттехните  създания  
дa мoгaт  дa правят  секс  и  да  се  
размножават . И  тъй  като  са  дoб- 
pи  xopa, решават  веднага  да  да- 
дaт  на  масите, тoвa, кoeтo те  ис- 
кaт. Идеята  за  противникът-кро- 
кодил  и  бебето-пиле  също  e B 
резултата  на  желания  на  фено- 
вете. Ето  това  е  правилна  компа- 
ния  - слуша  и  изпълнява . 

Освен  гореизброените  нo- 
вости, Creature Isle ще  подобри  
изкуствения  интелект  на  обита- 
телите  на  Еден , както  и  ще  пoиз- 
глади  oн-лайн-аспекта  на  иrpa- 
та. 

И  за  край  един  цитат  oт  Пи- 
тър  Moлиньo: "Bce още  не  сме  
решили  дали  да  онагледим  гра- 
фичнo актът  на  съвкуплението , 
макар  че  щoм  пoдoбни  неща  мo- 
жеш  да  видиш  no Discovery 
Channel, защо  да  нe може  и  
тук?" 

Black&White: Creature Isles 
трябва  да  бъде  гoтoвa към  края  
на  Ноември  тази  година  и  се  
очаква  нa пазара  към  February 
2002. 

VIRi1S KEEP PLAYING 
1 tlac VS 0.99. Іі  
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B&W: Creature Isles  
P.aзпpocТpaниТeл: Electronic Arts 
l~poизвoдитeл: Lionhead Studios 
Ilpeдnoлaгaeмa дaтa нa излизaнe: Фeвpyapи  2002 



IRON STORM 
Разпространител: Wanadoo 
f~роизводител : 4Х  Studios 
Г!редполагаема  дата  на  излизане: Пролепа  на  2002 

VIRTUs  
INTERNET & GAME CLUB 

Френската  
ґимнaзнa 

ул."Г.С.Раковски" 

ул."Ангел  Кънчев"  
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Ilron Storm e first/third-person 
стратегически  екшън, чието  дейст-  
вие  се  развива  в  свят, в  който  Пър- 
вата  Световна  Война  все  още  не  е  
завършила. След  50 години  безс- 
пирни  военни  действия , на  играчът  
My ce дава  възможност  да  изпълни  
жизненоважна  мисия, кoяro може  
да  сложи  край  на  разрухата  и  да  
възстанови  мира. 

Графиката  на  играта  е  изклю- 
чително  реалистична  и  базирана  на  
истински  впечатления  от  събития  oт  
Първата  Световна  Война  и  някoй  
по-скорошни  кoнфликти . Kaктo ca-
Mu можете  да  се  убедите  oт  сним- 
ките  използваните  в  играта  тексту- 
ри  ca изключително  детайлни , кое- 
ro дава  надежди  за  бъдещето  на  
Iron Storm, поне  в  графично  отно- 
шение. 

Соловата  кампания  ще  npeвe- 
де  играчът  през  шест  различни  o6- 

ласти  в  разкъсваната  oт  война  Гер- 
мания  - oт  покритите  със  сняг  oкoпи  
на  фpoнтoвaтa линия  дo Райхстага  
в  Берлин . Iron Storm ще  поддържа  
и  мултиплейър , като  играта  в  мpe- 
жа  ще  включва  Deathmatch, Team 
Deathmatch, Capture the Flag и  
Escort/Assasination режими. Crpe- 
межы  нa дизайнерите  на  игpaтa е  в  
нея  дa намерят  място  оръжия, кoи- 
тo дa носят  духа  нa Пъpвaтa Све-
товна  Война, нo в  същото  време  дa 
имат  нещо  и  or по-съвременните  
технологии . MaKap и  50 roдини  във  
вoйнa, светът  все  naк  не  е  бил  в  nъ- 
лен  технологичен  зacтoй. Уникал- 
ния  замисъл  нa Iron Storm може  дa 
и  помогне  да  се  мери  с  тежката  ap- 
тилерия  във  военния  бранш  - Medal 
of Honor: Allied Assault и  Return to 
Castle Wolfenstein, npu все  че  и  тpи- 
те  urpu ще  излязат  rope долу  no ед-  
нo и  също  време. 
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DUALITY 
P.aзпpocтpaнитeл: Phantagram 
Гроизводител : Trilobyte Graphics 
ГЭpeдnoлaraeмa дaтa нa излизане: 4-тото  тримесечие  нa 2002 

Зад  тази  разработвана  oт  
испанската  компания  Trilobyte 
Studios urpa стоят  голяма  част  oт  
безспорно  талантливия .екип, pa- 
ботил  върху  Commandos и  
Commandos 2. 

Според  разпространителите  
or Phantagram Duality ще  бъде  
смесица  oт  ролева  игра, адвен- 
чър  и  екшън. Три  ще  бъдат  цент- 
ралните  персонажи  в  това  загла-  
вие  - наемник, хакер  и  все  още  
неизвестно  "виртуално  създа-  
ние". Играта  е  кръстена  Duality 
заради  наличието  на  втopи  свят, 
паралелен  на  реалния, които  е  
нeщo кaтo естесТВена  ее0люцИЯ  
на  Интернет. 	' 

Наемникът  ще  бъде  най-си- 
лен  в  рвалния  свят  и  неговото  
управление  ще  бъде  сходно  C то- 
ва  на  Metal Gear Solid unu Deus 
Ех, докато  хакерът  ще  бъде  no- 
слаб, нo ще  може  да  се  връзва  
към  виртуалния  свят  и  да  прила-  
га  "функционални  модели" C  

различен  резултата  - нещо  no-  
добно  на  мarиятa в  фентьзи  све- 
товете. Нюромансерът , "виртуал- 
ното  създание ", ще  се  paзвивa 
постепенно  C напредването  нa 
играта  и  бавно  ще  се  превръща  в  
могьща  cuna - нещо, което  ди- 
зайнерите  сравняват  c Heo oт  
Матрицата . 

Отправна  точка  за  игpaтa e 
възможноспа  да  се  стига  дo 
цепта  no различни  пътища. Няма  
правилен  начин  за  завършване  
на  играта, няма  утъпкана  пътека. 
Действието  ще  се  настройва  no 
стила  нa играча, бил  той  потаен, 
агресивен , или  nък  смесица  oт  
стратегически  noдxoди. 

Bce още  няма  снимки  oт  иг- 
рата, HO дизайнерите  обещават  
no oкoлo 2000 пoлиroнa на  глав-  
ните  действащи  лица  и  noд- 
дръжка  на  всички  екстри  oт  пoc- 
лeднoтo поколение  графични  
технологии . Играта  се  прави  ед- 
новременно  за  PC и  Xbox. 
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Може  би  едно  от  най-интерес- 
ните  и  оригинални  заглавия  на  из- 
ложението  дойде  от  малко  извест- 
ните  (да  не  кажа  никак  неизвестни- 
те) немци  от  Radon Labs. За  Project 
Nomads ce roвopи  oт  известно  вре- 
ме  насам , нo едва  cera играта  бе  
демОнстрирана  пред  широка  луб- 
ликa. 

Играта  представлява  смесица  
от  first-person и  third-person екшьн, 
кoмбиниpaни  със  свеж  прочит  на  
вече  поизносения  стратегически  
жанр. Действието  B иrpaтa се  раз- 
вива  B сякаш  изваден  от  книra на  
Жул  Верн  свят, кьдето  единствена- 
та  земя  са  архипелази  or ocтpoви, 
носещи  се  над  облаците . Играчът  
влизa в  ролята  на  магьосник-инже- 
нер, които  тpябвa да  строи  фабри- 
ки , енергийни  централи , защитни  
установки , самолети  и  целелини  B 
стремежа  Cu sa надмощие  и  владе- 
ние  на  небесата . След  като  конс- 
тpyиpa дадена  установка  или  еди- 
ницa, играчът  може  дa лрехвърли  

кaмepaтa към  нeйнaтa гледна  точка  
за  по-добър  кoнтpon нaд  събития- 
тa. 

B Project Nomads ще  има  само  
един  pecypc - енергията , която  мо-
же  да  бъде  добивана  и  служи  зa 
изграждане , конструиране  и  подд- 
ръжка  на  машините  и  съОръжения- 
та. Всяка  aтaкa срещу  вражески  
единици  или  база  изразходва  eнep- 
гия, така  че  трулането  и  съхранява- 
нето  на  този  pecypc ще  залегне  B 
основата  на  игралната  тактика. B 
тaзи  насока  играчът  ще  може  дa ак- 
тивира  или  деактивира  различните  
мaшини  и  ycтaнoвки , B зависимост  
oт  наличните  cu енергийни  запаси  
или  липсата  нa такива. 

Иrpaтa изпОлзва  собствено  
разработен  графичен  engine, кoйтo 
както  можете  да  видите  от  снимки- 
те  съвсем  не  е  лОш.Тъй  като  дo из- 
лизането  нa играта  има  доста  вре- 
ме, очаквайте  B близките  бр0еве  
по-подробен  лредварителен  логлед  
въpxy това  заглавие . 

PROJECT NOMADS , 
FjазпрОстранител: CDV 
Пр0извОдител : Radon Labs 
Гредлолагаема  дата  на  излизане : 3-To тримесечие  на  2002 
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~ DIVINE DIVINITY 
lназпрОстранител : CDV 
Пр0изводител : LarIan Studlos 
Предполагаема  дата  на  излизане:l-вото  тримесечие  на  2002 

Макар  и  нa пpъв  лОглед  да  
npиличa на  Diablo II клонинг , 
Divine Divinity e екшЬн-ролева  игра  
със  собствен  облик. Начената  още  
преди  около  3, a може  би  и  ловече  
години , под  името  The Knight, The 
еди-какво-си  and The Lady", спрянa 
и  начената  наново  под  HOBO име  и  
с  HOB облик, п0 всичко  личи, че  тo- 
зи  път  това  зarлaвиe ще  види  бял  
СВЯт. 

B това  заглавие  има  всичко , 
от  което  се  нуждае  един  играч  - 
огромна  селекция  oт  магии  и  уме- 
ния, множество  opъжия , опасни  
CЬЗДднИЯ,Bb3мOЖнOCTИ  За  paзЛИ- 
чен  стил  нa urpa. Според  един  oт  
сьздателите  на  иrpaтa Divine 
Divinity "може  да  ce urpae както  
иrpaчът  желае. Ако  тoй  иска  дa e B 
стил  Diablo - няма  проблем . Ако  
пЬк  иска  малко  по-задЬлбочен  
стратегически  пoдxoд  също  няма  
проблем ." B иrpaтa ще  имa oпция  
за  слиране  нa действието  лри  oт- 

варянето  нa екрана  със  магиите  и  
уменията, тaкa че  по-тактически  
настроените  дa могат  да  обмислят  
действията  Cu. 

Друга  пo-характерна  част  на  
тaзи  urpa e връзката  между  дей- 
ствията  нa игралния  repoй  и  oтнo- 
шението  нa заобикалящия  ro свят  
вследствие  нa тях. ЯдОсайте  NPC- 
тата  (било  с  действие  или  бездей- 
cтвиe) и  те  ще  откажат  да  paзro- 
вapят  с  вас  и  да  ви  дават  инфop- 
мация, ще  надуят  цените  на  пред- 
лаганите  oт  тях  стоки  и  ycnyru, a 
дори  може  и  да  ви  нападнат  ако  • 
мнoro ru ядосате. 

Както  виждате  B rpaфичнo от- 
ношение  Divine Divinity не  е  нищ0 
особено , дОри  бих  казал  че  ще  из- 
глежда  зле  кьм  момента  нa изли- 
зането  си, HO ако  геймплеят  cu 
заслужава , никoй  нямa да  обърне  
внимание  нa тoзи  фaкr. 0чаквайте  
тoвa заглавие  B нaчалoтo нa след- 
ващата  година. 



CHASER 
lэазпространител : Fishtank Interactive 
f~poизвoдиren:Cauldron 
f~редполагаема  дата  на  излизане: Есента  на  2002 

ПодОбно  на  New York Racer , иг- 
рата  Chaser на  словаците  от  
Cauldron e в  общи  линии  базирана  
на  научно  фантастичен  филм, макар  
и  да  не  e urpa no филм. B този  слу- 
чай  npoтoтипъr е  известния  филм  
на  Бат  Арни  "Зoв  за  завръщане ". 
Играта  има  пoдoбнa оснОва  - вие  сте  
в  ролята  нa Chaser, таен  areHT, кpи- 
ещ  се  едновременно  от  правигелст- 
вото  и  oт  криминална  групировка  
(по-лошото  е , че  не  знаете  защо, 
тъй  като  инцидент  на  Марс  ви  отне- 
ма  голяма  част  от  памепа  и  спОме- 
ните). 

Toea, което  oбaчe се  набива  на  
очи  е  доста  качествения  графичен  
енджин, наречен  CloackNT, разра- 
ботен  от  пичовете  от  Cauldron. Както  
ще  видите  от  снимките, благодаре- 
ние  на  техническите  качества  на  то- 
зи  енджин, no един  доста  ефектен  
начин  е  пресъздадена  индустриали- 

зираната  повърхност  на  Марс, с  из- 
митo сиво  и  червеникави  отенъци  в  
noчти  всяка  сцена. 

Ho мaкap стилната  и  подходя- 
ща  графика  дa е  достатъчна  пред- 
nocтaвкa за  пресъздаването  на  дa- 
дена  атмосфера, тo пичовете  oт  
Словакия  са  наблегнали  доста  сери- 
озно  на  музиката  и  звуковите  ефек- 
ти, и  на  основната  брънка  oт  верига- 
тa на  една  urpa - фабулата. A тя  ca- 
мата  би  трябвало  да  е  дocтa засука- 
на, и  пълна  с  неизвестни  и  изнена- 
ди. 

Има  поне  още  година  работа  no 
довършването  и  тестването  на  
Chaser и  все  още  е  мнoro paнo да  се  
правят  каквито  и  дa било  предполо- 
жения  и  да  се  коментират  дОстойнс- 
твата  на  иrpaтa. Ho ако  първите  впе- 
чатления  не  пъжат, ro в  левия  ъгъл  
на  ринга  може  дa се  окаже  npeтeн- 
дент  за  короната  нa майстора. 
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COMMANCHE 4  
Р.азпространител :  Novalogic 
1~роизводител : Novalogic 
f~редполагаема  дaтa нa излизане: Края  на  2001  

чaйнo. Пичовете  oт  Novalogic искат  
тoвa зarлaвиe да  е  точно  тoлкoвa yв- 
лекателно  зa urpa, кoлкoтo и  за  гледа- 
не. Според  тях  самите  нОвият  Команч  
ще  бъде  50% симулатор  и  50% ек- 
шън. Това  освен  всичко  останало  0з- 
нaчaвa, че  всеки  които  иска  дa се  
пробва  няма  дa тpябвa да  чете  200 
страници  наръчник, за  да  може  дa се  
onpaeu с  "копчетията ". 

Именн0 в  тази  насока  е  и  залo- 
жената  в  играта  схема  нa умправле- 
ние  нa хеликоптера. tic подразбиране  
ca зададени  клавишите , noзнaти  нa 
всички  от  Quake - W,A,s,D, зa движе- 
ние  съответно  напред, налявo, нaзaд  
и  надолу, a чрез  мишкaтa въртите  
погледа  накьдето  желаете. 

Пoчти  всички  в  игралния  свят  ще  
бъде  унищожаемо . Ще  можете  дa no- 

валяте  дървета, да  рушите  crpaди  и  
кaжи-речи  всичко, което  един  иcтинc- 
ки  хеликоптер  от  този  клас  може  дa 
cpuHe, a стрелбата  no зeмятa ще  оста- 
вя  белези  (физически  и  емоционал- 
ни) no тepeнa. 

Естествено , зa дa можете  да  py- 
шите  ще  ви  e необходим  и  cъoтвeтeн  
арсенал, който  както  си  му  е  редът  е  
внушитепен.20 милиметрови  оръдия, 
70 милимeтpoви  снаряди,ракети  въз- 
дух-въздух  c тonлиннo насочване  тип  
AIM-9 stinger unu пък  тaкивa с  лазер- 
нo насочванет  oт  типa AGM-114 Hellfire 
- всичко, кoeтo cтaндaprнo се  използ- 
ва  зa въорежението  нa истинския  хе- 
ликоптер  ще  намери  място  и  в  иrpaтa. 

Ако  всичко  се  paзвивa no nnaH, 
Comanche 4 може  дa излезе  още  npe- 
ди  коледните  празници. 

Три  roдини  след  излизaнeтo нa 
Comanche Gold нa xopизoнтa се  зада- 
вa Comanche 4 - дългоочакваното  
продължение  нa славната  поредица, 
реализирала  близо  3 милиона  кoпия  
продажби  досега. Зa тези  три  roдини  
екипът, paбoтиn нaд  предните  загла- 
вия  усърдно  се  е  трудил  нaд  това  да  
създадат  великолепна  работна  среда  
зa нaй-нoвия  Команч. 

Играта  е  базирана  нa нaй-новия  
модел  разузнавателни  хеликоптери  
RAH-66 нa компанията  Боинг-Сикорс- 
ки. И  докато  предните  зarлaвия  oт  no- 
редицата  използваха  cnopнaтa воксеп- 
нa технология  нa Novalogic, новото  
заглавие  е  изцялo 3D. Kaктo сами  ще  
видите  oт  снимките, веднага  си  личи  
какво  ca правили  разработчиците  це- 
ли  три  roдини. Тук  трябва  да  дoбaвя  и  
взаймното  сътрудничество  между  
Novalogic и  Сикорски, вследствие  нa 
което  иrpaтa ще  предпожи  максимал- 
нo реалистичен  модел  нa хелйкоптера , 
естествено  без  секретните  епементи. 

Едно  oт  най-впечатляващите  не- 
щa в  Comache 4, к0гат0 видите  иrpaтa  

в  действие  зa пръв  пы, е  убийствения  
реализъм  в  поведението  на  хеликопте- 
pa. npu прелитането  ниско  нaд  земята  
oблaци  oт  npax ще  се  завихрят  под  
въздействието  нa въpтящaтa ce nepka. 
При  преминаване  нaд  водни  масиви, 
no повърхноспа  нa водата  ще  ce onpa- 
зуват  вълни  вследствие  нa cъщaтa. 
Идеята  e в  кpaйнaaт  версия  на  иrpтaa 
дори  и  тревата  и  дърветата  дa се  oгь- 
вaт  под  мoщнoтo въдушно  течение, 06- 
paзyвaнo oт  rлaвния  ротор. 

urpaTa ще  npeдлaгa 6 кампании  с  
oбщo кьм  30 мисии. Мисиите  в  една  
кампания  ще  следват  една  след  друга  
и  нe могат  да  бъдaт  прескачани , нo 
aкo играчът  желае  може  да  прескочи  
цяла  една  кaмпaния. Самите  мисии  
ще  обхващат  шиpoк  спектър  oт  целе- 
ви  задачи  - от  наладение  нaд  тежко  
брониран  самолетоносач  до  oxpaнa 
нa президенстката  лимузина  no пътя  
й  към  летището. 

Зa paзликa oт  предишните  зarлa- 
вия  oт  серията, Comanche 4 акценти- 
pa много  повече  нaд  екшъна  зa смет- 
ка  нa симулацията, и  тoвa не  е  слу- 012 
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PERIMETER 
і aзnpocтpaнитeл:1C Company 
Opoизвoдитeл: K-D Lab 
I~peдnoлaгaeмa дaтa на  излизaНe: Heизвecтнa 

Може  би  поради  липсата  
на  доста  от  големите  издателс- 
ки  къщи  на  тазгодишнОто  из- 
ложение, с  техните  мегаломан- 
ски  заглавия , продукти  на  неп- 
рекъснатия  процес  на  корпора- 
тивна  алчност  за  п0-голям  па- 
зарен  дял  и  повече  брутни  пе- 
чалби, нo голяма  част  от  игри- 
те, пОказани  на  ш0ут0 демонс- 
трираха  дОста  уникален  игрови  
дизайн  (за  разлика  от  корп0- 
ративните  компании, независи- 
мите  такива  не  ce страхуват  да  
рискуват  и  експериментират ). 
Едно  от  тези  заглавия, което  
иначе  би  останало  в  сянката  на  
няк0й  5 милиона-доларов- хит- 
в-процес-на-производство,е  и  
интригуващата  руска  стратегия  
Perimeter. 

Ha първ0 четене  тази  игра  
малко  наподобява  Z: Steel 
SOldiers, като  завладяването  
на  теритОрия  е  основната  ви  
цел. НО  п0д  тОзи  наглед  познат  
облик  се  крие  мнОг0 повече. B 
основата  на  играта  е  терафор- 
мирането  - промяната  в  облика  
нa терена  на  чуждоземна  пла- 
нета  с  цел  приспОсОбяванет0 и  
към  вашите  нужди. КолкОто  
повече  земя  "обрабОтят" ваши- 
те  малки  рОботи, толкОва  пове-
че  мощ  ще  имате  на  ваше  раз- 
положение  за  да  се  справите  с  
кОнкурентните  тераформисти  и  
естествените  обитатели  на  пла- 
нетата. 

C напредванет0 на  играта  

ще  мОжете  да  издигате  абсо- 
лютно  непробиваема  енергий- 
на  преграда  окОло  завладените  
от  вac зeми, зaщитaвaйки  ru no 

този  начин  от  вражески  набе- 
зи. Ho тъй  като  земята  е  и  ос- 
новния  ресурс  в  игpaтa, a вие  
не  мОжете  да  ce движите  дока- 
тo сте  защитени  от  енергийно- 
тo none, ще  трябва  добре  да  Cu 
правите  сметката  кoлкo време  
да  прекарвате  noд  "юргана", 
изразходвайки  ресурси,вмес- 
тo да  щъкате  нaoкoлo и  да  зав- 
ладявате  нОви  територии. 

Ha тoзи  етап  от  разработ- 
ката  на  играта  има  към  20 раз- 
лични  планети  за  колонизира- 
не, всяка  една  от  тях  със  спе- 
цифична  oкoлнa среда  и  обита- 
тenи. Особено  впечатляващ  е  ` 
арахнидния  свят, където  може- 
те  да  видите  орди  от  паяк0об- 
разни  да  атакуват  вашата  база  
в  сцени, мнoгo напомнящи  на  
Звездни  Рейнджъри ). Играта  
ще  има  и  възмoжнocт  за  игра  в  
мрежа, кат0 засега  се  спомена- 
ват  дo 4 участници  в  мyлтиnлe- 
йя. 

ОсОбено  внимание  заслу- 
жава  графични  енджин  на  иг- 
рата, кoйтo е  собствено  произ- 
вoдcтвo на  руските  nporpaмиc- 
ти. Освен  че  изглежда  мнОго  
добре, тoй  може  да  пОддържа  
буквално  стотици  единици  на  
екрана  в  даден  мОмент  - пред- 
поставка  за  доста  незабравими  
и  впечатляващи  сцени. 

Асеновград  4230 
ул. "Цар  Освободител"146 

тeл.: 0331! 27191 

,т  
,o 

 
6 часа  - 3 лв. 

12 часа  - 5 лв. 
25 часа  - 10 л  ~ 

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

тeл.: 073/ 82370 

Вече  и  в  градовет  
Перник  2300 

ул. "Младен  Стоянов" 23 
тen.: 076/ 73350 

Асеновград, Благоевгра  ј, Перних! 

варна  9000, ул. "неофит  Бозвели  6, тen.: 052 259135, 603231; факс: 052 234540 София  1000. ул. Триадица ' 4, ет. 2, тел.: 02 9811301. 9804457: факс: 02 9806889 
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CЪC своИте  вПВЧдтЛЯвгЩИ  
звездни  карти, които  профучават  
около  кораба/корабите  ви  сякаш  
са  извадени  от  някой  съвременен  
Star Trek филм  и  невероятните  
космически  битки, които  биха  изг- 
леждали  съвсем  на  място  в  Звезд- 
ни  Рейнджъри , Imperium Galactica 
3 определено  хваща  окото, че  и  не  
го  пуска. 

Макар  и  историята  на  играта  
да  е  от  клас  "Ь-ъ  ... добре?!" (из- 
вънземни  завладяват  Земята, и  от  
вашата  флота  от  космически  кора- 
би  зависи  дали  ще  намерят  пос- 
ледния  оцелял  кораб  с  бегълци  от  
нашата  планета, за  да  могат  с  не- 
гова  помощ  да  колонизират  други  
планети , да  укрепнат  мощта  Cu и  в  
крайна  сметка  да  Cu върнат  Земя- 
тa), тo самата  игра  определено  не  
e. Imperium Galactica 3 е  фантас- 
тично  изглеждаща, изцяло  3D ба- 
зирана, реално  времева  симула- 
ция  на  космически  битки  и  кoлoни- 

~,~,~4д  

Tom Clancy's Ghost Recon e onи- 
ты  на  Red Storm да  измият  позорното  
петно  oT името  си, наречено  Freedom: 
First Resistance. Най-новата  игра  ua 
нашумялата  с  поредицата  cu Rainbow 
Six кoмnaния  е  в  стил  екшън-барети  
(както  пишеше  на  времето  no видео- 
касетите). 

Играта  ви  запраща  в  ролята  на  
член  на  елитен  екип  oт  американски  
командоси . Ha тях  като  ua специалис- 
ти  в  noдмoлнитe операции  дълбoкo 
във  вражеския  тил  ще  им  предстоят  
множество  мисии  свързани  със  pa- 
зузнаване , саботаж, спасяване  нa за- 
лoжници,oтвличaнe ua вражески  ли- 
дери  и  др. 

Показаната  на  изложението  вер- 
сия  ua Ghost Recon демонстрира  дос- 
тa завършен  вид, с  атрактивна  графи- 
ка, доста  сносни  модели  на  персона- 
жите  и  великолепно  изглеждащи  oтк- 
рити  и  закрити  терени  и  области. Една .  

зация, в  която  от  вашите  тактичес- 
ки  решения  ще  зависят  съдбите  на  
много  цивилизaции  и  светове. 

Играта  ще  предлага  една  or- 
ромна  кампания  с  6 паралелни  иc- 
тopии,l0 обвързани  помежду  Cu 
мисии  и  25 произволни  миcии, 
всичко  това  простиращо  се  на  над  
100 планети  и  20 звездни  системи. 
Май  забравих  да  спомена  и  5 из- 
вънземни  paCu'  кoитo ще  са  ваши  
съперници. 

C nporpeca ви  no време  на  иг- 
рата  ще  събирате  ресурси, които  
от  своя  страна  ще  ви  noзвoлявaт  
разработването  на  нoви  техноло- 
гии, вследствие  на  които  ще  може- 
те  да  строите  нови  кораби  и  да  
подсилвате  флoтaтa Cu. 

От  всичко  казано  дотук  става  
ясно, че  графиката  ua Imperium 
Glactica 3 определено  не  е  най- 
впечатляващото  нещо  в  играта. 
lЗсъщност  споменах  ли  колко  ве- 
ликолепна  е  тя? 

интересна  новост, дебютираща  в  no- 
добен  род  заглавия, е  т.нар. "индикa- 
тop за  опасност", който  noзвoлявa ua 
no-неопитните  играчи  да  засичат  и  oт- 
криват  противника  no-paHo. От  друга  
страна  Ghost Recon сама  no себе  си  е  
xapдкop urpa, така  че  това  нововъве- 
дение  едва  ли  ще  предизвика  възхита  
у  опитните  геймъри . 

Друга  интересна  добавка  в  иrpa- 
тa е  начинът  no който  вашите  бойни  
другари  се  развиват  и  получават  no- 
вишения  - изпълнете  успешно  дадена  
мисия  и  зa награда  всеки  член  на  гру- 
пата  ви  ще  получите  допълнителни  
умения  и  способности , което  oT своя  
страна  ще  ви  noзвoлявa да  развивате  
определеКи  ваши  бoйци  като  снайпе- 
ристи,сапьори  или  скаути. 

Иrpaтa ще  предлага  възмoжнocт  
за  urpa в  мрежа  на  дo 12 играчи, кое- 
тo от  своя  страна  предполага  доста  
вълнуващ  мултиплейър. 

TC's Ghost Recon 
Raзnpocтpaнитeл:UbiSoR 
Iјpoизвoдитeл: Red Storm 
I~peдпonaraeмa дaтa на  излизaнe: Hoeмвpи  2001 
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C доста  странните  Cu 
синьокоси  инопланетни  опер- 
ни  певици, червенокоси  кукли  
обвити  c no една-две  ленти  
през  тялoтo oт  кумова  срама  и  
con uднu дoзи  Kpuc Tъкьpoв- 
щина  (тoя  nич  е  ... немам  ду- 
ма), Петият  Елемент  беше  oт  
типа  филми, кoйтo unu oбик- 
ваш  или  намразваш.Поради  
странния  Cu облик  неговото  
категоризиране  е  доста  труд- 
но, така  че  дори  направата  на  
urpa no него  е  едно  доста  се- 
pиoзнo предизвикателство . 
Вижте  само  oфициалния  ед- 
ноименен  third-person екшън, 
който  понамирисваше  сериоз- 
нo и  ще  схванете  мисълта  ми. 
Дали  старите  пушки  oт  Kalisto 
ще  успеят  да  напипат  тoчния  
пулс  на  филма, a и  нa нeroвa- 
та  аудитория , за  да  ro npex- 
въpnят  на  малкия  eкpaн  пoд  
формата  на  състезателна  иг- 
pa?. Незнам, нo нещата  onpe- 
делено  изглеждат  обещава- 
щи. 

Пo-cкopo вдъхновена  oт  
филма, oткonкoтo базирана  на  
нero, New York Racer поема  
вълнуващата  таксиметрова  
" гонка" oт  нaчалoтo на  филма  
и  я  превръща  в  мощна  състе- 
зaтenнa urpa, облечена  в  едни  
oт  най-добрите  графични  
одежди, виждaни  в  пoдoбeн  
poд  игри. 

Пpeдлaraщa 12 orpoмни  
"nиcти" плюс  немалка  ceлeк- 

ция  or 25 paзnични  превозни  
средства , New York залara на  
чиcтoтo адреналинно  опияне- 
ние, неизменно  следващо  ско- 
ростите  oт  порядъка  на  500 
километра  в  час  и  бясната  
надпревара  из  улиците  на  фу- 
туристичния  метрополис  ню  
Йорк. 

Това, кoeтo обаче  oтличa- 
ва  тази  urpa oт  предшествени- 
ците  й  WipeOut и  донякъде  
Star Wars: Racer e пълната  сво- 
бода  нa движение  на  вaшeтo 
вoзиno. Тъй  като  вие  летите  из  
въздуха, тo тук  нямa писта, 
към  кoятo да  се  npидъpжaтe 
cтpиктнo. Нещо  повече  - из- 
вестна  част  oт  пистите  имaт  
многобройни  маршрути , кaтo 
освен  дали  да  завиете  налявo 
unu нaдяcнo ще  трябва  дa из- 
биpaтe и  нагоре  unu нaдoлy. 

И  тук, кaктo e npu повече- 
тo подобни  зarлaвия, no nътя  
ще  има  дocтa препятствия  зa 
заобикаляне  и  доста  power- 
up-и  зa събиране, измежду  
които  такива  за  бързина  вoзи- 
noтo ви, unu ракети , с  които  да  
атакувате  противниците  Cu ка- 
тo всички  те  са  малкo unu 
мнoro бaзиpaни  на  един  oт  
петте  елемента  нa филма. 

Kaкro cu My e New York 
Racer, иrpaтa ще  има  възмoж- 
ност  зa urpa в  мрежа  нa дo 8 
играчи, кoйтo ще  могат  да  
премерят  cunu в  (не)честно  
съревнование. 

Новини 
	Пpoгpaми 	Статии 
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Бъn rapcкaтa 
Гeйм  Индycтpия  

	Що  е  то  игрова  индустрия  и  има  ли  тo лочва  у  
нас? Надяваме  се  тази  статия  да  може  да  отговори  на  този  и  

някoи  други  въпроси   

Какво  означава  да  създадеш  сериозна  
компютьрна  игра  в  наши  дни? Какво  се  крие  
зад  скромната  въпросителна, окончаваща  
предходното  изречение. Дали  това  не  e xaм- 
летовската  дилема  или  пък  вечният  оптими- 
зъм  и  смелост  на  онова  преждевременно  no- 
раснало  момиченце, попаднало  в  Страната  
на  чудесата  и  открило  там  отговорите  на  
мнoro от  ВъПроСите, терзаеЩИ  възp2cтнитe? 

Ако  попитаме: "Какво  означава  да  съз- 
дадеш  такава  игра  в  България?" - вероятно  и  
двете. 

He e мъчно  да  се  досети  човек  какво  
включва  отговорът  на  този  въпрос  за  хората, 
чиито  късмет  е  сработил  когато  Господ  се  е  
чудил  къде  да  ги  посее  и  погледът  My ce e 
спрял  на  другата  половина  на  глобуса, и  no- 
точно  - върху  териториите  на  Обетованата  
земя. да, като  се  замисли  човек  не  трябва  
сме  максималисти  наистина, няма  нужда  да  
прескачаме  чак  отвъд  океана  - достатьчни  
бяха  и  няколко  стотин  километра , да  речем, 
западно  от  Балканите. 

Ta, в  така  наречените  цивилизовани  
страни, направата  на  една, така  наречена, ко- 
мерсиална  игра  се  опира  освен  на  традиции , 
професионализъм , голям  човешки  ресурс, 
задължителните  за  подобен  род  начинание  
желание , хы  и  талант, не  на  последно  място  
на  огромното  количество  хвърлен  труд, нo и  
на  нещото, с  което  трябваше  да  започна, a 
именно  - на  така  наречените  големи  пари. Ta- 
ка  наречени  защото  ние  с  eac, скъпи  читате- 
ли, мaй  само  сме  чували  за  тях. 

B нашите  ненормални  условия  голяма  
част  от  горните  изисквания  са  нелепо  изкри- 
вени. Традициите  са  заменени  от  ентусиа- 
зъм, професионализмът  от  идеализъм, голе- 
мият  човешки  ресурс  е  просто  човешки, же- 
ланието, хыа  и  таланта  ги  има  в  излишък, 
само  дето  култивирането  и  впрягането  им  в  
най-вярната  посока  е  далеч  от  желаните  
стандарти , но, виж, труда  поне  е  в  изобилие . 
Колкото  до  големите  пари... бoя  се, че  те  са  
Cu все  така  наречени. 

И  все  пак  игри  се  появиха. Едва  ли  има  
роден  геймър, който  да  не  е  чувал  за  Tzar и  
Trans. Добрата  новина  е, че  ще  продължават  

дa се  появяват. 
B не  толкова  далечното  бъдеще  може  би  

ще  имаме  още  поводи  да  излъскаме  nooжy-  
лената  (onene, нe ми  се  спомня  мача  с  Да- 
ния) напоследък  черупка  нa националното  ни  
достойнство  и  гopдocт. 

C проектите  разработвани  в  момента  на  
родна  почва  и  c хората  стоящи  зад  тях, ще  cc 
опитам  да  ви  запозная  в  следващите  редове. 

Преди  това  обаче  още  малко  no залочна-  
тата  тема. 

Предполагам  зa мнозина  пътят  нa съз- 
даване  на  една  urpa e нещо  почти  мистично. 
Откъде  cc почва, как  протичат  нещата  в  пос- 
ледствие  и  как  достигат  дo края  Cu? He cc 
заблуждавам , че  съм  наясно  с  всички  тьн-  
кости  no този  процес, нo заради  задоволява-  
нето  на  своето  и  евенryално  ваше  любопитс- 
твo cc постарах  дa придобия  щo-годе  предс- 
тава  за  нещата. B това  начинание  получих  ce-  
риозна  помощ  от  някoи  от  ключовите  фигури  
в  екипите, творящи  трите  нoви  български  иг- 
pи, кoитo cc оказаха  достатъчно  тьрпеливи  
дa изтьрпят  несхватливоспа  ми  и  да  oтгo- 
ворят  нa купищата  ми  въпроси . 

Ta на  въпроса! И  така, в  началото  е  нуж- 
на  идея. Концепция  за  игpaтa. Ha първо  
място  тя  включва  жaнpa, nocne идва  вселе-  
ната  или  светы, в  който  ще  cc paзвивa дей-  
ствието , сюжеты  и  разбира  cc механиката  нa 
самата  игра, както  и  всички  останали  под- 
робности, една  част  oт  които  с  течение  на  
времето  ще  cc oкaжaт  нецелесъобразни , ще  
отпаднат  или  пък  ще  cc променят, a други  ще  
бъдaт  прибавени . Някъде  no тoвa време  се  
намесват  и  художниците , изработват  cc сто-  
ри-бордове, онагледяват  се  в  скициран  вa- 
риант  някои  сгради, единици, кapти... Общо  
взето  на  бaзaтa нa свършеното  дотук  (или  
nък  малкo no-paHo) cc подготвя  така  нарече- 
ният  дизайн-документ. B него  нa средно  от  
някoлкo десетки , a понякога  и  нa няколко  
стотин  страници  се  описва  всичко  това. Про- 
читайки  дизайн-документа  бихте  мornи  дa 
придобиете  дocтa добра  представа  зa игpaтa 
- за  това  какъв  ще  е  светьт, каква  точно  е  
концепцията,какви  единици  и  сгради  ще  
имa, как  ще  cc държат  единиците , как  ще  cc 

строят, нa кaквo ще  cc наблегне  - нa макро  
или  микро  мениджмънт  (aкo играта  е  при- 
мерно  стратегия), управление  нa ресурси  
(oTuoBo в  същия  случай), дали  ще  има  ap- 
тeфaкти  и  как  ще  cc сдобивате  с  тях, ге-  
рои, система  за  трупане  на  onит, схеми  на  
интерфейса  и  менюта... и  така  нататьк  и  
така  нaтaтьк. 

C тoзи  документ, придружен  oт  кон- 
цептуален  арт  (concept art), cъдъpжaщ  
споменатите  no-rope скици,рисунки,както  
и  paзни  рендери, терени  и  кaквoтo тaм  oт  
paбoтaтa на  художниците  е  годно  зa показ- 
вaнe(кoлкoтo noвeчe,тoлкoвa no-добре),а  
също  и  с  някaквa евентуална  музика  (He е  
задължителна , нo определено  би  помогна- 
ла) paзpaбoтчикът  може  да  почне  дa cu 
тьрси  разпространител  или  фирма, която  
дa го  финaнcиpa. При  положение, че  ги  
няма  предварително  осигурени,разбира  
cc. 

дa npeдnoлoжим, че  не  намери. Тоест  
дa npeдnoлoжим, че  cc намираме  в  Бълга- 
рия. Какви  ca My възмoжнocтитe?'Ми, aкo 
може  дa кара  нa някакво  самофинансира-  
не  или  нa ron ентусиазъм , продължава  и  
прави  демо. Демото  и  дизайн-документа  
ca вече  нещо  наистина  сериозно. C тях  
разработчикът  може  дa направи  втopи  
опит  npu разпространителите , aкo меж- 
дувременно  някой  от  тях  не  cc e oтзoвал  
нa постоянните  My тьрсения.()баче  все  naк  
сме  българи, затова  приемаме , че  кыме- 
тът  no подразбиране  OTHOBO не  сработва  и  
ниe OTHOBO нe намираме  кoй  дa прозре  и  
оцени  гeниалнocпa на  нeщaтa, които  мo- 
жем  и  въpшим. 

EraTu, квo правим  сега? Ето  че  cтиra- 
Ме  дo изкoнния  въnpoc:°Дд  бьде  unu нe?". 
да  дonycнeм, че  Нещо  ни  noxлonвa тaм  ro-
pe, че  сме  непоправими  идеалисти  или  
престьпно  наивни, или  пък  просто  не  paз- 
бираме  кога  трябва  да  cc откажем  и - съ- 
щo като  Anuca - решаваме  да  влезем  в  
зaeшкaтa xpanyna и  cc втурваме  нататьк  в  
ходенето  Cu nO мъките . Някак, незнайно  
кaк  - cьвceм  хипотетично , щото  no прин- 
цип  е  невъзможно , успяваме  да  добутаме  



                 

                 

                 

                 

                 

                

                 

                 

                 

                 

                 

 

играта  до  края. 
Ехаа! Ура! Най-сетне! Яко, a? Така  Cu e, 

дивен  кеф  и  бурна  радост. 
Ho не  е! Защото  настъпва  моментът  да  

я  реализираме  на  световния  пазар  (нашия, 
както  знаем, никакъв  гo няма, a и  доколко- 
тo го  има  не  може  да  оправдае  разходите  
и  усилията). 

Ето  че  пак  опираме  до  разпространи- 
тел. r]pu това  добър  разпространител . 
Другият  вариант  е  продажба  no интернет. 
Печален  пример  в  това  отношение  беше  
Trans. 

Та, усещате  ли  къде  опират  нещата  
скъпи  читатели? Забутани  в  .. .-найста  глу- 
ха, тук  - в  държавата, зa кoятo никoй  не  е  
чувал, никoй  не  дава  и  пукната  стотинка  за  
нac. 

Йордан  Тузсузов  от  Dimension Design 
споделя: 

"Осьществяването  на  контаит  с  иомпа- 
ния, която  разполага  с  разпространителс - 
ка  мрежа  в  целия  свят, или  има  договорни  
отношения  с  други  разпространители , така  
че  общата  им  мрежа  да  покрива  по-голя- 
мага  частотсветовния  пазар  е  катода  
преплуваш  басейн  със  сярна  киселина. A 
това, че  няма  значение  от  коя  държава  е  
иoмпaниятa-пpoизвoдитen cи  e чиcr ми- 
r..." 

Отговаряйки  нa въпроса  ми  зa вижда- 
нето  Cu OTHOCHO гейм-индустрията  като  
цялo, и  в  България  в  частност, Йopдaн  дo- 
бавя: 

'да  се  направи  компютьрна  игра  в  
днешно  време  е  изкпючително  трудно  на- 
чинание. Пазары  на  гакива  продукти  е  
толкова  пренасиген , че  едно  HOBO заглавие  
може  трудно  да  бьде  забелязано  вьобще, 
a камо  ли  да  изпьКне  пред  останалиге. От  
друга  страна, времето  и  ресурсите  които  
ce вnaraт  в  сьздаването  нa една  сьвремен- 
на  иoмпютьpнa urpa ca наистина  много. По  
повечето  проеити  се  работи  с  години  or 
екип  отдесетки  души  и  продуиты  на  тех- 
ния  труд  може  дз  нe бьде  изобщо  изда- 
ден, да  нe стигне  дo крайния  кпиент  unu 
дa не  бьде  оценен  по  достойнство . Пoня- 
кога  мнoгo иновативни  и  интересни  загла- 
вия  биват  пренебрегвани  заради  липса  на  
реклама, необекгивни  оценки  в  специапи- 
зираните  медии  или  просто  слухове , кoитo 
в  много  спучаи  се  дьлжаг  на  недостатьчно  
запознаване  с  продукта. оказва  се, че  сьз- 
даването  нa urpu е  един  от  нaй-pиcиoвиre 
процеси  в  IT индустрията . 8 Бьпгария  не- 
щата  стоят  още  пo-orчaйвaщo, a финaнcи- 
рането  нa един  reйм-пpoeкr craвa мнoro 
трУдно ..." 

И  нека  тези  редове  ca като  Отче  Наш  
зa всеки  ентусиаст, нaдъxaн  дa се  занима- 
вa c тoвa. Пo-простото  нещо  е  да  се  гене- 
рират  идеи, да  се  сформира  екип  и  дори  
дa се  направи  игра, зaщoтo кадърни  xopa в  
България  дал  бor. Далеч  по-гoлямoтo пре- 
дизвикателство  е  тя  да  се  noяви  no рафто- 

вете  на  специализираните  магазини  в  цял  
свят. 

Запомних  един  лaф  oт  разговора  cu c 
Beco - основател  и  водещ  дизайнер  нa B1ack 
Sea Studios и  бивш  водещ  дизайнер  нa Tzar - 
ще  си  noзвoля  дa ro перифразирам  no na- 
мer: 

"Направата  на  играта  е  само  40% отра- 
богата, осганалите  60 ca истински  трудниге". 

Всъщност  зa тoвa може  да  се  говори  
още  дълго, нo пo-добре  дa ocтaвим  тези  не- 
радостни  фaкти  и  разсъждения  и, осъзнали  
нaй-вaжнoтo, a именно  - че  трябва  да  се  oт- 
насяме  с  огромно  уважение  към  труда, уси- 
лията  и  най-вече  към  cмeлocттa нa хората, 
опитващи  се  и  създаващи  компютърни  urpu 
в  милата  ни  тaткoвинa, дa минем  към  no- 
npиятнaтa част  - представянето  нa фирмите  и  
техните  

проекти. 

се  стигне  до  писане  и  на  тaкaвa urpa. 
Иван  Колев  - главен  програмист  нa 

FreeGen. Имa определени  пристрастия  към  
3D rpaфикaтa. Разработчик  на  плъгини  зa 3D 
Studio MAX, кaктo и  ко-програмист  нa първия  
български  куест  през  далeчнaтa 1992г. - 
" Висящият  Зaмък". Зa napu e nucan дори  ба- 
зи  данни  отвъд  пределите  нa родината. Де- 
монстрира  предпочитания  към  игрите  със  
силна  история , нaй-вече  RPG-Ta. 

Йордан  Тузсузов  - по-познат  като  
Imordredl (мнозина  сигурно  cu спомнят  някои  
oт  игричките  му, които  пуснахме  нa някои  от  
нашите  дискове) програмист  и  автор  на  
идеята  зa FreeGen. Основни  зaнимaния  пре- 
ди  FreeGen - freeware сцената  на  компютърни  
urpu. Създател  нa осем  малки  umpu дo този  
момент  - от  parallax shoot-em-up до  3D action 
games (без  дa бpoим  игрите  за  6502 базира- 
ните  компютри, преди  1991). Обича  дa се  зa- 
нимaвa oт  време  нa време  и  c други  nлaт- 
форми  освен  PC (GameBoy, WAP). Любимa 
urpa: DOOM. Любима  фирма  за  umpu: id 
Software. Любим  nporpaMucT: Джон  KapMaK. 
Любим  3D енджин: ... и  т,н. 

Атанас  Йорданов  - художествен  дирек- 
тор, 2D aнимaция  и  дизaйн. Дълroroдишeн  
onит  в  класическата  анимация  и  дизайн, 
включително  в  npoeкти  зa компютърни  urpu 
и  мултимедиен  софтуер  като  художествен  
директор. Съавтор  на  анимационния  филм  
Roads, участвал  в  Анеси-Фpaнция  -1 993г. 
Ако  откриете  във  FreeGen влияние  oт  
Forsaken, тo ce дължи  нa нero. 

Димитьр  Димитров  - 2D/ЗD дизaйнep. 
Следва  пpoмишлeн  дизaйн. Oтдaвaт  му  ce c 
лекота  и  концептуалните  скици, и  3D моде- 
лите, и  текстурите  зa тях. 

Мирослвва  Арнаудова  - дизaйнep, текс- 
тури. Богат  опит  в  класическата  aнимaция, 
3D анимация, рекпама  и  дизaйн. Неколкок- 
paтeн  участник  в  международния  aнимaциo- 
нен  фестивал  в  mp.AHecu - Франция, Kдтo aB- 

тор  на  собствени  анимационни  npoeKTu. Ae- 
тop нa комерсиални  текстурни  колекции . 
Обича  Мечо  Пух. Любима  urpa: Moorhuhn, 
във  всичките  й  превъплъщения . 
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Единственото , което  на  тoзи  етап  бих  мo- 
гьл  да  изнеса  като  информация  за  тази  кoм- 
пания  е  фактът, че  съществува. Основана  е  
oт  Веселин  Ханджиев  и  в  момента  наброява  
осем  души. Изпълнявайки  молбата  на  създа- 
теля  й  да  не  публикувам  нищo повече  на  тoзи  
етап  спирам  до  тук. Bce пак  заради  простич- 
кия  фaкт, че  сигурно  се  вълнувате  oт  плaнo- 
вете  нa чoвeкa, ръководил  първия  голям  иг- 
рови  проект  в  България  ще  спомена, че  във  
фирмата  се  работи  нaд  нова  urpa и  oт  всич- 
ко, което  научих  зa нея  тя  ще  въплъти  в  себе  
Cu множество  нестандартни  и  инoвaтивни  
идеи, както  и  дa предложи  уникален  в  пъл- 
ния  смисъл  на  думата  геймплей . C обеща- 
нието, че  щoм  получим  съгласие  да  ви  зa- 
noзнaeм  no-подробно , кaктo с  идеите  зa са- 
мaтa umpa, така  и  c eкиna, кoйтo я  разработва  
продължавам  no азбучен  ред. 
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И  така, пренасяме  се  във  Bapнa, в  наша- 
тa морска  cтoлицa, където  шестима  тамошни  
cтoличaни  са  се  заели  с  осъществяване  нa 
мечтите  Cu - дa създадат  своя  компютьрна  
urpa. 

Фирмата  засега  се  състои  от  6 човека  и  
се  нуждае  oт  още  - особено  oт  добър  npoгpa- 
мист  за  работа  no Al-To, нapичa ce Dimension 
Design и  разработва  тактически  екшън  със  
зarлaвиe FreeGen. 

A~► .@~ 
Станислав  Евстатиев  - ръководител  на  

проекта  и  основател  нa Dimension Design. 
Занимава  се  с  3D моделиране. Зaд  гьрба  cu 
имa над  10 годишен  опит  в  компютьрния  ди- 
зайн  и  aнимaция. Фен  нa RPG-тата, кoeтo 
noчти  сигурно  знaчи, че  paнo или  кынo щё  

Корените  нa фирмата  се  губят  някьде  в  
1 99Oг., кoгaтo rpyna компютърни  ентусиасти, 
току-що  завършили  Математическата  rимнa- 
зия  във  Варна  се  опитва  в  свободното  cu oт  
работа  или  следване  време  дa нaпpaви  ком- 
пютъpнa umpa. През  1992 oт  усилията  им  се  
paждaт  две  urpu - CrossBattle (клон  нa играта  
зa Apple ][ - Crossfire) и  "Висящия  замък" 
(може  би  nъpвият  бълrapcки  куест). 

Следва  работа  no нaй-различни  идеи, 
които  нaй-вече  зapaди  заетоспа  нa участни- 
ците  не  стигат  дo завършен  вapиaнт. През  
1996 усилията  се  нacoчвaт  към  разработка  нa 
3D Studio MAX plugin за  мoдeлиpaнe нa кoзи- 
нa и  кoca. Получават  се  продуктите  Shag: Fur 
и  Shag: Hair, кoитo се  радват  нa сериозен  ус- 
пex и  ce ползват  в  peдицa анимационни  сту-. 
дия  no света  (един  or именитите  потребители  
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на  Shag ca Blizzard Entertainment, както  се  
вижда  no филмчетата  oт  Diablo II и  Warcraft 
111). 

Старата  мечта  за  комерсиална  игра  се  
възражда  през  1 999г. B началото  има  
всякакви  идеи, oт  3D side-scroller a стил  
Хепоп2 дo action-racer като  Ro1lCage unu 
DeathKarz. Идеите  се  въртят  около  това  дa се  
направи  проста, нo ефектна  игра, която  да  не  
отнеме  мнoro ресурси  за  реализиране . Зато- 
ва  последния  приет  проект  е  за  action-racer. 
От  средата  нa 1 999г. дo края  нa 2000г. Иван  
Колев  (дo тогава  единственият  nporpaMucT) 
работи  no 3D engine, a дизайнерите  правят  
текстури  и  3D обекти. B началото  на  2001 г. 
към  екипа  се  присъединява  Йopдaн  Тузсузов  
(като  втори  програмист) и  представя  идеята  
си  за  тактически  space-shooter, кoятo дonaдa 
и  нa ocтaналитe. Ocнoвнoтo e нея  е  дa се  дo- 
бaвят  елементи  на  тaктикa, за  да  се  получи  
екшън  игра, a кoятo бързата  реакция  не  е  
най-вaжнoтo условие  зa победа. 

Следват  5 месеца  работа  нa двамата  
програмисти  и  четиримата  дизайнери, за  дa 
се  достигне  дo етап  концептуално  демо, 
разкриващо  a oбщи  линии  геймплея  и  идеи- 
те, на  кoитo ще  се  крепи  тoй. 

FREEGEN 

FreeGen e космически  3D екшън  oт  пър- 
во  лице, ориентиран  към  тактическа  отборна  
urpa a мрежа. Идеята  My e сравнително  прос- 
тa и  предполага  един  доста  директен , интуи- 
тивен  и  забавен  геймплей  основан  на  отбор- 

Generation) - прозвище  на  rpyna oт  инди- 
види, нeдoвoлни  oт  световния  ред. Те  
бягат  oт  планети, pacu, penuruu, кopnopa- 
ции, зaтвopи, и  всички  бeзбpoйни  форми  
нa ограничаване  на  свободата  a orpoмнaтa 
Галaктикa. Нямат  единна  организация , 
yвaжaвaт  само  силата  на  духа, onитa, и  
умението  зa оцеляване . B името  на  noc- 
ледното  се  принуждават  да  noтиcкaт  сил- 
ните  си  индивидуалности  и  да  формират  
малки  rpynu, клaнoвe и  алианси. 

B своите  скитания  извън  пределите  на  
"цивилизованата" Галактика, Фрийджени- 
те  попадат  нa останки  oт  нenoзнaтa дoтoгa- 
вa извънземна  кулryра  C невероятно  uuao 
нa технологично  paзвитиe. Фрийджените  
зanoчвaт  да  изследват  откритите  техноло- 
гии  и  успяват  дa разгадаят  и  приспособят  
част  oт  тях  към  своите. Някои  постижения  
ca зашеметяващи  - миниатюрен  свръх- 
светлинен  двигател, миниатюризатор  на  
материя , гравитационни  двигатели  и  гене- 
paтopи... Зa Фрийджен  всяко  технологич- 
нo предимство  пред  Федерацията  означа- 
ва  повече  свобода  и  no-roлям  шанс  за  
оцеляване . Всички  Фрийджен  алианси  се  
впускат  a rьpceнe, ограбване  и  изследване  
нa древните  технологии . 

He закъсняват  и  първите  кoнфлик- 
ти... 

ГЕЙМПЛЕЙ  
Bъв  FreeGen вие  сте  nunoT нa малък  

високоманеврен  космически  кopaб, члeн  
нa един  от  четирите  алианса  (засега  o6oз- 
начени  caмo кaтo червен, син, зелен  или  
жълт). Всеки  кораб  е  снабден  с  четири  то- 
варни  отсека  (cnoTa). B тях  ca заредени  
някoлкo ocнoвни  мoдyлa,кoитo кopaбът  
може  дa изхвърли  a космическото  прост- 
ранство  и  да  използва. Toaa ca Ремонтна  
база, Контейнер, Автоматични  оръдия  (3 
броя)и  Гравитационни  генератори(3 
броя). Xapaктepиcтикитe нa тези  модули  

нaтa тактика  и  взаимодействие . Ho преди  дa 
стигнем  дo uero малкo... 

ФAБYЛA 
Далеч  a бъдещето. Галактическа  Феде- 

рация  - xopa и  всякакви  извънземни  pacu. 
Царство  нa информацията  и  високите  техно- 
логиите. Галактическото  правителство  е  поч- 
ти  формално  - реалната  власт  принадлежи  
нa корпорациите . Te ce интересуват  само  oт  
едно  - как  да  натрупат  повече  информация  и  
технологии , за  да  увеличат  anacna Cu. B тези  
утопични  условия  съществува  прослойката  
на  така  наречените  Фрийджен  (Free 
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за  следните: 
f емонтна  база  (Repair Base): f емонт- 

ната  база  възстановява  корабите  и  едини- 
ците  (както  и  самата  себе  Cu) от  своя  ал- 
ианс. Сферата  й  на  действие  се  вижда  ка- 
тo зелено  сияние. 

Контейнер  (Container): Контейнерът  
съдържа  голямо  количество  ракети  полз- 
вани  от  корабите, както  и  слот  за  съхране- 
ние  на  извънземни  технологии . Ако  се  
направи  onит  да  се  прибере  в  слот  на  кo- 
раба  пълен  контейнер,извънземните  тех- 
нonorии  в  uero ce изхвърлят  автоматично . 

Автоматично  оръдие  (Defense Gun): 
Автоматичните  оръдия  обстрелват  кораби- 
те  и  базите  на  другите  алианси  ако  попад- 
нат  в  обхвата  им. 

Гравитационен  генератор  (Gravity 
Well): Създават  мoщнo гравитационно  no- 
ne oкoлo себе  Cu C положителен  или  отри- 
цателен  знак  (привличащо  unu отблъсква- 
щo). 

Гравитационните  генератори , кoитo нanpи- 	CbT My предоставя  нов  - играчът  просто  

Членовете  на  един  алианс  могат  да  
оперират  с  всички  модули  нa алианса, нo 
могат  да  ги  прибират  в  слотовете  си, само  
ако  са  техни  собственици . 

Kopaбът.paзnoлara C едно  лазерно  
оръдие  (кoeтo не  се  нуждае  oт  презареж- 
дане) и  едно  ракетно  оръдие  (кoeтo може  
да  носи  до  30 ракети). 

Играта  зanoчвa като  всеки  oтбop(Aл- 
ианс) се  появява  в  свой  сектор  oт  прост- 
ранството  нa някакво  разстояние  от  извън- 
земната  структура , заради  кoятo се  е  раз- 
горял  настоящия  кoнфликт  - билo тo из- 
вънземна  бaзa, кopaб, cтaнция ... Най-чес- 
тo единият  oт  съотборниците  (a може  и  
всички ) изхвърля  своя  модул  на  Ремонтна  
база  и  я  се  активира . Трябва  добре  да  се  
прецени  мястото  където  това  е  най-добре  
да  стане. B сферата, oнarлeдявaщa полето  
й  на  действие  тoй, a и  останалите  могат  да  
разположат  товара  oт  своите  товарни  отсе- 
ци  (слотове). Това  могат  да  са  Автоматич- 
ните  оръдия, кoитo ще  стрелят  no всеки  
противников  кораб  попаднал  в  обсега  им,  

мер  биха  мorли  отблъскват  вражеските  раке- 
ти  и  Контейнерите  си. Последните  са  от  жиз- 
нено  значение  за  всеки  играч,в  Контейнерът  
той  може  дa скпадира  извънземните  техно- 
norии, дo които  се  е  докопал. Контейнерът  е  
и  този, кoйтo ще  ro зарежда  C амуниции, кo- 
гато  ракетите  My привършат. 

TaKa изградената  база  е  noчти  неприкос- 
новена.Ремонтната  база  автоматично  ще  ре- 
мoнтиpa всичко , в  това  число  и  opъдиятa, ге- 
нераторите  ще  отблъскват  paкeтитe,нo ще  
пропускат  лазерите  на  врага, от  своя  cтpaнa 
обаче  грижа  зa него  ще  имат  оръдията. Пo-•  
лучава  се  зaтвopeн  кръг. Пo тoзи  начин  нa 
самите  играчи  им  остава  единствено  да  се  
кютечат  и  oт  време  на  време  да  ходят  дo бa- 
зата  зa презареждане  и  ремонт. Специфич- 
ното  тук  е, че  ако  някой  oт  играчите  бъде  
унищожен  всичките  My модули  също  го  пос- 
ледват  в  отвъдното , включително  и  Контей- 
нера, a c него  и  oнoвa, което  има  вътре. Раз- 
бира  се  след  тoвa тoй  ce появява  OTHOBO, HO 
вече  загубил  всичко  и  далеч  oт  центъра  нa 
събитията. Ако  бъде  взривен  ремонтиращ  
модул  unu контейнер  нa някой  играч, алиaн- 

трябва  да  отиде  до  сектора  нa появяване  на  
алианса, за  да  си  го  лрибере. Взривените  
opъдия  и  гравитационни  генератори  не  се  
възстановяват  

Поиграх  лично  демото  и  мога  накратко  
да  ви  разкажа  за  впечатленията  Cu. Ta, "раж- 
дате  се", значи, някьде  в  пространството  
виждате  Извънзeмнaтa находка  (тя  е  доста  
голяма  - като  база) и  със  съиграчите  си  се  
отправяте  към  нея;построявате  на  noдxoдя- 
щo място  своята  база  (Toea може  и  да  е  на  
.някoй  oт  метеоритите  в  метеоритния  пояс  
нaoкpлo) и  ce впускате  да  тьрсите  из  чуж- 
допланетното  съоръжение  артефакти . Всеки  
артефакт  можете  да  поставите  на  един  от  че- 
тирите  слота  (зa целта  е  хубаво  преди  това  
да  cu ru освободил  oт  Контейнера, Оръдията  
и  Гравитационите  генаратори)и  nocne да  ro 
замъкнете  в  Контейнера  Cu. Целта  нa този  
специално  режим  беше  дa се  намерят  5 oт  6- 
те  apтeфaктa. Междувременно  npoтивникa 
npaeu cъщoтo и  също  тъй  междувременно  C 
него  якo се  пуцате. Освен  артефакти  можете  
дa забърсвате  и  разни  бонуси, кaтo напри- 
мер  Акселератор  (увеличава  cкopocпa ви), 
разни  други  екстри  npoмeнящи  силата  и  
мощта  нa opъжиятa ви  и  прочие, които  ви  да- 
ватопределено  предимство.(Говорейки  за  
оръжия  само  да  вметна, че  ракетите  нanpи- 
мер  имат  и  режим  на  npиxвaщaнe - тpябвa да  
държите  известно  време  врага  на  мушката  - 
след  който  ракетата  ви  става  самонасочваща  
ce.) Усещането  ми  беше, че  npu повече  xopa 
купона  би  бил  доста  як. 

Като  финал  нa краткото  Cu описание  на  
FreeGen ви  предлагам  и  четирите  режима  на  
игра: 	 ' 

Елиминиране  (Eliminate), Колекционира - 
нe (Collect), Открадване  (Capture), Terneue нa 
информация  (Download). 

Елиминирането  е  класически  
DeathMatch. Целта  е  дa се  унищожат  макси- 
мален  брой  противници . Може  да  се  играе  
както  no алиaнcи, така  и  самостоятелно . 019 
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Колекционирането  е  като  че  ли  е  най-инте- 
ресният  режим  на  игра. Целта  е  да  се  събе- 
рат  максималният  брой  извънземни  техноло- 
гии. 

0сновен  тактически  момент:отборът  
трябва  да  изгради  добра  защитна  система  
около  контейнера  за  събиране  на  техноло- 
гиите, както  и  около  собственика  му. 0т  дру- 
га  страна  трябва  да  има  оборудван  кораб  или  
група  за  нанасяне  на  атака  върху  чуждите  ба- 
зи  за  да  се  отнемат  събраните  от  тях  техно- 
логии. 

0ткрадването  B арената  на  действие  
има  само  една  извънземна  технология, която  
би  могла  да  се  изучи  за  определено  време. 
Целта  е  да  се  намери  и  да  се  задържи  тoлкo- 
ва  време  в  контейнер  на  алианса. Основен  
тактически  момент: отборът  трябва  да  може  
да  пренастрои  всичките  Cu сили  между  за- 
щитна  и  атакуваща  система  no най-бързия  
начин, така  че  ако  загуби  технологията  да  не  
даде  на  противника  да  я  задържи  дълго  вре-
ме  в  себе  Cu. Друг  вариант  е  отборът  да  има  
реализирани  и  двете  схеми, нo трябва  да  
разполага  и  C добро  разпредепение  на  ре- 
сурсите  между  тях. 

Теглене  на  информация: Извънземната  
база  разполага  C бордов  компютьр  съдър- 
жащ  огромно  количество  ценна  информация  
(технологични  и  научни  открития  на  цивили- 
зацията) и  целта  е  чрез  терминалите  да  се  
изтегли  тази  информация . 

0сновен  тактически  момент:отборът  
трябва  да  изгради  перфектна  защита  oкoлo 
един  unu няколко  терминала  и  да  атакува  no- 
зициите  oкoлo останалите  такива, като  не  
позволи  включване  към  бордовия  компютьр  
от  други  места. 

само  дo известна  степен. Ho най-напред  
нека  потвърдя  надеждите  на  всички, че  
както  преди  и  cera, тaкa и  за  в  бъдеще  в  
плановете  на  фирмата  присъства  твъpдoтo 
намерение  да  се  създават  компютьрни  ur-
pu. B момента  тече  усилена  работа  no иг- 
рата  с (все  още) paбoтнoтo заглавие  Druid 
King, a oтcкopo отделът  формиран  и  зани- 
маващ  се  C разработката  на  развлекателен  
софryер  се  е  спрял  и  на  следващата  cu ur-
pa. 

Връщайки  се  към  мисълта  Cu ще  се  
спра  на  някoи  характерни  особеност, които  
много  отличават  Haemimont oт  Dimension 
Design нanpимep. 

Ha първо  място  това  е  стабилноспа  
на  фирмата. Haemimont e българо-амери- 
канска  кoмnaния, занимаваща  се  със  соф- 
туерни  разработки  и  като  тaкaвa притежа- 
вa значително  no-сериозна  финансова  бa- 
зa, което  осигурява  на  екипа  работещ  no 
игрите  спокойствие  и  сигурност, позволя- 
вaщo от  своя  страна  добри  резултати . Това  
например  е  фирма, която  би  мorna дa cu 
noзвonи  да  работи  no създаването  и  дори  
дa създаде  игра  без  да  Cu e ocurypuna 
предварително  разпространитеп.Така  бе- 
ше  c Tzar нanpимep. Toea, както  мнoзинa 
запознати  знаят, не  даде  добри  резултати  
в  миналoтo - Tzar бе  сравнително  зле  разп- 
ространен  и  ce появи  на  западния  пазар  
(особено  в  щатите) някак  изведнъж, без  
потенциалната  аудитория  да  е  била  npe- 
дизвестена  за  него, чрез  масирана  рек- 
лaмнa кампания. И  въпреки  тoвa иrpaтa се  
продаде  доста  добре, което  е  достатъчно  
показателно  за  качествата  й. 

Ha фона  на  казаното  можем  да  пред- 
nonoжим, че  и  в  бъдеще  ще  се  наслажда  

позната  на  родния  геймър  компания. Дори  
няма  нужда  да  споменавам  какво  ни  е  дала  
тя. Всички  ro знаят. Това, което  малцина  
знаят, че  Tzar не  е  първият  проект  свързан  no 
някакъв  начин  C компютьрните  забавпения. 
Доста  преди  да  започне  работа  no Tzar част  
oт  екипа  се  е  занимавапа  с  доста  пopъчкoви  
разработки . Една  oт  тях  - Moving Puzzle, дори  
е  лауреат  oт  международни  фестивали . A 
още  пo-малкo подозират , че  лаунчера  на  на- 
шия  диск  дo неотдавна  бе  написан  базирай- 
ки  се  именно  на  тази  игра. 

Haemimont Games e отделът  занимаващ  
се  C разработването  на  игри. 

AKo трябва  да  свържа  Haemimont c увод- 
ните  Cu думи  обаче, ще  се  наложи  да  приз- 
ная, че  нещата  там  стоят  no описания  начин  

HAEMIMONT GAMES 
Haemimont e всичко  друго, нo ue и  нe- 



ваме  на  качествени  продукти . Макар, че  
фирмата  загуби  своя  лийд-дизайнер  (или  
ръководител  проект, не  знам  и  аз  кaквa 
тoчнo е  тepминoлoгиятa) Веселин  Хан- 
джиев , кoйтo създаде  своя  фирма, и  
някои  от  ключовите  фигури , paбoтили  no 
Tzar, тя  има  дocтaтъчнo потенциал , зa да  
се  справи  с  предизвикателствата  пред  
направата  нa качествена  urpa. Bce пак  опи- 
та  Cu e oпит, a и  Габриел  Добрев  - настоя- 
щия  ръководител  проект  - имa зад  гърба  
cu предостатьчно  часове  прекарани  зад  
кoмnютъpa и  кaтo програмист  и  кaтo гей- 
мър. В  мoмeнтa екипът  наброява  oкoлo 
двадесет  души  и  сред  тях  има  небезиз- 
вестни  имена, изпъквaщи  с  професиона- 
лизъм  и  качества  вече  проверени  и  дока- 
зaни  от  времето, за  останалите  тoвa тenъp- 
вa предстои. 

Досие: 
Габриел  Добрев - ръководител  проект  

и  дизайн , продуцент  
Ивко  Станилов  - водещ  програмист  
Георги  Георгиев  - старши  програмист  
Михаил  Пейков  - старши  програмист  
Александър  Андонов - програмист  
Сергей  Миложков  - програмист  
Димо  Запрянов  - програмист  
Петьр  Станимиров  - художествен  ди- 

ректор  
Димитьр  Николов  - 3D модели  и  aни- 

мaция  
Симо  Сокеров  - 3D модели  и  анима- 

ция  
Димитър  Цветанов  - 3D модели  
Виктор  Асларухав  - 3D модели  
Коста  Атанасов  - 3D модели  
Владимир  Станимиров  - 2D 

THE DRUID KING 

Играта  се  очаква  првз  първатв  чвтвьрт  
на  2002 година. 

The Druid King ще  бъде  стратегия  в  peал- 
нo време. Действието  ни  отнася  във  време- 
нaтa нa възход  нa Римската  империя . Сюже- 
тът  е  ситуиран  в  годините  на  завладяването  
нa Гапия. Първоначално  идеята  зa име  нa иг- 
paтa е  билo Версенжиторикс , no името  на  
прочутия  галски  герой , допринесъл  зa кaтo 
че  nu за  единствената  roлямa победа  на  г.а- 
лите  нaд  римляните , нo след  излизането  на  
едноименния  филм, екипът  е  решил, че  е  не- 
цeлecъoбpaзнo тo дa остане  Cъщoтo (още  no- 
вече, че  филмът  беше  потресаващо  тьп ). дa 
cu призная  нe знам  дали  в  предишните  nлa- 
нове  е  билa залегнала  идеята  глaвният  ви  ге- 
рой  дa е  именно  Версенжиторикс  (зa това  не  
се  сетих  дa nитaм), нo в  бъдещата  игра  ге- 
poят  ви  е  най-oбикнoвeн  вoйник, кoйтo вpъ- 
щaйки  се  в  родния  Cu град  с  войската  го  нa- 
мира  опустошен . Любимата  My e мъpтвa, жи- 
вотът  My останал  без  смисъл. Разкывано  oт  
мъкa, сърцето  My го  отвежда  дo близкoтo 
друидско  светилище , където  над  мъpтвoтo 
тялo на  изгората  cu той  npoизнacя  мoлитвa п  

Мартин  Петков  - дизайн  на  нива  
Иван  Стоянов  - дизайн  на  нива  
Светослав  Апександров  - дизайн  на  нива  
Валери  Калайджиев  - асистент  проду- 

цент  

За  читателите  ни, които  са  запазили  скь- 
пи  спомени  от  някогашното  прекрасно  ко- 
микс-издание  "Дъга" името  на  художестве - 
ния  директор  Петър  Станимиров  не  е  непоз- 
нато. И  днес  той  е  един  от  най-титулованите  
комикс-художници . Фамилията  Сокеров  съ- 
що  едва  ли  има  нужда  от  коментар. Същото  
се  отнася  и  за  Коста  Атанасов  (по-познат  ни  
като  Stargazer), чието  име  доскоро  можеше  
да  се  срещне  и  на  кориците  на  Garners' 
Workshop. Името  Мартин  Петков  може  и  да  
ви  звучи  неизвестно , нo никът  DonPepino би  
трябвало  да  ви  подсети  за  тролчетата , които  
се  превърнаха  в  ембпема  на  списанието  ни, 
тролът  с  чука  oт  преди  няколко  броя  нa GW в  
рубриката  "0т  крак  на  Крак", драконът  и  ос- 
таналите  джунджурии  от  стария  ни  сайт, как- 
тo и  за  няколкото  великолепни  статии, които  
навремето  тoй  написа  за  нас. 

Чaкaт  ни  прекрасно  изглеждащи  игри, 
приятели!... 

021 
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към  боговете  C едно  единствено  желание  
- сили  да  отмъсти. Отприщената  стихия  на  
човешката  My горест  изпълва  светилището  и  
камъните  я  препращат  към  висините . 

Богинята  на  войната  чува  и  противно  на  
нрава  Cu ce отзовава, нo боговете  нямат  на- 
вика  да  даряват. Всъщност  те  винаги  са  били  
най-добрите  търговци  и  винаги  взимат  далеч  
повече  oт  това, кoeтo им  е  коствало  да  дадат. 
Така  е, смъртните  нямат  шансове  в  пазарлъ- 
ка  C боговете . A какво  би  искала  една  Богиня  
на  Войната, ако  не ... хм ..., хе-хе, това  ще  го  
оставя  на  вас  - умни  сте  ще  се  сетите . Няма  
да  ви  разкривам  повече  oт  фабулата  освен  
това, че  - както  ще  се  окаже  в  последствие  -  

и  в  тази  сделка  е  ималo уловка. 
Затова  деца  - никога  не  правете  бизнес  с  

бoroвe! 

Концептуално  в  играта  има  някои, да  не  
ru нарека  принципно  нови, HO мисля  доста  
интересни  моменти , от  гледна  точка  на  pea- 
лизацията  им. Ще  има  само  два  ресурса  - 
злато  и  храна. Златото  постъпва  от  градове- 
тe, a храната  oт  селата. Характерното  в  слу- 
чая  е, че  няма  да  лритежавате  някакьв  oбoб- 
щен  образ  нa хазна. Тоест  всеки  град  ще  има  
своя  собствена  такава. Това  нa лрактика  оз- 
начава, че  ако  в  един  град  имате  много  зла- 
то, a в  друг  никакво  ще  можете  дa строите  

единици  unu дa ългрейдвате  caмo първия . 
Ъпгрейдите  нa селата  и  градовете  вoдят  
дo увеличаване  нa xpaнaтa, реслективно  - 
злaтoтo, зa единица  време. Bce пак, стра- 
тегически  погледнато,винаги  има  поне  
един  град  C no-голямо  значение  oт  остана- 
лите  и  е  логично  дa искате  в  нero или  око- 
лo него  да  има  ловечко  войска , която  дa гo 
охранява, или  пък  кoятo да  използвате  за  
атака  нa npoтивникa. Предвидено  е  в  този  
случай  да  можете  дa транспортирате  хра- 
нa и  злато  към  него, използвайки  кервани , 
като  при  тoвa ви  е  спестено  постоянният  
мениджмънт  нa този  процес. Просто  указ- 
вате  oт  кoи  градове  и  села  накъде  да  
ходят  керваните  и  всичко  нaтaтыc cтaвa aв- 
тoмaтичнo. И  тaкa, oкaзали  се  понесени  от  
течението  на  иновативните  хрумвания, 
бързаме  дa слрем  крехкото  салче  нa ca- 
мooблaдaниeтo uu пред  един  oт  градовете , 
преди  дa се  е  разладнало  съвсем  под  нa- 
пopa на  въодушевлението . Всъщност  тoч- 
но  така  би  зanoчналa една  мултиплеър  иг- 
pa нa The Druid King. B началото  бе  Градът , 
кaктo беше  казал  някой. И  наистина  - за- 
пoчвaтe C един  град. Веднага  кaзвaм, че  в  
него  допълнителни  сгради  нямa дa строи- 
те  - това  ви  е  слестено . Някъде  нaoкono 
имате  и  село,което  бързо  присъединявате  
към  нoвoизлюпвaщaтa ви  се  империя . И  
ето  - nanoтo вече  започва  дa пocтъnвa. 0т  
тук  започва  и  вашата  експанзия  no карта , 
кoятo няма  paвнa нa себе  Cu. B чисто  мa- 
щабно  изражение . Навремето  се  смяташе , 
че  картите  нa Tzar ca големи  и  вяpнo - 
сравнени  C тези  нa Age of Empire - те  бяха  
мeraлoмaнcки. Най-голямата  карта  нa Tzar 
oбaчe е  четири  пъти  no-мaлкa oткoлкoтo 
ще  бъде  най-голямата  карта  нa The Druid 
King. Едва  ли  имa какво  дa дoбaвя. Пътят  
и  стратегията  ви  нa paзвитиe няма  да  е  
обект  нa сегашните  ми  разсъждения , HO 
тoй  зaдължитeлнo ще  мине  през  ългрейди  
и  строеж  нa войска. най-точната  метафора  
би  твърдяла, че  вoйcкaтa ви  ce състои  от  
мобилизирани  граждани . B гpaдa си  имате  
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някаква  лопулация, която  бавно  се  покачва  
за  единица  време, нo не  може  (поне  cno- 
ред  сегашните  разчети  на  екипа) да  прес- 
кочи  лимита  CT 100 души. От  нея  можете  
да  създавате  бойците  си. Поръчвате  Cu 
примерно  стрелец  и  след  време  ro получа- 
вате, нo гражданите  ви  са  намалели  с  
един. Тук  е  мястото  да  вметна, че  ако  же- 
лаете  да  увеличите  скоростта  на  покачва- 
нe на  популацията  с  цел  да  се  възстанови  
тя  no-бързо  (билo защото  искате  да  напра- 
вите  още  армия  или  зaщoтo бързате  да  
възстановите  скоростта  на  пълнене  на  хаз- 
ната  Cu - намалее  ли  популацията , намаля- 
ват  и  приходите ) имате  механизма  да  ro 
направите. Просто  раздавате  на  населе- 
нието  част  CT складираната  храна. Хората  
са  доволни , нахранени , плодят  се  и  се  
множат. Една  повеля  на  библията  e peали- 
зирана, a eue сте  направили  още  една  
крачка  към  Рая! 

Ho да  се  върнем  npu войските. Произ- 
вoдcтвoтo на  единиците  изисква  зпато. 
Поддържането  им  живи  обаче , изисква  
храна. Ако  не  са  нахранени  дълго  време  
здравето  им  почва  да  намалява, пада  и  
моралът. Резултаты  от  последното  може  
да  се  окаже  нелицеприятен . Между  друго- 
тo моралът  може  да  спадне  и  no време  на  
битка. Ако  врагът  избие  за  единица  време  
твърде  голяма  част  oт  войската  ви, мора- 
лът  на  останалата  зачезва. 

Като  ви  говоря  за  изхранване  на  вой- 
ските  не  Cu представяйте  картини  CT 
Knights&Merchants, в  кoитo тумби  селяни  
на  върволици  мъкнат  хляб  и  луканки  кьм  
гладуващите  войскари . Дocтaтъчнo е  в  о6- 
сега  на  видимост  нa войските  да  има  град  
или  ceno unu пък  покрай  тях  да  мине  кер- 
ван  и  те  aвтoмaтичнo почват  да  пълнят  
тумбаците. 

Друга  характерна  черта  на  играта  е, че  

войските  трупат  onит. Авторите  имат  претен- 
ции  това  наистина  да  оказва  влияние, нo не  
no начина , no който  е  в  мнoгo други  игри . 
Досега  пропуснах  да  отбележа , че  цвета  на  
армиите  ви  е  концентриран  в  Пълкoвoдцитe. 
Със  своите  показатели  (aHanoruu с  Heroes) 
те  oкaзвaт  значително  влияние  върху  тях. C 
прост  интерфейсен  метод  една  армия  може  
да  бъде  прикачена  кьм  Лидер  и  тoй  ще  вли- 
яе  на  всички  noд  нeгoвoтo командване . Опи- 
та, който  се  трупа  в  битките  също  се  фокуси- 
pa в  него. Ако  oт  една  битка  нормалният  
фронтовак  вдига  примерно  едно  или  две  ни- 
вa, тo за  Пълководеца  тези  цифрички  ca с  
пo-сериозно  изражение . И  дори  войската  ви  
да  бъде  изколена  до  крак  спасите  ли  Пълко- 
водеца  загубата  ви  на  onит  не  е  тoлкoвa 
страшна  защото  той  ще  предаде  своя  на  
следващата . Абе  представете  си, че  влизате  
в  Dragon Utopia нa Heroes - изгубвате  маса  
войска, нo си  излизате  с  един  Sword of 
Judgment (+5 to all). Xe-xe, малко  се  увлякох  
наистина,но  oнaглeдявaнeтo изисква  някои  
жертви  с  обективността , надявам  се  дa ми  
простите. Тук,тактично  пропускам  дa комен- 
тирам  и  какво  би  тpябвалo дa е  спечелил  в  
такъв  случай  противника  ви  и  неговия  Пъл- 
ководец, нa кoroтo на  всичко  отгоре  му  е  ос- 
танапа  и  жива  войска, HO хайде  да  не  навли- 
заме  сега  в  блатото  нa paзcъждeниятa. Гoвo- 
рейки  Cu зa apтeфaкти  дa кaжa и  тoвa, че  в  
игpaтa ще  има  такива, ще  се  намират  oбикнo- 
вено  в  paзни  руини  и  ще  могат  дa се  изnoлз- 
ват  oт  Пълководците . 

Дoкaтo сме  нa темата  зa военните  дей- 
ствия  бих  искал  дa разясня  и  изконната  цел  
нa екипа, a имeннo: no more rushes! Kpaй! 

Склонен  съм  да  повярвам , че  тoвa uіe 
бъде  постигнато . Тук  например  бързото  бъл- 

ване  нa войска  и  nocтoяннoтo й  npaщaнe cpe- 
щу  вражески  гpaд  е  нецелесъобразно . Най- 
мнoгo да  нaxpaнитe с  екслириънс  npoтивни- 
ка. Защото  първо  град  се  превзема  мнoгo, 
ама  мнoгo тpyднo и  второ  тpябвa дa сте  или  
нaиcтинa голям  късметлия  и  противникът  ви  
дa е  разкарал  войските  cu някъде  дocтaтъч- 
но  далеч, зa да  не  може  да  ru върне  или  из- 
лрати  нoви  навреме  или  дa е  трогателно  нe- 
кадърен , зa да  може  дoкaтo стигнете  дo нeгo 
(с  оглед  големината  нa кapтитe) дa не  е  изва- 
дил  поне  тoлкoвa войска , с  колкото  ro aтaкy- 
вате. 

Toaa, на  което  ще  се  научите  в  The Druid 
King според  Габриел  Дoбpeв  е  тактика  на  
придвижване  no кapтaтa и  тaктикa нa водене  
нa бoй. 

Изречението  ми  се  вижда  noдxoдящo дa 
завърша  изложението  Cu. Разбира  се  може  
да  се  говори  още  т,върде  много, a кaктo oбик- 
нoвeнo (зa кoй  ли  nът  гo кaзвaм) МЯСТо  не  oc-  
тaнa. 

B някой  oт  следващите  броеве  повече! 
Toraaa ще  научите  noдpoбнocти  за  фopмa- 
циите  и  npилoжeниeтo им, зa тoвa кaк  се  
превзема  гpaд  и  кaк  - след  кaтo лoгикaтa, a и  
екипа  нa The Druid King, изключва  възмож- 
ността  един  пич  с  меч  да  срути  сграда  -  ще  
се  рушат  сгради  и  крепостни  стени, ще  има  
ли  кораби  в  игpaтa и  зa кaквo ще  се  изпoлз-  
ват, какъв  ще  е  теренът  и  ще  oкaзвa ли  влия- 
ние, колко  ще  са  единиците  и  ще  имa ли  мa- 
гьосници  сред  тях, ще  разберете  повече  за  
кaмnaниятa и  режимите  нa игра, както  и  още  
мнoгo други  неща. 

Дoтoгaвa! 

Freema  
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Безспорно  бомбата  на  ECTS зa нac, иrpa- 
чите, не  беше  закулуването  на  Compaq oт  
Hewlett Packard нa цена, кoятo е  бnизo три  пь- 
ти  по-голяма  oт  външния  дълг  нa България , a 
обявяването  на  нoвия  проект  на  Blizzard. Око- 
лo него  се  euxpexa мнoro спекулации  - дали  
Blizzard ще  cлoжaт  още  една  лланета  нa caйтa 
Cu или  ще  продължат  с  някoй  шуутьр  от  вce-
лената  на  Starcraft?! Тези  от  вас, кoитo peдoв-
нo посещават  форума  ни  отдавна  знаят  за  
какво  става  дума  - в  ролята  нa Касандра  нa-
шият  добър  приятел  Юлиaн  (пoнacтoящeм  pa-
ботещ  в  Tremor Entertainment - фирма  зa която  
телърва  ще  се  чува) предрече , че  Blizzard 
правят  MMORPG в  света  на  Warcraft. При  тoвa 
преди  повече  oт  roдинa! 

Решението  нa Blizzard да  правят  две  urpu 
от  една  и  съща  Вселена  може  да  ви  се  стори  
малкo странно, нo TO e npeкpacнo apryмeнти- 
рано  oт  икономическа  гледна  тoчкa. Kaтo за  
начало , истдрията  нa World of Warcraft (WOW) 
и  Warcraft 111 ще  бъде  свързана. Събитията  oт  
WOW ще  се  случват  няколко  roдини  след  края  
нa Warcraft III enoca. Представете , че  сте  Cu кy- 
пили  Warcraft III и  сте  ro urpanu дo побъркване  
roдинa и  половина  - две, кoraтo изведнъж  се  

пoяви  on-line вapиaнт  нa urpaTa, която  е  пряко  
свързана  с  вaшeтo любимo заглавие . Аз  лич- 
но  не  виждaм  вариант, в  кoйтo дa не  искате  
дa се  дoкonaтe кonкoтo ce може  no-бъpзo до  
WOW. Другият  плюс  нa Warcraft като  он-лaйн  
urpa e невероятната  атмосфера , кoятo лъха  oт  
Warcraft сериите . Вселената  имa фaнтacтичнo 
притегателна  атмосфера  и  не  вярвам  да  имa 
мнoro заглавия , кoитo дa имат  повече  верни  
дo гpoб  фенове. Всичко  тoвa пpaви  WOW 
един  curypeu хит, следващата  urpa нa Blizzard, 
кoятo ще  се  продаде  в  над  1 милиoн  екземпл- 
яра. WOW ще  бъде  и  нaй-стабилното  финaн- 
coвo nepo нa Blizzard поради  факта, че  едно  
MMORPG струва  на  притежателя  Cu около  10$ 
нa месец, зa да  може  да  играе  нa сървърите  
нa компанията . При  тaкивa месечни  такси  и  
Мобилтел  пасти  дa яде! Oт  своя  страна  плате- 
ния  WOW може  дa финaнcиpa поддръжката  
нa безплатните  Battle.net  сървъри  нa Blizzard, 
кoитo в  мoмeнтa й  излизат  дocтa солено. 

MMORPG? unu за  какво  изoбщo Cu говорим  

Ho къде  ми  e възпитанието? Разфилософс- 
твал  се  зa финаисовата  страна  нa нещата  (кaквo 
дa ги  пpaвиш  - икономисти  бел. Ред.) забравих  
дa обясня  нa незапознатите  кaквo е  тoвa 
MMORPG. MMORPG e съкращение  нa Massive 
Multiplayer Online Role-Playing Game. Този  тиn 
игри  се  играят  единствено  през  Интернет, кьде- 
то  зaeднo с  още  хиляди  ентусиасти  кръстосват  
широкия  свят, биете  се  с  чудовища, формирате  
съюзи , млатите  се  дo смърт  с  някoй  като  вас  и  
т.н. Пъpвaтa urpa oт  тoзи  тип  e Ultima Online, 
кoятo е  излязлa през  далечната  1 997г. Onoraea 
жанра  MMORPG e "вдигнал  много  нива" и  no- 
лучават  все  по-шиpoкo разпространение . Кул- 
минацията  нa тези  игри  е  в  Корея , където  най- 
популярните  игри  имат  no 5-6 че  и  повече  ми- 
лиoнa абоната , кoитo всеки  месец  плащат  такса- 
тa Cu, за  да  иrpaят. B едно  MMORPG целият  иг- 
рови  свят  е  качен  нa сървърите  нa фирмата  
производител  - тaм  се  пазят  всички  статистики , 
чyдoвищa, герои . Светът  непрекынато  се  npo- 
меня , изникват  нoви  земи , чyдoвищa, куестове  
и  т.н. Поради  изискванията  на  чудовищно  дoбpa 
(поне  за  нашите  стандарти ) Интepнeт  връзка , за  
дa играете  MMORPG, в  редакцията  се  бяхме  
paзбpали  дa не  пишем  зa тoзи  вид  urpu... Taкa и  
така  нe можем  дa вкусим  ябълкaтa, защо  дa се  
дразним  взаимно? За  Blizzard решихме  дa нan- 
равим  изключение  главно  поради  две  причини: 

1. Bce пак  става  дума  за  Blizzard - всяка  
тяхна  игра  е  малка  експлозия  в  света  нa компю- 
търните  игри . Kaквитo и  да  са  оценките  за  тях  - 
те  не  остават  никой  безразличен  

2. Bce пак  става  дума  за  Blizzard - с  техните  
въздлъжки  цикли  нa npoизвoдcтвo току-виж  да  
сме  проимали  чудовищно  бързия  Интернет  npe- 
ди  те  да  пуснат  играта . 

Разработка  и  доразработка  

Този  параграф  би  изглеждал  малко  аб- 
сурдно  в  статия  за  всякакви  други  игри , HO не  и  
кoraтo става  дума  за  MMORPG. Оказва  се, че  
един  oт  най- съществените  елементи  за  живoтa 
на  една  MMORPG е  нейната  поддръжка  след  
завършването  й. Една  тaкaвa игра  трябва  да  
продължава  да  интересува  хората  след  няколко  
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месеца  игра. Фирмите-разработчици  наемат  
цели  екипи  хора, които  да  лягат  и  да  стават  с  една  
мисъл  - какво  ново  да  добавят  в  този  виртуален  
свят. B Blizzard затази  задача  ще  отговарят  цели  
15-20 човека, които  още  отсега  са  привлечени  в  
екипа  на  фиpмaтa. Те  ще  се  стремят  бъдещите  жи- 
тели  на  Азерот  да  не  скучаят. 

Що  се  отнася  до  разработката  нa World of 
Warcraft Blizzard oтнoвo не  са  изневерили  на  себе  
си. Ще  перефразирам  cвoбoднo Бил  Роупър  
"Всички  в  екипа, дo един , ca запалени  играчи . Bce- 
ки  един  oт  тях  е  прекарал  стотици  часове  noд  слън- 
цата  нa различни  on-line Вселени . Знаят  кое  се  ха- 
ресва  на  играчите  и  кое  има  нужда". 

• ц8emнu сънцша  на  
бpoyg nuu (8047 м) 
нациомапнатз  ekcneguцuя  на  осемкимуник  

Камера,начал0 

• Чимборасо  
Най-дапече  om центьра  на  3емята  

За  да  започнете  своето  пътешествие  us Aзe- 
рот, първо  трябва  да  изберете  расата, кьм  кoятo да  

принадлежите . Засега  Blizzard ca обявили  само  
три  нации  - орки, хора  и  таурени. Явнo от  фирма- 
та  ca Cu взели  поука  от  фиаското  C Warcraft III, къ- 
дето  в  началото  бяха  обявени  6 раси, които  пос- 
тепенно  бяха  сведени  до  4 играеми . Ha всички  
колеги, наблюдавали  демо  на  играта, им  е  напра- 
вело  адски  голямо  впечатление  детайлноспа , C 
която  са  пресъздадени  главните  герои. И  това  
няма  дa бъде  единствената  красота, която  ще  ви  
nълни  окото  в  World of Warcraft. Целият  свят  нa 
играта  използва  доразработен  енджин  на  
Warcraft 111, a той, както  вече  сме  забелязали , се  
справя  доста  добре. Графиката  е  на  границата  
между  реалното  и  несериозното  - перспективата  
е  поизкривена, героите  ca моделирани  карика- 
тypнo, нo без  излишно  да  се  преиграва  C комич- 
носпа  нa героите. Те  носят  в  себе  Cu някаква  
ocaнкa, изразяват  емоция  - нещо, кoeтo напосле- 
дък  много  трудно  се  постига.... За  да  можете  да  
се  различавате  oт  събратята  Cu e предвидена  

• Каяк  8 бурни  
ппанински  реки  
Много  ауренапин  и  boy 

• H спеииапно  3а  8ас: бонус  
nnakam на  К-2, върха  на  Влрхо6еп,е  

HA PЪБA 
100% екстрем, 100% адренапин, 100% прикпючение! 
Koumo Веднык  докоснс  
HA PbbA, ocmaBa нсю8 фен  за8инаги! 
HA PbBA - Списамисто! 

Ё  л,ОРее  
Софие. 

т  Mnagoun 1 
2 бп. 73, Ox. 4, сiл. 2 

с  men.: 02% 974 60 27 
z фаkc 02! 77 45 81 

т  



= = 
~ ~  

cc 
В  5= =0 

ПpEIIHAPHTEAHA 

~ 
 Ztya 
9fЭbOПtEtPYO115(1E1Y(P.aПy~rцllfКПРе~огд  •••-. . 

~ Ltyгг  Oakh peoos work had 1arQ Theyae the bыйbaк  
2гуга  ar 000000Do rat scorn he' sacrifice 
пy a. A'000a,t doq 
hog ttleedftst fhefTheyлewormsutlпrmyfeг[ 
. гнa YOU Wo110 Gush yore  own mMher k it  WM1k1 makP. 
itym geater it the eyes Of 0" arкestas 

възможноспа  no вашия  модел  герой  да  
се  променят  полигони. Т.е. като  героят  ви  Cu 
смени  ризата  с  метална  ризница, това  няма  
да  се  осъществи  със  промяна  на  тексryрата  
no нero, a той  PEAЛHO ще  изглежда  по-вну- 
шителён . Естествено, всяка  една  дреха  или  
оръжие, което  сложите  no себе  Cu ще  променя  
и  външния  ви  вид. И  тук  е  налице  обещание- 
тo, дадено  ни  още  от  Diablo II - няма  да  има  
два  абсолютно  еднакво  изглеждащи  герои. 

Окръжаващата  среда  в  WOW живее  св  
живoт. Градовете  ще  се  огласят  от  глъчк  
страноприемници  ще  се  редуват  с  магази  
къщи  на  гражданите . B дивите  местности  ж  
вотните  ще  Cu живеят  необезпокоявани  сво  
живот. Следващи  инстинкта  си, някои  могат  
да  образуват  глутници, други  да  са  единаци . 
Денят  бавно  ще  се  сменя  с  нощта, Благодаре- 
ние  на  процедурно  конструираното  небе  пре- 
ходът  ще  бъде  плавен  и  напълно  реалисти- 
чен. Добрата  новина  е, че  дори  и  през  тъмни- 
те  доби  ще  има  достатъчно  светлина , така  че  
да  бродите  с  героя  си  из  дебрите  на  Азерот. 

Интерфейсът  на  играта  още  отсега  из- 
глежда  максимално  опростен . Взетите  назаем  
колби  с  мана  и  кръв  от  Diablo II ca ce издъл- 
жили  и  са  станали  на  епруветки . Статистиките  
са  скриги  на  някое  добре  покрито  място, кь- 
дето  няма  да  ви  ce пречкат, докато  се  биете  
или  събирате  опит  чрез  изпълняване  на  раз- 
лични  куестове . Миникартата  ще  бъде  неза- 
меним  помощник  no време  на  игра. Чрез  раз- 
лични  видове  стрелки  на  вас  ще  ви  се  указва  
накъде  трябва  да  отидете , за  да  изпълните  
поръченията . B менюто  се  забепязва  и  бутона  
Socialize, което  може  би  означава , че  вашият  
герой  ще  може  да  общува  с  NPC-тата  в  играта  
и  да  води  смислени  разговори  с  тях. Или  пък  
опцията  е  оставена  единствено  за  следки  при- 
казки  с  другите  WOW-маниаци. 

Една  от  златните  правила  на  Blizzard macu 
"Простота". Всяка  една  игра  на  компанията  се  
слави  с  това, че  е  лесна  и  интуитивна  за  усвоя- 
ване, нo трудно  можете  да  стане  истински  доб- 
ри. Ha това  верую  се  позовава  и  WOW. Всичко  в  
играта  ще  става  с  няколко  натискания  ua миш- 
ката. Няма  да  срещнете  нещо  революционно  
ново. Битката  между  вас  и  противника  ще  бъде  
бърза  и  динамична(за  разлика  от  мнозинство- 
то  останали  MMORPG, казват  колегите ). Дори  
съм  roтoв  да  Cu заложа  лалеца  нa левия  крак, 
че  тя  страшно  мнoгo ще  наподобява  на  мелето  в  
Diablo II. След  като  веднъж  зададете  на  вашето  
Alter Ego да  нападне  някой , TO започва  да  го  нa- 
лага  неуморно . През  това  време  вие  можете  да  
ползвате  различни  предмети  или  може  би  да  
изпълнявате  специални  удари? Последното  нe e 
oфициaлнo потвърдено  от  Blizzard, HO от  кoмna- 
нията  твърдят  че  в  битката  ще  присъства  съ- 
ществен  тактически  елемент  (присъщ  на  
MMORPG-та  с  no-мудни  битки). 

Освен  с  меч, героите  ви  ще  боравят  сво- 
бoднo и  с  магията. To ще  мoгaт  да  правят  зaкли- 
нания, като  някoй  oт  тях  са  ни  добре  познати  ви  
oт  Warcraft II - смъртоносния  Death Coil и  rpa- 
дyшкaтa Blizzard. Засега  от  Blizzard не  са  каза- 
ли, как  точно  става  изричането  на  тези  мarии  и  
какви  са  способностите , кoитo героят  ви  трябва  
да  придобие , за  да  ги  използва . 

Изобщо  цялата  система  за  развиване  на  ге- 
роя  ви  все  още  тънат  в  неизвестни . Дотук  се  
знае, че  ще  има  някакво  разделение  нa класи , 
кoнтo ще  ви  наложат  някакви  ограничения . To 
няма  да  ви  затворят  само  дo един  път  нa разви- 
тие, лросто  до  някаква  по-обща  насока. Напри- 
мер  ако  сте  много  добър  BbB въоръжените  
схватки , нe очаквайте  да  Cu пуснете  дълга  бра- 
дa и  дa правите  заклинания , oт  които  нa против- 
ниците  ви  свят  да  им  се  завие . Със  сигурност  се  
знае, че  героите  ви  ще  имaт  система  oт  способ- 
ности. Най-вероятно  тя  ще  представлява  мoди- 
фицирана  Diablo II система  с  разклоняващо  се  г  
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развитие  на  героите . 
Основните  козове  на  World of Warcraft C ос- 

таналите  MMORPG ще  бъдат  формирането  на  
различни  съюзи, комплексните  куестове  и  спе- 
цифичната  система  за  бой  играч  срещу  играч. 
За  съжаление  и  за  трите  елемента  е  изнесена  
прекалено  малкo информация , a вероятно  и  
всичко  в  лагера  на  Blizzard не  е  доуточнено. 

Стоп, стоп, стоп! 

Смърпа  е  нещо  ужасно, дори  и  кoгaтo тя  е  
само  на  компютърния  екран. rlpu on-line игрите  
тя  не  е  изключение . B първата  Ultima Online ce 
noяви  феномена  Player Killer (PK) - играч, чиятo 
единствена  цел  е  дa нaмиpa други  себеподобни  
и  дa ги  заколва  и  ограбва. Понякога  Player 
Killer-uTe дори  ca Cu ocнoвaвали  сьюзи  и  са  ста- 
вали  като  смъртоносен  вал. B WOW този  проб- 
лем  ще  бъде  решен  no нaчин, кoйтo ще  удов- 
летвори  по-пацифистично  настроените  играчи. 

PK ще  мoraт  да  се  връзват  кьм  специално  пред- 
назначен  зa тях  сървър , зa дa могат  да  се  
трепят  на  вoля  със  себеподобните  си, кaктo и  c 
всички  играчи, влезли  там. Ако  някой  не  иска  
да  се  бие  C кръвожадни  РК, npocтo няма  дa My 
се  нaлara дa ro прави. Въпреки  тoвa местата, 
кьдето  можете  да  оставите  костите  Cu никак  не  
са  малкo, така  че  в  WOW имa предвидена  onция  
за  save. Тя  представлява  впечатляващ  каменен  
обелиск, излъчвaщ  червеникава  светлина  oкoлo 
ceOe Cu. Създателите  нa играта  твърдят, че  те  
ще  са  paзnoлoжeни  тoчнo там, кьдето  трябва. 
След  като  бъде  убит, героят  ще  зanoчнe тo пос- 
ледния  такъв  обелиск, кoйтo е  посетил . B себе  
Cu ще  имате  целия  инвентар  и  оборудване . Ес- 
тествено , нямa дa се  възстановите  от  зaryбa  

след  като  ca eu светили  мacлoтo, нo ситуация- 
тa в  никaкъв  случай  няма  да  бъде  кaктo в  дру- 
ги  on-line Вселени, кьдето  едно  умиране  кост- 
ва  десетки  часа  игрово  време. 

Knana unu малкo разказче  oт  света  на  
Warcraft  

Ha закрити  врата  билa показана  демонс- 
трационна  версия  нa играта, ръководена  лич- 
но  oт  Бил  Poynbp. Построеното  специално  зa 
ECTS демо  нивo се  състояло  oт  два  куеста. B 
първия  трябвало  дa бъде  намерен  меча  C 
името  FireStar. Оръжието  билo строшено  на  
две  парчета  и  кoйтo попаднали  в  лoши  ръце.  

o noмoщтa на  малкo мarия  и  няколко  схватки  
Poynbp ce добрал  дo двете  части  и  изковал  
отново  острието  при  кoвaчa. Мечът  бил  впе- 
чалтявaщ  - oкoлo три  пъти  пo-гoлям  oт  досе- 
гaшнoтo оръжие  нa героя, a огнени  езичета  
пробягвали  no повърхноспа  му. Ето  нa тoвa 
му  се  кaзвa меч! Въоръжен  с  FireStar и  прид- 
ружен  oт  двама  помощници  (нa bun Poynbp ca 
асистирали  още  двама) групичката  се  запъти- 
ла  кьм  жертвата  Cu - гигантски  дървесен  вид. 
Последният  не  бил  много  зарадван  oт  перс- 
пективата  и  се  втурнал  в  атака. Oт  тежките  My 
стъпки  камерата  се  тресяла. Последвала  
схватка, в  която  мечът  FireStar cu свършил  pa- 
бота  - както  и  клерикы  на  групата, който  из- 
лекувал  биещия  ce. 

Змий... ъъъ  просто  откровения  

Честно  казано , това  беше  една  oт  най- 
трудните  статии  в  моята  кapиepa. Една  oт  при- 
чините  е  материята  - on-line игрите  са  дебри, 
кoитo зa мен  ca Terra lncognito.3aтoвa и  ce нa- 
лoжи  дa разчитам  нa чужда  преценка, a не  да  
анализирам  сам  голите  фaкти. Другият  проб- 
лем  е  разстреонието  на  личнocпa, кoятo no- 
лучих, дoкaтo четох  материалите  зa World of 
Warcraft. Една  част  oт  мен  се  радва  много  нa 
перспективата  Азерот  да  оживее. Самият  аз  
съм  един  дoживoтeн  фен  на  симпатичните  ор- 
ки, благородните  елфи, джуджетата  самоу- 
бийци  C шoтлaндcки  акцент  и  двуглавото  огре. 
C удоволствие  ще  обуя  тънките  зелени  боту- 
ши  и  ще  нахлупя  шaпкaтa, за  да  се  запилея  
нейде  из  елфските  лесове. Един  глас  в  мен  
обаче  Cu припомни  един  oбeзпoкoявaщ  факт  - 
мнoro oт  идеите, кoйтo пъpвoнaчалнo бяха  об- 
явени  в  Warcraft III и  постепенно  opязвaни  ед- 
нa след  друга, вече  са  намерили  убежището  
cu в  World of Warcraft. Нима  зapaди  WOW oc- 
танахме  без  шумно  peклaмиpaнaтa и  пьрва  no 
poдa си  Role Playing Strategy? 
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Производител : Nival Interactive 
Разпространител : Buka / Fishtank 
Интернёт: www.etherlords.com  
Дата  на  излизане: Ноември  2001 год. 
очаквания:Големи  
Жанр:Походова  стратегия  

ords 
еriorqS  комбинира  най-доброто  от  играта  с  карти  
	Magic: The Gathering и  икономическите   

~лементи  в  Heіч eѕііt Might &  Л1lagic_сери9та. 

Когато  лоредната  бета-версия  на  игра  разби  
вратата  на  редакцията, профуча  покрай  
Freeman, подмина  като  малка  гара  могьщото  
телосложение  на  Whisper и  кацна  в  моите  
ръчички , Cu помислих  "Някой  там  rope сигурно  
ме  харесва". Най-накрая  и  моят  талант  ще  
блесне  и  ще  ме  забележат! Стига  толкова  са  се  
пъчили  колегите , че  ги  хвалят  в  писмата! Mu как  
няма  да  ги  хвалят, при  условие, че  само  те  за  
хубавите  игри  пишат. Разтърсен  oт  невиждан  
приток  на  работохолизъм  разкъсах  опаковката  и  
се  вторачих  в  надписа, кoйтo смутено  ме  
гледаше  or кутията. He че  имаше  някакво  
значение, aкo щеше  и  Maximum Sports Extreme 2 
дa бях  видял, пак  щях  да  го  разкръстя  oт  игра. 
Зa радост  съдбата  бе  на  моя  страна  - думичката  
Etherlords бавно  се  oфopми  в  съзнанието  ми. 
Етер-какво?. .. 

Ефирът  (ether (aHrn.) - ефир) е  основната  
rpaдивнa субстанция  в  света  нa Etherlords. 
Всичко  в  този  фентъзи  свят  е  изrpaдeнo or тoзи  
елемент. Той  извиpa oт  цeнтъpa нa Вселената  
под  формата  на  Бял  поток  - символ  на  
могьществото  на  този  свят. Потокът  се  разделя  
на  четири  pъкaвa - Xaoc, Движение, Жизненост  
и  Синтез. Ефирът  на  Xaoca e червен  като  кpъвтa,  

този  на  Движението  - син  кaтo небето, на  
Жизненоспа  зелен  като  току-щo разлистило  се  
дъpвo, a този  на  синтеза  черен  кaтo безлунната  
нощ. ToBa ca и  четирите  фpaкции, кoитo 
населяват  Земята. Maкap и  различни  те  
живеели  в  миp дoкaтo един  ден, следвайки  
непрекынатите  промени, едно  пpopoчecтвo не  
станало  истина. Древните  легенди  разказвали  
зa тайнствен  храм  на  времето, който  бил  
недостъпен  за  всички  освен  за  Белият  Господар . 

Твърди  се, че  който  успее  да  заеме  мястото  My 
ще  придобие  чудодейна  cunu и  ще  пътува  из  
светове, различни  от  познатите  досега. Пътят  
кьм  храма  бил  oбгьpнaт  в  мъглa и  никой  не  
знаел  зa неговото  съществуване . Един  ден  той  
се  появил  и  всички  paзбpали, че  мястото  нa 
Белия  Лорд  е  свободно. Мирът  нa Земята  се  
изпарил  като  пролетна  poca, чул  се  звън  на  
метал, проблеснала  магия. Готвила  се  война. 
Война  на  живот  и  смърт. 

След  кратката  историческа  справка  
решавам  дa хвърля  едно  oкo и  на  самата  urpa, 
вие, разбира  ce, ще  ме  последвате ... 

15 минути  по-късно  може  би  ще  сте  успели  
дa отлепите  поглед  oт  монитора , нo aз  не  бих  
залoжил  на  това, зaщoтo Etherlords изглежда  
зашеметяващо , възхитително , красиво, 
очепронизващо , сърцераздиращо ... Речникът  
(или  поне  моят  речник) е  беден  да  onuwe 
цялата  прелест, която  ще  ви  връхлети . 
Руснаците  от  Nival ca решили  дa нanpaвят  една  
нaиcтинa невероятна  в  техническо  отношение  
urpa и  нямa дa cu кpивя  дyшaтa - успехы  им  е  
пълен. Зacлyraтa зa красивите  дрешки  нa 
Etherlords e engine-bT на  Evil Islands, кoйтo е  
основният  виновник  зa феерията  от  цветове. 
Пъpвaтa походова  стратегия , кьдето  можете  дa 
въртите  камерата  както  Cu поискате  и  дa zoom- 
нете  докато  не  забележите  едва  ли  не  и  
последния  пиксел . Детайлите  в  иrpaтa ми  
напомнят  донякъде  нa японската  упоритост  в  
създаването  на  елементи,елементи  и  пак  
елементи. Пpиpoдaтa в  Etherlords изглежда  
фантастично , a съществата  и  героите  ca 
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нарисувани  с  фантазия  и  множество  малки  
детайли, които  няма  да  ви  омръзнат  колкото  и  
да  ги  гледате . Анимациите  и  движенията  са  
зашеметяващи . Просто  трябва  да  наблюдавате  
придвижването  на  Small Veto (странна  смесица  
между  кошмар  на  Гигър  и  едноколка ), как  
Срковете-шамани  Cu бършат  носа, докато  чакат  
своя  ред, движенията  на  Aviak Е1дег-ите  докато  
атакуват  и  бавните  им  отмерени  стъпки , когато  
се  прибират  в  редиците  ви. He знам, не  съм  
сигурен , нo e твърде  възмoжнo да  не  сте  
виждали  нещо  noдoбнo преди! 

kl преди  да  ме  обвините  в  
несьдържателност  и  хвърляне  на  прах  в  очите  с  
чисто  субективни  оценки  и  хвалби  се  впускам  в  
no-сериозните  параграфи , отнасящи  се  дo 
механиката  на  тази  наистина  забележителна  
noxoдoвa стратегия. 

Действието  можем  да  разделим  ocнoвнo 
на  две  части  - събиране  и  управление  на  
ресурси  и  битки. Тъй  като  бoят  е  в  основата  нa 
Etherlords ще  се  спра  пьрво  на  него. Когато  
разберете, за  какво  става  дума, ще  можете  no- 
лесно  да  смелите  и  другата  пoлoвинa на  играта. 
И  тaкa: 

БИТКАТА  
Системата  за  водене  нa бoй  е  пoxoдoвa и  

адски  много  прилича  на  тази  в  Magic: The 
Gathering. Пopaди  свръхнепознаването  на  
играта  в  България  съм  длъжен  да  разясня  
подробно  за  какво  става  въnpoc. 

Пo noдoбиe нa HMMЗ  битката  е  пoxoдoвa и  
се  провежда  нa екран , който  коренно  се  
различава  oт  тактическата  карта. B началото  
има  само  два  участника  в  сражението  - вашият  
герой  и  врага  (бил  тoй  чужд  герой  или  някое  
чудовище  no кapтaтa). Както  в  HMMЗ  героите  не  
участват  в  битките, нo зa разлика  от  HMMЗ  те  
имат  определен  брой  жизнени  тoчки. Задачата  
ви  е  да  свалите  тoзи  показател  нa врага  дo 0. За  
целта  имате  на  разположение  магии  (и  
предмети ), за  призоваване  на  същества  
(summoning spells), кoитo да  атакуват  чуждия  

има  своята  цена  в  ефир  (или  мана, ако  
предпочитате ). Някои  npocти  магии  искат  no 1 
тoчкa ефир, дoкaтo пo-сложните  могат  да  искат  
дo 7 точки. Започвате  битката  с  един  ефир- 
канал  т.е. имате  caмo една  тoчкa мана, за  дa 
правите  заклинания . C напредването  нa битката, 
каналите  ви  непрекъснато  се  увеличават  (дoкaтo 
стигнат  определен  максимум  - npu бетата  беше  
15). Ефирът  не  се  натрупва, a всеки  ход  
получавате  no тoлкoвa тoчки, кoлкo са  вашите  
кaнали. C други  думи  на  първи  ход  имате  само  
една  точка, нa втори  две  (независимо  дали  сте  
изразходвали  едната  точка  oт  пъpвия  ход  или  
не), на  третия  Tpu и  така  нататък. Има  и  магия, 
кoятo може  дa ви  увеличи  с  определен  бpoй  
точките  на  кoнкpeтния  ход. 

Ето  че  стигнахме  дo същината  нa бoя, a 
имeннoтo до  двете  й  фази  - aтaкa и  защита . B 
първата  вие  давате  нареждания  на  призованите  
oт  вac същества  дa атакуват  npoтивникoвия  
герой  (забележете , че  не  можете  да  нападате  
други  npизoвaни  същества ), кaктo и  да  изричате  
paзлични  заклинания . След  кpaя  на  вашия  ход, 
вpaгы  има  npaeo да  блoкиpa вашата  атака. 
Блoкът  се  осъществява , чрез  изричането  на  
защитно  заклинание  (KaTo Fog нanpимep) или  
чрез  npoтивonocтaвянeтo на  нeгoви  същества  
срещу  вашите  атакуващи  единици . Следва  атака  
нa вpara и  aналoгичнo npaвo на  блoк  oт  eawa 
cтpaнa. TyK има  една  уловка  - oбикнoвeнo 
съществата , с  които  сте  атакували  не  можете  да  
ползвате  за  блoкиpaнe на  чуждата  атака  
(изключение  правят  restless създанията ), така  
че  мнoгo npaвиnнo трябва  да  прецените  с  колко  
и  кoи  oт  вашите  гадинки  е  уместно  дa нападнете  
npoтивникa, зaщoтo след  това  нa ход  е  тoй  и  ще  
трябва  да  се  защитавате . 

BpeMe e дa отделим  малко  повече  
внимание  на  самите  кapти  (или  магии). Te ca 
нaд  300 на  бpoй, кoeтo предлага  oгpoмни  
възмoжнocти  зa комбинации , тьй  като  вceки  
repoй  може  да  има  дo 15 кapти. Заклинанията  
се  делят  нa четири  нивa - oбикнoвeни  
(получавате  ги  в  началото  нa игpaтa в  

герой  или  независим  персонаж; да  извършвате  
чародейства, които  да  въздействат  върху  
показателите  на  гaдинките  eu (enchantment 
spells) или  да  правите  всякакви  други  магии  
(sorcery spells), c кoитo дa атакувате  диpeктнo 
npoтивникa си, неговите  raдинки  или  пък  
nacивнo да  оказвате  влияние  въpxy paзвoя  на  
сражението . Магиите  са  във  вид  на  кapти, като  
към  прилежащите  ви  в  момента  всеки  следващ  
ход  се  npибaвя  нова. Обикновено  repoят  ви  
зanoчвa с  шест  кapти, кoитo ca npoизвoлнo 
избpaни  oт  15-те, кoитo имате  в  инвентара  си. 
Всеки  ход  кapтитe, кoитo имате  нa 
paзnoлoжeниe, се  преместват  с  една  oт  дясно  нa 
лявo. Ако  всичките  места  са  били  заети , eднoтo 
заклинание  Cu "oтивa" и  ще  трябва  да  изчакате  
случайния  генератор  нa играта  oтнoвo да  ви  ro 
пусне, за  дa ro изnoлзвaтe. Всяко  заклинание  си  
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неограничено  количество ), първо, второ  и  трето  
ниво. За  да  се  сдобиете  с  последните  три, ще  
трябва  да  закупите  необходимите  заклинания  от  
специална  сграда, a след  това  да  напазарувате  и  
необходимия  брой  руни, чрез  които  ще  можете  
да  ги  активирате . Например  ако  вземете  3 руни  
с  магията  Aviak Assassin, ще  можете  да  
призовете  летящия  убиец  точно  три  пъти, след  
което  ще  трябва  да  ходите  отново  да  
рунопродавницата . За  да  имате  достъп  до  трето  
ниво  магии  ще  трябва  да  ъпгрейднете  сградите  
си, HO за  това  ще  гoвopим  пo-кынo. Колкото  no- 
голяма  като  ранг  е  една  магия, толкова  no- 
мощиа  е  тя  и  толкова  повече  ефир  й  е  
необходим , за  да  бъде  изречена. Както  вече  
споменах  според  предназначението  си, картите  
се  делят  на  три  rpynu: призоваващи , 
чародейства  и  магьосничества . B зависимост  oт  
расата, с  кoятo играете  ще  разполагате  със  
съвършено  различни  магии. Разнообразието  е  
наистина  потресаващо , a всяка  една  paca имa 
уникални  заклинания , кoитo нямaт  аналог  npu 
останалите  три. Действието  им  е  свързано  с  
уклона  нa самата  раса. Например  ако  сте  в  
лагера  на  добрите, ще  разполагате  с  повече  
магии  зa увеличаване  нa жизнените  точки/ 
мощта  на  единиците , докато  npu злите  ще  
можете  дa намалявате  атакуващата  cuna нa 
npoтивникa, директно  да  aтaкyвaтe чуждия  
герой  и  т.н. 

LЦе  се  спрем  малкo пo-пoдpoбнo нa 
призоваващите  мaгии. Всяко  едно  същество, 
което  може  да  бъде  призовано  Cu има  свое  
уникално  умение. Например  вече  споменатия  
Aviak Assassin (2aтaкa/lживoт) е  летяща  
единица  ( нa летящи  единици  можете  да  
противодействате  само  с  пoдoбнитe им) и  може  
да  бъде  блокирана  единствено  от  специални  
Стени, които  също  се  призовават . Aviak Elder 
(2/2) повишава  с  1 силата  и  издръжливостта  нa 
всички  Aviak единици . Spirit Warrior (2/1) има  
специалното  умение  Litetap - колкото  щети  тoзи  
nouu ycnee дa нанесе  нa вражия  магьосник , с  
тoлкoвa ще  се  увеличат  вашите  жизнени  точки.  

aтaкyвa и  e блoкиpaнo oт  Б  (1/2) и  B (2/2). KaK 
npoтичa битката? Същество  A удря  Б  и  гo убива  
като  My нанася  щета  2. След  това  A удря  B и  My 
отнема  една  тoчкa издръжливост  (зaщoтo My e 
останала  една  точка  aтaкa oт  сблъсъка  с  предната  
блокираща  единица  Б). Ha свой  ред  атакува  B и  
убива  А, нaнacяйки  My щета  2- тoчнo тoлкoвa, 
кoлкoтo е  и  издръжливоспа  нa A. 

Системата  зa битки  в  Etherlords e лесна  за  
научаване , нo трудна  зa усъвършенстване . Пo 
noдoбиe нa niaxa нa вас  ще  ви  се  налoжи  дa 
пресмятате  действията  Cu няколко  xoдa напред, 
така  че  да  можете  накрая  да  матирате  npoтивникa 
си, независимо  oт  неговите  действия  и  кapти. 
i)свен  тoвa мнoгooбpaзиeтo oт  магии, кaктo и  
липсата  на  някакьв  начин  да  разберете  с  кaкви  
карти  разполага  противника  ви, още  пo-малкo да  се  
досетите  как  случайноспа  ще  My ru подреди  
правят  задачата  eu още  no-cлoжнa. Ho споменатото  
мнoгooбpaзиeтo oт  зaклинaния  нa свой  ред  ще  
даде  и  на  вас  възмoжнocт  да  развихрите  гения  cu и  
чрез  умели  кoмбинaции  oт  мaгии  да  изненадате  
врага. По  кoмбинaтopикa тaзи  система  може  дa се  
сравнява  единствено  с  тази  на  Heroes of Might & 
Magic серията. 

Думата  пpoизвoлни  не  напразно  е  дебело  
подчертана  няколко  хиляди  символа  no-нarope.B 
зависимост  oт  това, каква  ръка  ви  дойде  в  нaчалoтo 
нa битката, можете  дa премажете  вpaгa без  
проблеми , unu oбpaтнo, да  бъдете  убит  с  лeкoтa oт  
него. Кыметът  никoгa не  е  излишен  в  дaдeнa urpa, 
но  в  Etherlords нa нeгo е  отредена  oгpoмнa poля. 
Bяpнo е, че  тaкa е  и  в  оригиналния  Magic: The 
Gathering, нo там  нещата  са  дocтa no-уравновесени , 
тъй  кaтo картите  на  двамата  играчи  са  специално  
подбрани  в  тестета. Надежда  за  неутрализиране  нa 
ефекта  от  лoшия  кымет  ни  дава  нaличиeтo нa 
предмети  в  urpaTa, нo за  съжаление  в  бетата, тази  
опция  нё  беше  включена. 

Икономическиятелемент  
Дpyгoтo лице  на  Etherlords прилича  адски  

много  нa Heroes. Действието  се  развива  в  
изoмeтpичнa nepcneктивa. Можете  да  разглеждате  

Spirit Warrior имa и  умението  - First Strike т.е. 
дори  и  дa npaeu блoк  той  пaк  ще  удари  първи. 
Забелязали  сте  характеристиките  в  скоби, кoитo 
съм  изписал  след  имената  нa различните  
единици . Toвa ca тяxнaтa cuna и  издръжливост  
(или  на  пс-разбираем  език  - aтaкa/живот). Пo 
правило  когато  нanaдa единицата  ви  ще  нанесе  
толкова  тoчки  поражения , кonкoтo е  нeйнaтa 
cuna. Koraтo се  oтбpaнявa, тя  може  дa поеме  
толкова  щети, кonкoтo е  нейният  показател  
издръжливост . B нaчалoтo нa всеки  следващ  
рунд  издръжливоспа  нa съществата  в  биткaтa 
се  възcтaнoвявa. Пo време  нa атака  и  блoк  имa 
още  една  тънкост  - една  единица  може  да  бъде  
блокирана  oт  повече  oт  едно  същество. 
Атакуващата  единица  не  може  да  нанесе  повече  
тoчки  щети, oткoлкoтo е  noкaзaтeлят  й  cuna. 
Например  имаме  Същество  A (3/2), кoeтo 



вaшия  зaмък  и  имат  нaй-paзлични  ефекти. 
HanpuMep можете  дa призовавате  repou oт  
nъpвo, тpeтo и  пето  нивo, дa създавате  
фортове , кoитo да  защитават  територията  ви, 
дa нападате  чуждия  замък  unu да  ro 
атакувате  с  някой  oт  вашите  repou. Този  
елемент  oт  иrpaтa все  още  не  беше  
достатъчно  изпипан  и  вepoятнo ще  претьрпи  
сериозни  промени  във  финалната  версия . 

Предната  мисъл  ме  подсеща  да  изрека  
изречението , кoeтo ме  осво6ождава  oт  
oтroвopнocr зa всички  неточности , кoитo съм  
допуснал  (хехе, кoлкo лесно  можем  дa се  
измъкнем): "Впечатленията  и  фактите, 
onucauu тук  ca в  резултат  нa мнoroчacoвa 
urpa на  бeтaтa нa иrpaтa. Във  финалнaтa 
версия  нещата  могат  да  бъдaт  npoмeнeни! • 
Например  вече  се  roвopи  зa пето  ниво  мarии, 
нoв  режим  нa urpa - Duel и  T.H. 

Версията, кoятo имaxмe, ни  кapa дa 
мислим, че  Etherlords ще  спази  cpoкът  Cu нa 
издаване  и  ще  излезе  през  ноември- 
декември  2001 г. Засега  ни  ocтaвa дa 
noтpивaмe ръце  - мисля, че  съвсем  скоро  
Heroes of Might & Magic ще  се  сдобие  с  
дocтoйнa конкуренция! 

~ 
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вашата  карта, като  я  въртите  или  използвате  
опцията  за  Zoom. Из  нея  наблюдателното  око  ще  
види  множество  сгради, различни  чудовища, 
ресурси , мини  и  герои. да  не  забравяме  и  най- 
важнага  постройка  в  играта  - замъкът  ви. Той  ви  е  
само  едничък  и  ако  допуснете  неговото  
унищожение, ще  последва  и  автоматична  загуба  на  
играта. Ненаблюдателното  око  нищо  няма  да  види, 
нo ние  не  сме  oт  тези, така  че  продължаваме  смело  
напред. Където  се  спъваме  в  няколко  подозрително  
зелени  корена, малкo тъмни  кристали  и  кървави  
рубини . A и  някаква  гадина, кoятo пази  цялата  тази  
благинка. 

Естествено  повечето  благинки  се  пазят  и  
вашите  герои, ще  трябва  да  се  борят  за  всяка  една  
сграда, кoятo искате  да  присъедините  към  
империята  си. Съществата, с  кoитo ще  се  биете  са  
познайниците  ви, кoитo можете  да  призовавате  no 
време  на  бой. B битка  те  имат  статут  на  магьосник  с  
определен  брой  жизнени  тoчки  (в  зависимост  oт  
това  кое  ниво  ca) и  могат  дa призоват  други  
raдинки. Характерното  при  тях  е, че  имaт  точно  
определен  брой  карти  и  когато  те  свършат  победата  
обикновено  ви  е  в  кърпа  вързана. Колкото  повече  
битки  провеждат  вашите  момчета, roлкoвa повече  
onит  ще  акумулират  и  един  прекрасен  ход  ще  
вдигнат  нивo. To ce отразява  нe само  нa жизнените  
тoчки  нa героя, HO и  ще  имате  възмoжнocт  да  
изберете  някакво  вторично  умение. Всяко  едно  oт  
тях  има  no три  степени  (basic, advanced, expert) като  
бонусът  даван  от  умението  е  по-roлям  с  нaпpeдвaнe 
нa нивото . HanpuMep умението  Regeneration ще  
възстановява  определено  количество  жизнени  
точки  на  ход  no време  нa биткa, a Pathfinding ще  
намалява  санкцията , кoятo героят  ви  претърпява , 
когато  бpoди  no пресечен  тepeн. Всеки  един  герой  
Cu имa и  основна  способност. HanpuMep Aviak 
master npaви  възмoжнo вашите  Aviak войни  дa 
нaнacят  двойно  поражение  на  Bpara. Пo време  нa 
бeтaтa oт  тези  способности  нямаше  roлям  смисъл  - 
бонусите  се  noявявaxa твърде  pядкo, a някoи  oт  тях  
бяха  дo roлямa степен  безсмислени . Toea e и  
npичинara дa не  ви  занимавам  повече  с  тях. Пo- 
дoбpe дa се  заема  с  нещо  по-rpaдивнo, a именно  ... 

СГРАДИТЕ  
Сградите  в  Etherlords ca нaй-различни  и  имат  

доста  интересни  фyнкции.Hanpимep някои  oт  
тях  ще  ви  дaвaт  повече  ход  за  определено  
време, други  ще  увеличат  жизнените  ви  
тoчки, трети  ще  ви  дaдaт  npoизвoлнo 
количество  oт  някoи  pecypcu и  T.H. Сред  
важните  nocтpoйки  се  oтличaвar две  - 
рунопродавница  и  пaзap.B пъpвaтa купувате  
paзлични  заклинания.Сградата  може  дa бъде  
ъпгрейдвана, като  тoвa има  за  резултат  no- 
мoщни  магии, чиитo "рецепти " можете  дa 
купите. "Пpoлeт, лятo, есен, зимa, в  мaraзинa 
всичко  има" - пеейки  Cu тaзи  песен  можете  да  
отидете  дo пазарчето  в  Etherlords, където  да  
купите  руни  зa нoвonpидoбититe заклинания. 
И  тук  имa възмoжнocт  зa ъпгрейд, който  
нaмалявa цената  нa зaкпинaниятa. 

Вече  споменах  две  oт  възможните  
употреби  нa натрупаните  с  кървава  noT на  
чeлoтo pecypcu. 

Последният  източник  нa paзxoди  ca 
глобалните  заклинания. Тях  ru правите  във  
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Return to 
Castle Wolfenstein 

RтCW мoжe би  нямa да  npeнaпишe иcтopиятa нa шyyтьpитe no нaчин  
По  който  го  направи  именитият  мy предшественик, нo ако  ce вярва  L 	  

на  предварителната  информация  ще  бъде  зверски  добра  игра. 

Още  Cu спомням  как  в  добрите  ми  стари  
ученически  години  един  малоумник  на  име  
Жоро, положил  кльощавия  Cu задник  на  чина  
до  мен, слушаше  C половин  ухо  приказките  на  
учителката , опитваща  се  да  отвори  пред  нас  
златните  двери  на  познанието , рисуваше  със  
съсредоточено  изражение  нещо  на  задната  
корица  на  тетрадката  си. Силует  на  шестцевна  
картечница, гледана  отстрани. Ha въпросът  

ните  - и  основите  на  мирозданието  no прин- 
циn. Идеята  да  се  прави  римейк  тoчнo на  това  
заглавие  ми  изглежда  кoлкoтo примамливата  
(защото  npu добре  свършена  работа  само  ле- 
гендарното  име  Wolfenstein ще  вдигне  поне  
двoйнo продажбите ) тoлкoвa и  опасна  (защо- 
тo npu зле  свършена  работа  легендарното  
име  Wolfenstein ще  направи  noбoят  над  npo- 
изводителите  поне  два  nъти  no брутален ), нo  

нацисткия  генерал  и  pъкoвoдитeл  на  SS 
Хейнрих  Химлер. Последният  е  успял  дa 
създаде  в  секретните  си  лаборатории  ap- 
мия  oт  зoмбитa (носеща  cлaвнoтo название  
Химлерова  SS Пapaнopмaлнa Дивизия ), кo- 
ятo както  се  досещаш  може  да  обърне  xoдa 
на  вoйнaтa и  респективно  нa човешката  иc- 
тория  такава, кaквaтo я  познаваме . Hpu 
създаването  на  сюжета  oт  Gray Matter ca ce 
разровили  в  истински  документи  относно  
експериментите  нa нацистите  и  в  частност  
на  обсебения  oт  окултните  идеи  Химлер  no 
темата  за  възкресяването  на  мъртьвци, та- 
ка  че  можеш  да  приемеш , че  в  идеите  зад  
RTCW има  и  зрънце  истина. 

Героичната  cкaзкa за  борбата  C нацис- 
ти  и  зомбита  е  облечена  в  енджина  на  
Quake III. Резулататът  се  вижда  oт  снимки- 
те. Това, кoeтo не  се  вижда  oт  тях  ca noтpe- 
саващите  и  предизвикващи  радостни  възг- 
ласи  70 кaдъpa в  секунда, кoйтo според  xo- 
paтa имали  досег  C дeмoтo, играта  крепяла  
нa "съвсем  нормални  кoнфиrypaции  npu 
съвсем  прилична  степен  на  детайлност". 
Това, npu положение, че  Doom III явно  ще  
въpви  нормално  единствено  на  компютрите  
нa НАСА, звучи  кaтo повече  oт  дoбpa нoви- 
нa. 
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ми  какво  точно  твори, Жорето  вдигна  очи  и  
промълви  с  благовение  "Улфенщайн, копеле! 
Улфенщайн !". B блесналия  My поглед  се  отра- 
зяваше  ин-гейм  интерфейса  на  играта, който  
той  очевидно  се  опитваше  да  пресъздаде  C 
изразните  средства  на  живописпа , за  да  убие  
няколкото  безкрайни  часа  на  обучение,деля- 
щи  го  от  монитора  в  дома  My и  от  компанията  
на  Би  Джей  Бласковиц. 

Всички  бяхме  така, какво  cu мислиш? 
"Улфенщайн, копеле" е  играта, която  no- 

ложи  основите  на  съвременните  Фърст  Пър- 
сън  Шуутъри , a според  феновете  на  послед- 

във  всеки  случай  е  достатъчно  интересна, за  
да  й  се  хвърли  един  предварителен  поглед. 

C работата  no RTCW ca ce заели  пичовете  
oт  Gray Matter (фирма, създадена  ocнoвнo oт  
бивши  членове  нa Xatrix, известни  C работата  
cu над  Redneck Rampage и  Kingpin) под  стро- 
гия  взор  на  батковците  oт  Id, a работата  им, 
aкo всичко  върви  no план,трябва  да  приклю- 
чи  някъде  в  рамките  на  нacтoящaтa година. 

Историята, описвана  oт  създателите  й  ка- 
тo кръстоска  между  Досиетата  Х  и  Индиана  
Джоунс, oтнoвo ни  връща  в  кожата  нa мистър  
Би  Джей, който  този  nът  e noen no следите  на  
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Подобно  на  оригиналната  игра  и  тук  Би  Джей  
ще  започне  одисеята  си, затворен  в  килия  и  
обезоръжен  като  постепенно  ще  обогати  арсе- 
нала  Cu CbC спомосъществуватеството  на  нем- 
ските  солджьри. Както  не  е  трудно  да  се  досе- 
тиш  сега  оръжията  ще  бъдат  доста  повече  от  
четири  и  ще  включват  нож, luger, шестцевка, 
картечница  Mf 40, кapтeчницa cъc зarлyшитeл, 
снайпер  C неясни  за  момента  възможности  за  
ъпгрейд,бомби  и  гранати, огнепръскачка(чи- 
ито  огнени  ефекти  единодушно  са  обявени  за  
най-добрите  виждани  до  момента  в  игра) и  чу- 
десата  на  Ю  EC Арми  Форса  - автомат  Томп- 
сън  и  античен  на  вид  пистолет  Колт. Освен  
примамливата  възможност  да  заколи, застре- 
ля  или  запали  немските  гадове  пред  героят  ти  
ще  се  отвори  и  алтернативата  да  ги  нарита  C 
кубинките  си  в  Дюк  Нюкьновски  стил. 

За  лошковците , които  ще  станат  жертва  
на  Би  Джейовата  агресия, все  още  не  се  чува  
много. Освен  задължителните , предвид  исто- 
рията, нацисти  и  зомбита  намерих  инфо  за  
две  по-специфични  единици  - Elite guard и  
Female Assassins. Елитните  пичове  ще  npиc- 
тиraт  C парашути  като  подкрепления  зa друга- 
рите  cu и  ще  ти  насоляват  задника  C картеч- 
ниците  Cu CbC заглушител , a момите  ще  внa- 
сят  някакъв, не  много  адекватен  no моему, 
нинджa-елемент  в  историята  C черните  Cu 
прилепнали  дрехи  и  акробатични  номера. 

Изкуственият  интелект, зaдвижвaщ  нa- 
цистката  nacминa се  oчepтaвa като  повече  от  
приличен . Гадовете  нямa да  ти  се  нахвърлят  
като  косовец  нa хуманитарни  помощи , a първо  
ще  Cu търсят  адекватно  прикритие, откъдето  
да  открият  oгьн  no скромната  ти  личност, като. 
за  целта  ще  могат  дори  да  обръщат  части  от  
мебелировката . Освен  това  имат  лoшия  нaвик  
да  ти  хвърлят  обратно  rpaнaтитe, ако  успеят  
дa ru дoкoпaт  нaвpeмe. Тиймуърка  и  чувство- 
тo им  за  самосъхранение  пък, кaзвaт, били  
първите , който  сериозно  можели  да  конкури- 
рат  HalfLife в  съответната  категория . 

Когато  ca изправени  пред  ситуация, 
дaвaщa някoлкo алтернативи  за  действие  
лошите  ще  избират  no адекватния  тaкъв. 
Примерно  ако  в  района, където  се  сражава- 
те, има  картечна  установка  те  ще  се  опитат  
да  се  доберат  дo нея  преди  теб  вместо  дa 
cu губят  времето  дa те  пуцат. 

Освен  умни, oт  Gray Matter твърдят, че  
са  нanpaвили  враговете  и  леко  неориенти- 
paни... oтнocнo местоположението  ти. Ha- 
место  дa знаят  кьде  тoчнo се  намираш  в  
секундата, кoraтo вдигнеш  някакьв  шум, 
noдoбнo нa чийтьрските  си  колеги  oт  други  
заглавия , лошите  oт  RTCW няма  автоматич- 
нo да  xyкнaт  към  мëcтoпoлoжeниeтo ТИ, a 
ще  им  се  нaлoжи  да  те  потьрсят  известно  
време. 

Tu oт  своя  страна  ще  можеш  дa ru зат- 
рудниш  мaкcималнo, кaтo се  движиш  ти- 
хичко. Kaктo е  модерно  напоследък  в  иrpa- 
тa ще  можеш  дa избираш  между  директния  
подход  c no един  aвтoмaт  във  всяка  ръка  и  
Thief-аджийския  такъв, свързан  с  тихо  пpo- 
мъкване , надничане  иззaд  разни  ъгли  и  
преексплоатация  на  нoжa. Прочее,тьрчане- 
тo нaoкoлo освен  шумно  ще  бъде  и  кpaйнo 
ограничено  във  времето, зaщoтo Би  Джей  
ще  се  уморява  и  нямa да  може  да  спринти- 
pa зa повече  oт  10-20 секунди. Другото  ин- 
тересно  в  случая  е, че  стелт-пoдxoдa ще  те  
награждава  C полезна  информация , дочута  
в  подслушани  разговори , a нaй-вaжнoтo за  
хода  нa действието  инфo ще  бъде  надлеж- 
но  окачено  нa тaблa no стените , зa дa нe ce 
oщeтявaт  играчите , кoитo първо  избиват  
всичко  живo в  стаята  и  след  тoвa тръгват  
да  подслушват. 

г  
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Интерфейсът , опасващ  гледната  точка  на  
Бласковиц  също  се  очертава  като  умилитёлно  
добър. Единственото  нещо, предизвикало  не- 
годуванието  на  феновете  е  премахването  на  
портрета  на  героя, даващ  нагледно  изрежение  
за  моментното  My здравословно  състояние. 
Авторите  обаче  обещават, че  с  течение  на  иг- 
рата  видът  на  Би  Джей, видим  в  кът-сцените , 
ще  се  променя  и  към  края  й  на  Кашето  момче  
ще  My личи, че  е  имало  пряка  интервенция  с  
най-лошото, което  Райхы  е  имал  да  My пред- 
ложи. 

0свен  индикаторите  за  здраве, амуниции  
и  нововъведения  - за  енергия , на  мониторът, 
когато  погледът  ти  е  отправен  към  някакъв  
предмет, ще  се  появява  специална  иконка, ко- 
ято  ти  показва  начина  no който  можеш  да  Cu 
взаимодействаш  с  него  (да  ro използваш , oт- 
вориш, счупиш, да  се  качиш  no него  и  np.). 
Това  означава, че  въпреки  продължаването  на  
традицията  и  наличието  на  oгpoмнo копичест- 
во  сикрет  плейсове  в  RTCW кошмарното  на- 
тискане  на  всяка  божа  стена, явяващо  се  
твърде  обичайно  за  оригинала, слава  Богу, е  
oтnaдналo. 

Системата  oт  икoнки  също  така  ще  те  ин- 
формира  дали  Cu на  дoбpo разстояние  за  
прерязване  на  нечие  гърло, така, че  няма  да  
ти  се  случи  без  да  искаш  да  издадеш  место- 
положението  Cu. 

Интерактивността  (която  напоследък  се  
явява  нещо  като  мръсна  дума  в  жанра  на  3D 
екшъните, зaщoтo противно  на  прогнозите  от  
преди  няколко  roдини  не  само, че  не  е  достиг- 
нanа  потресаващи  висини, ами  дори  се  е  пoc- 
мъкнала  с  няколко  пункта  спрямо  заглавията  

oт  oнoвa време), кoятo RTCW смята  да  пред- 
ложи  също  звучи  фантастично . 0т  Gray Matter 
се  нядяват  да  дадат  на  играча  възмoжнocт  да  
Cu взаимодейства  с  всичко  от  света  край  нero. 
Кашоните  - кaктo cu My e ред  - ще  могат  да  
бъдат  разрушавани , нo пo-интересното  е, че  
тук  и  нещата  направени  oт  камък  ще  могат  да  
бъдат  изронвани  npu no усипена  канонада . B 
дeмoтo на  играта  nък  се  е  видял  варел  с  мac- 
лo, кротко  стоящ  насред  коридор. Играчът  ro 
е  прострелял  и  маслото  се  е  разляло  no noдa, 
nocne ce e попързаляп  из  черната  течност  из- 
вестно  време, нaй-накрая  е  стрелял  в  стената  
и  мacлoтo се  е  подпалило  oт  искрата, предиз- 
викана  на  удара  на  куршума  в  камъните. 

Телата  ще  остават  там, където  са  били  

застигната  oт  куршумите  ти  без  дa изчезват  
с  времето, така  че  ще  можеш  със  сигурност  
да  се  ориентираш  къде  Cu бил. Гадовете , 
между  другото , също  няма  да  изчезват  на- 
пълно  след  кaтo им  видиш  сметката  и  oт  
време  на  време  някое  врегче  ще  се  
respawn-вa, за  да  нe скучаеш  излишнo. B 
тoзи  контекст  ни  обещават  и  повече  oт  дос- 
татъчно  муниции. 

0свен  смазващ  сингъл  плейър  RTCW 
ще  предлага  и  не  no-малкo смазваща  urpa 
в  мрежа. И  понеже  господата  oт  Id ca иcкa- 
ли  всичко  да  е  перфектно  ca решили  да  не  
разсейват  разработчиците  oт  Gray Matter и  
ca наели  друга  фирма, кoятo да  paзpaбoти  
мултиплейъра. 

0 

cc 

Мрежовата  urpa, разработвана  oт  
Nerve Software, разделя  играчите  нa двa oт- 
бopa - Съюзниците  и  Нацистите . Единстве- 
ната  готова  в  мoмeнтa карта, с  работно  зar- 
лавие  "beach map", напомня  десанта  в  Hop- 
мaндия  no начина, no кoйтo е  представен  в  
началото  нa Спасяването  нa редник  Райън. 
Съюзниците  слизат  oт  корабите  cu и  се  юр- 
вaт  в  aтaкa noд  масирания  огън  нa немците , 
с  цел  дa превземат  укрепленията  им, да  oт- 
краднат  някакви  секретни  документи  oт  ба- 
зата  им  и  дa се  дoбepaт  дo кулата  зa кому- 
никации , oт  където  да  изпратят  информа- 
цията  на  своите  xopa. 

B мултиплейъра  ще  има  четири  иrpan- 
ни  клaca - войник, инженер  (кoйтo да  non- 
paвя  защитните  съоръжения  и  да  ce зани- 
мава  с  експлозивите ), медик  (кoйтo дa ле- 
кува  ранените  и  да  може  дa respawn-вa 
падналите  си  съотборници  преди  да  им  е  
дoшлo времето  зa възраждане ) и  лейте- 
нaнт(кoйтo снабдява  cъoтбopницитe си  с  
допълнителни  амуниции  и  може  да  поръч- 
ва  еърстрайкове , отбелязвайки  местата  зa 
тoвa със  специални  димки). Boйникы  ще  



За  финал  ще  оставя  и  Кевин  Кла- 
уд, съсобственик  на  Id Software да  ви  
зариби  още  малко  с  обещания: 

"Вероятно  най-любимoтo ми  не- 
щo, свързано  с  тази  игра  е  чувството , 
че  светы  в  нея  е  жив. Дизайнерите  
създадоха  скрипт, кoйтo поставя  вся- 
кo късче  oт  света  в  движение, когато  
влезеш  в  нивото. Враговете  патрули- 
paт, почиват  си, бият  се  със  зомбитата  
и  твоите  действия  и  реакции  спрямо  
света, оказват  влияние  на  начина, no 
кoйтo се  развиват  останалите  събития . 
Скороспа  ти  на  urpa, тактическия  ти  
подход, дори  редът, в  кoйтo убиваш  
враговете, упражнява  директен  ефект  
върху  света  нaoкoлo. Невероятно  е  за- 
бавно, дава  усещането  за  съвсем  ис- 
тинска  серия  oт  случайности  дoкaтo 
играеш. Това  e Wolfenstein." 

Snake 
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може  да  носи , кое  да  е  оръжие  от  арсенала  
към  играта, докато  останалите  ще  бъдат  въ- 
оръжени  само  с  картечници . 

B мрежовата  игра  на  RTCW respawn-ът, 
както  сигурно  Cu забелязал  при  описанието  
на  доктора, не  е  отдалечен  на  един  клик  
разстояние  от  времето  на  смърпа  ти. Игра- 
та  сама  ще  решева  кога  ще  възкръсваш  (ос- 
вен  ако  разбира  се  не  те  възкреси  отборния  
медик), като  това  зависи  от  времето, мина- 
no от  последното  възкръсване  в  отбора. То- 
ва  означава, че  ако  хората  от  един  oтбop 
мрат  като  мухи, ще  се  respawn-ват  мнoгo, 
много  бавно. Времето  за  respawn ще  зависи  
и  oт  условията  на  съответната  карта. При  
beach map, примерно, времето  между  
respawn-овете  на  съюзниците  ще  бъде  мнo- 

го  по  кратко  от  това  на  добре  укрепените  
немци, като  no този  начин  се  изравняват  ус- 
ловията  и  за  двете  страни. 

Енергията, нужна  ти  за  тичане  в  сингъ- 
ла, в  мултиплейъра  ще  бъде  дори  още  no- 
малко  и  ще  намалява  в  зависимост  oт  те- 
жеспа  на  оръжието  ти, в  името  на  дonълни- 
телния  реализъм . 

Звучи  ми  като  доста  сериозен  noвoд  зa 
притеснение  от  страна  на  Counter Strike. 

C това  прякото  ни  включване  oт  замъка  
Улфенщайн  е  към  своя  край. Признавам , че  
това  е  най-обещаващото  превю, кoeтo пиша  
oт  сума  време  насам  и  искрено  се  нядявам , 
че  няма  да  захвърлим  и  тази  статия  в  кoшa 
с  неизпълнените  oбeщaния, кoraтo играта  
нaй-сетне  се  noяви  на  пазара. 
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Civilization III 

  

Почти  е  готова  следващата  игра  от  Поредицата, 	 
нОсеша  в  заглавието  Cu името  на  Sid Meier. Този  Път  няма  да  има   

недпвални  пт  новата  tlив~ вtІия. 

   

1991 г. 
Зверя  се  лред  моя  лрекрасен  14" SVGA 

монитор  и  инсталирам  поредната  игра  на  
няколко  дискети  поладнала  в  дома  ми  00 

неведоми  и  ue особено  легални  лътища. 

След  краткото  радостно  извикване  (играта  
лоддържа  256 цвята!!!) лред  очите  ми  ce 
появява  мигаща  фигурка  на  заселник  и  
един  куп  обяснителни  надлиси . Bce още  
никой  не  подозира, че  това  е  началото  на  
една  голяма  любов . 

1993г.  
B огледалото  ме  гледа  едно  уморено  

хлапе  със  сенки  лод  очите, стигнали  почти  
до  коленете . Минала  е  лоредната  нощ, из- 
пълнена  с  величествени  победи  над  лро- 
тивниците  на  най-висока  степен  на  труд- 
ност  (Emperor). Вече  знам, че  това  е  Играта  
и  аз  съм  много , много  добър  на  нея . 

2001 г. 
ДОсега  не  е  имало  игра, освен  Цивили- 

зацията , която  да  услее  да  логълне  толкова  
мнoro време  от  мoя  живoт. B момента  
Heroes e единствената  сери0зна  конкурен- 
ция  в  моята  лерсонална  вечна  класация. 
При  това  положение , мисля , че  е  излишно  
да  ви  обяснявам  защо  очаквам  с  огромно  
нетърление  излизането  на  Civilization 111. По  
всичко  личи , че  това  ще  бъде  най-интерес- 
ната  и  най-пипната  игра  от  серията . B cтa- 
тията  ще  се  опитам  да  ви  разкажа , какви  са  
основните  козове  в  ръката  на  Sid Meier и  
кoмП2HиЯ. 

ИСТОРИЯТА  
B началото  на  работния  процес  Sid 

Meier ce среща  c Jeff Briggs (peanHo това  е  
основната  действаща  фигура  в  това  загла- 
вие). Уточнени  са  основните  приоритети  в  
нoвия  проект. Те  взимат  решение  да  не  npo- 
менят  драстично  без  друго  добрата  игра, 
тоест  някакви  революционни  промени  на  
концептуално  ниво  няма  да  имa, нo за  мнo- 
жество  нoвoвъдeния  определено  може  да  
се  говори . Целта  им  е  да  доусъвършенстват  
различните  части  на  Civilzation и  да  балан-
сират  играта  до  съвършенство . Преди  да  ви  
запозная  в  no-гoлeми  подробности , c nna-
нираните  промени , нека  първо  преминем  
през  един  кратьк  опреснителен  (или  опоз-
навателен  - ако  нe сте  виждали  досега  
Civilization) курс . 

Гoдинaтa е  4000 пр.н.е. Зanoчвaтe с  
един  заселник . Целта  ви  е  да  построите  мo- 
гъща  империя , кoятo да  превземе  света  или  
да  изпрати  космически  кораб  дo далечна  
nлaнeтa. Toea ce постига  бавно  - чрез  осно- 
ваването  и  постепенно  развитието  нa един  и  
повече  градове , с  непрекынато  разширява- 
не, с  превръщането  нa дьржавата  ви  в  им- 
перия  и  нейното  разрастване,с  произвеж- 
дане  нa военни  единици  за  защита  и  нana- 
дение  и  откриване  нa различни  науки . Ос- 
новата  нa играта  не  се  е  променила  oт  noя- 
вата  нa Civilization и  традицията  нямa дa бъ-
де  нарушена  в  Civilization 111. Tpeтaтa част  

няма  да  бъде  на  принципа  на  Civ II - "ГloBе-
че  oт  всичко!", a пo-скоро  ще  предложи  
един  no-nunuaT, далеч  по-ошлайфан  и  ба- 
лансиран  геймплей . Съществена  заслуга  за  
тoвa ще  имa нoвaтa система  за  

ДИПЛОМАЦИЯ  
Всеки  любител  нa походовите  страте- 

гии  oт  този  тиn е  дo болка  зanoзнaт  с  проб- 
лема  наречен "диплoмaция".B нaй-добрият  
случай  тoзи  модул  в  игpaтa даваше  някaкви  
съвсем  елементарни  възможности  да  се  
направи  това, което  иcкaтe. B no-лoшия  вa- 
риант  опциите  ви  са  предварително  зaдaдe- 
ни  и  се  изчерпват  с  дo десетина  реплики  от  
poдa нa дa сключим  миp", "Ще  ти  oбявя  
вoйнa" и  np. Дали  са  чули  най-сетне  вonли- 
те  нa играчите  или  nък  ги  е  осенила  мyзaтa 
ми  е  нeвъзмoжнo дa oтraтнa, HO тaкa или  
иначе  Firaxis ca решили, че  в  Civilzation III 
играчът  ще  има  на  разположение  ултима- 
тивното  средство  зa водене  нa nperoвopи. 
Наред  със  стандартните  pennuKu '  ще  имате  
възможност  да  конструирате  собствени  из- 
речения.Например  предложение  да  склю- 
чите  мир  с  Индийците , ако  те  ви  дадат  фа- 
лангата  Cu и  още  три  жълтици  всеки  ход. 
Сложните  дипломатични  еквилибристики  
ca задължителни , кoгaтo играете  нa най-ви- 
соките  нива  на  трудност , нo досега  никой  не  
ви  беше  дал  cвoбoдaтa дa се  възползвате  



Military Advisor 
Supreme Lady, the фyat Citden of Hephmthe 
hо  ео  е -"уоwѓtthe- appretѕas and have 
pedpea dlepbnbe to ott They yearn to be wtth 
ux 
‚Юteot.  lr¢to1 gnеw.pо,eп°4 	_..... 
‚We Оon't wont Etephmtine. Rebutt the rebels. 

O 

— я.о  ~O~Ooe~и'Orм, глм.чпм., 

LL~'  

	г 	г_ г.г  ~ - 
ј'Т '~L,  ~  ‚ ~ ̀

` r 

'
~ .,t. 	~ 	t 	1, ~ Ч  ~ь  

~. ~ ~ ~ _ 	~~~b ~ 
~ii ~ ~~ ~ 

открит  шдмпиондт  no 

10 кръг - 	октомври  
За  подробна  информация : www.club-inferno.com  

COUNTER-STRIKE 
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КВАЛИФИКАЦиИ : 

oктoмвpи  - кpъг  
Star Craft: Brood War 

oктoмвpи  - кpъг  
Quake III 

oктoмвpи  - кpъг  
SC: Brood War + Quake III 
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максимално  CT вашите  предимства . B нова- 
та  Цивилизация  ще  можете  да  сключвате  
много  повече  споразумения  с  останалите  
раси. Например  един  мирен  договор , може  
да  доведе  до  споразумение  за  взаимна  отб- 
рана, право  на  преминаване  през  територи- 
ята  на  държавата  или  пък  общо  търговско  
ембарго  срещу  някоя  държава . 

КУЛтУРА  
Докато  сме  все  още  на  мирна  тема, не- 

ка  ви  представя  и  различните  идеи, които  
ще  намерят  място  в  Civilization 111, свързани  
с  един  по-пацифистичен  подход  към  игра- 
та. Въведена  е  характеристиката  "Култура". 
Тя  няма  да  зависи  CT това, дали  такситата  
във  вашата  страна  ще  спират  no средата  на  
пътя, престроявайки  се  с  някоя  самоубийст- 
вена  маневра  CT крайната  лява  лента, за  да  
вземат  клиент  или  flbK CT това  дали  хората  
ще  се  псуват  по  улиците  и  ще  храчат  по  тро- 
тоарите  (хайде, стига  съм  зяпал  през  про- 
зореца), a CT количествата  построени  кул- 
турни  сгради . Например, когато  построите  
библиотека  и  църква  вашият  рейтинг  ще  се  

повиши . Тези  постройки  няма  да  повлияят  
на  "Културата " ви  еднократно  - с  течение  на  
времето  те  постоянно  увеличаваттози  пока- 
зател . Защо  "Културата " е  важна  за  вашата  
цивилизация? 0сновно  поради  две  причини  , 
- CT този  показател  зависи  границата  на  
влияние  на  вашата  империя  (един  град  с  
колизеум, катедрала  и  библиотека  ще  има  
много  по-голяма  площ  на  въздействие  CT 
незастроен  такъв) и  освен  това  тя  влияе  на  
дипломатическите  преговори. Ако  имате  
много  по-висок  показател  CT този  на  про- 
тивника  ще  сте  в  по-облагодетелствана  по- 
зиция . Големите  Чудеса  на  Света  също  доп- 
ринасят  сериозно  за  вашата  " Култура". 

ЧУДЕСАТА  HA CBETA 
Като  стана  дума  за  тези  внушителни  

постройки , при  тях  също  има  известни  про- 
мени . B Civ III ще  има  2 вида  Чудеса  на  Све- 
та  - малки  и  големи . Големите  са  едно-кьм  
едно  с  тези  в  предишните  части  - донасят  
ви  някакъв  бонус, който  се  прекъсва  при  от- 
криването  на  някоя  технология . Могат  да  
бъдат  построени  само  на  едно  място  в  це- 
лия  свят. Малките  са  уникални  само  на  сте- 

пен  раса  т.е. всяка  цивилизация  може  да  Cu 
направи  по  едно  Малко  Чудо. Бонусите  на  
Малките  Чудеса  не  се  премахват  CT техно- 
логичното  ниво, нo CbK те  имат  сериозни  
изисквания , които  трябва  да  изпълните , за  
да  ги  построите . Например  за  да  съградите  

Wall Street ви  трябват  поне  5 банки. 
Разбира  се  Големите  Чудеса  ви  дават  

по-сериозни  предимства , a и  ca начин  да  
постигнете  Златна  Epa в  развитието  на  ва-
шата  цивилизация . Какво  означава  това? 

РАСИ  И  НАцИ0НАЛНОСТи   
B стремежа  Cu да  направят  расите  в  иг- 

рата  различни , авторите  са  ги  обогатили  
със  специфична  за  всяка  CT тях  комбина- 
ция  CT две  характеристики . Например  ки- 
тайците  ca"Войнствени" и  "Рабстливи .  Акс  
построите  The Art of War и  Hoover Dam ще  
задоволите  и  двете  особености  на  нaциятa 
и  ще  настъпи  Злaтнa Ера. Тя  продължава  
50 игрови  хода  и  ви  дава  преднина  пред  
останалите  опоненти . Имa и  други  начини  
да  се  достигне  до  тoвa състояние  на  ръст  
на  икoнoмикaтa и  нayкaтa. Всяка  една  paca 
Cu имa no една  yникaлнa единица, която  зa- 
мества  някоя  стандартна  бoйнa част. Xapaк- 
теристиките  нa yникaлнaтa единица  ca мал- 
ко  по-добри, като  технологичното  й  ниво  е  



гв  зависимост  от  цивилизацията . Напри-
мер  Зулусите  разполагат  със  своите  lmpi 
още  в  началото  на  играта , докато  Муске- 
тарите  на  Французите  ще  трябва  доста  

да  почакат, докато  влязат  в  употреба . да  
не  говорим  за  F-15 на  американците . 

При  първа  победа  на  уникална  единица  
над  врага  също  настъпва  Златна  Epa. 
Последната  особеност  на  расите  са  

техните  герои . Всяка  националност  ще  
разполага  с "герои ", които  ще  засилват  
значително  военната  мощ  на  единиците, 
които  водят  със  себе  си. Което  идва  да  
покаже , че  и  военния  елемент  в  играта  е  
понесъл  своя  дял  от  промени . 

войнАтА  
От  Firaxis обещават, че  битките  меж-

ду  единиците  ще  бъдат  много  по-бедни  
откъм  нелогични  изходи. Танковете  няма  
да  се  трошат  в  праисторическите  мили- 
ции. Стрелящите  единици  вече  са  npи- 
добили  по-специален  статус. Танкове , 
стрелци  и  други  плюещи  единици  могат  
да  обстрелват  отдалеч  укрепленията  на  
врага  и  така  да  отслабят  защитата  My и  
да  улеснят  работата  на  атакуващите  
войски  (които  могат  да  се  групират  в  
разни  формирования ). Също  така  Зони- 
те  на  контрол , които  не  ви  позволяваха  
да  се  променяте  покрай  фортифицирана  
единица  са  леко  модифицирани . Вече  се  
взима  предвид  мобилността  на  единица- 
та. Например  една  Фаланга  вече  няма  
да  попречи  на  БТР  да  я  подмине  като  
малка  гара. Освен  тези  чисто  тактически  
промени, милитарйстичните  походи  вече  
имат  една  много  по-логична  икономи- 
ческа  обосновка . 

B предишните  цивлизации  всяка  ед-
на  единица  отнемаше  no една  единица  
производство  от  града-майка. Това  е  
премахнато  - всяка  военна  единица  ще  
струва  ежеходна  сума  в  пари, което  мo- 
же  да  се  окаже  тежичко  за  икономиката  
ви. За  да  стигнете  до  производството  на  
дадена  войска, обаче, е  необходимо  да  
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Клуб  lnferno е  официален  партньор  на  Headoff G.I. aa провеждане  

нa квалификациите  за  Първите  Световни  Кибер  Игри  в  Корея . 

Клубът  е  избран  за  провеждане  на  квалификации  за  следните  две  
дисциплини :  StarCraft: Brood War  и  Quake 111: Arena. 

Състезанията  ca no единици. 

За  всяка  една  от  дисциплините  ще  се  провеждат  no четири  турнира , 

като  победителите  в  тях  ще  се  срещнат  нa вътрешен  турнир . 

За  повече  информация :  www.club-inferno.com  
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ПрЕIIВАРlіТЕАНо  

имате  необходимите  ресурси . Например  за  фа- 
ланги  ще  ви  трябва  бронз, за  кавалерията  - ко- 
не  и  т.н. 

ИКОнОМИКА  
Така  стигнахме  и  дo икономическите  еле- 

менти  в  играта . Както  вече  разбрахте , ресурси- 
те  в  играта  ще  са  много  повече . За  да  можете  
да  ги  обработвате , обаче, ще  трябва  да  сте  дос- 
тигнали  дo необходимото  технологично  ниво. 
Например  можете  да  сте  направо  залети  C 
бронз, нo ако  нямате  открит  Bronze Working-a, 
забравете  за  Фаланги . Един  ресурс  oкoлo град  
можете  да  бъде  споделен  между  няколко  ваши  
населени  места  стига  да  има  път  между  тях. C 
течение  на  времето  ще  можете  да  правите  вoд- 
ни  (фepибoтни ) и  въздушни  (чрез  летища) 
вpъзки  между  градовете  си. От  Firaxis обясня- 
ват, че  кapтитe ще  бъдат  построени  така, че  ва- 
шите  земи  дa изобилстват  само  на  някoлкo pe- 
cypca. Останалите  ще  трябва  да  добиете  чрез  
тъpгoвия. 

Ако  сте  urpanu повечко  Civilization ще  paз- 
берете  гениалността  нa промените  в  икономи- 
ческо  отношение . 

ГРАФИкА  
Civ III със  сигурност  ще  изглежда  много  

дoбpe - единиците  са  рендерирани  C множест- 
вo детайли  no тях, a кapтaтa е  по-красива  от  тa- 
зи  в  Civ II... Aвтopитe й  твърдят , че  ще  предло- 
жат  най-кpacивaтa гледка  в  жaнpa нa noxoдoви- 
те  стратегии . Пpиeмaм  думите  им  малко  песи- 
мистично  - според  мен  гpaфичнoтo нивo нa 
Ehterlords нямa скоро  дa бъде  достигнато , нo 
мисля, че  и  сами  можете  дa сравните  
screenshot-овете  между  двете  urpu. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Със  сигурност  Civ III ще  е  една  oт  игрите, 

кoитo няма  да  играя , само  зaщoтo тpябвa да  се  
пише  за  тях. Убеден  съм, че  нямa да  я  ocтaвя  и  
след  първото  npeвъpтaнe. Зarлaвиeтo се  oчep- 
тава  кaтo истински  наследник  на  славната  фа- 
милия, кoятo представлява  - в  Civ III ще  имa 
дocтaтъчнo и  значителни  пpoмeни  без  дa се  
променя  ocнoвнaтa идея . дa се  надяваме , че  
нещо  нямa дa ce oбъpкa в  последния  момент  и  
играта  дa бъде  отложена  зa 2002г. no подобие  
нa Warcraft 111. 

Groove 
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Typниpи  no Quake III квaлиcwикaции  
зa Cвeтoвнитe Kибep Vlгpи  Ceyл  2001 г. 

Quake III Arena 
peгиoн  Coфия  

Haциoнaлни  финanи  

Състезателите  от  цялата  страна  ще  играят  в  четири  турнира  в  
клуб  Инферно , като  заелите  първо  място  на  тях  попълват  четири  кво- 
ти. От  тези  четирима  класирани  ще  бъдат  определени  двамата, които  — 
ще  формират  националния  отбор  no Quake III Arena на  България . On- 
ределянето  на  двaмaтa членове  на  националния  отбор, които  щ  за  a 
минат  бeзплaтнo в  Южна  Корея  ще  стане  чрез  ryрнир  no метода  все  
ки  срещу  всеки  измежду  спечелилите  четирите  квoти. 

Записването  е  възможно  дo началото  нa всеки  от  четирите  турни- 
pa в  клуб  Инферно  или  в  офиса  на  Headott G.I. Състезанията  в  тях  се  
провеждат  no метода  двойна  елиминация . Заелите  първо  място  нямат  
право  дa участват  в  следващите  турнири. Дати  на  ryрнирите  от  наци- 
оналните  финали. 

По  време  на  регистрацията  за  квалификационните  ryрнири , 
участниците  трябва  да  изпратят  на  организаторите  личните  Cu кон- 
фигурационни  файлове  (.ctg) за  одобрение , aкo те  се  различават  
от  горепоспчените. He ce пoзвoлявaт  npoмeни,cлeд  одобрение  oт  
cтp нa a нa opгaнизaтopa. Пpи  oтnpaвянe нa мoлбa зa npoмянa нa 
;файла  и  приемането  й, промените  се  правят  oт  технически  екип  нa 
организаторите. 

Конфигурационните  файлове  на  класиралите  се  за  участие  в  
нaциoналния  oтбop нa всяка  държава  се  изпращат  oт  местните  ор- 
ганизатори  на  Организационния  Комитет  на  Световните  Кибер-Иг- 
ри, за  предотвратяване  на  технически  проблеми  no време  на  фина- 
лите  в  Корея. 

aтитe за  нaциoнaлнитe финали  Ca: 
8 Септември , 22 Септември,l3 октомври , 20 октОмври  2001 г. 

Правила  за  провежлане  на  срещите  
Официална  версия: Quake III Arena v1.29h . 
Официални  карти: q3dm6, q3dm13, q3tourney2, q3tourney4, рго_q3dm6, 

рго_q3dm13, рго_q3tourney2, рго_q3tourney4, ztntourneyl. 
метод  на  провеждане  на  ryрнира: двубои . 
Продължителност  нa срещите: 15 минути. 
Пpи  равенство  след  изтичане  нa времето  ce urpae no правилото  зa 

внезапна  смърт  - първият  направил  фраг  печели; без  ограничения  във  времето . 
Срещите  зanoчвaт  след  кaтo играчите  се  свържат  към  предварително  

пoдroтвeн  cъpвъp. 
Pure ON 
При  разпадане  на  връзката: дo 2 минути  след  началото  на  играта  срещата  

се  преиграва ; повече  oт  2 минути  след  началото  на  играта: победителя  се  
определя  от  броя  фрагове  към  тoзи  момент. 

Времето  зa раждане  (respawn) e 10 секунди. 
Игрален  режим: OSP. 

Одобрени  кoнзoлни  команди: 
*  CI_125hz 1 
"  CI_maxpackets = 30 
'  Snaps = 20 
"  R_picmip <= 5 
"  R_lodcurveerror 
'  CI_timenudge 0 
"  Freeze 
*  Testgun 
*  Testmodel 
*  Cg_thirdperson 0 
"  Handicap 100 
"  com_maxtps (трябва  да  бъде  пocтoяннo число  незвисимо  oт  срещата) 

+ button 4 



I Пpoизвoдитeл: Fever Pitch Studios 
1 Paзпpocтpaнитeл: Uri Soft 
1 Интepнeт: www.uhisoft.com  
1 Cиcтeмни  
PII 600,128 RAM, 16 VIDEO 
1 Жaнp: Cтpaтerия  

Conquest 
Frontier Wars 

Два  века... гСолко  време  е  това? 
Можем  ли  да  го  осъзнаем  наистина? да  
Cu го  представим  не  с  помощта  на  
абстрактни  цифри  (200 години; 2400 
месеца;10435 седмици; 73049 дни) или  
пропорции  (четири  пъти  по-дълго  от  
човешки  живот; една  десета  от  времето, 
изминало  от  смъртта  на  Христос ), a да  
го  обхванем  изцяло  с  ума  си. Как  да  
мислим  за  него? Ако  го  възприемем  
като  поредица  от  пълноценни , 
изпълнени  с  впечатления  и  
преживявания  моменти , ще  се  окаже, че  
това  е  неизмеримо  дълго  време. Повече, 
отколкото  кой  да  е  човек  може  да  
приеме, без  да  получи  свръхдоза . 
Опитаме  ли  се  обаче  да  проследим  в  
рамките  My някой  световен  процес  - 
движението  на  континентите, промяната  
на  съзвездията  в  небето , живота  на  
някоя  звезда  - изведнъж  вековете  
отесняват  и  се  превръщат  просто  в  миг, 
в  снимка, запечатала  неподвижен  кадър  
от  едно  вечно  движение . 

Тогава, кое  фискира  мащаба  в  
разсъженията  ни, и  ни  кара  да  
възприемаме  един  и  същ  период  ту  като  

вечност, ту  като  миr? 
Промяната.Изменението, което  

проследяваме , докато  мислим  за  
времето . 

И  така... Дълъг  период  ли  са  два  
века, или  кратьк? 

Според  създателите  на  C:FW, 200 
години  явно  са  много  време. Действието  
на  играта  им  се  развива  две  столетия  в  
бъдещето, и  промените , които  виждаме  
от  сегашния  свят, са  смайващи . 
Човешката  технология  е  напреднала  
достатъчно , за  да  позволи  свободните  
полети  из  космоса  и  колонизирането  на  
чужди  планети . Наскоро  е  открит  начин  
за  използане  на  слаби  точки  в  
пространството  - т.нар. wormhole-ове, 
проходи , които  позволяват  мигновен  
скок  на  огромни  разстояния . Изведнъж  
се  оказва, че  космическите  бездни  
далеч  не  са  толкова  необятни, колкото  
са  изглеждали  доскоро. Естествено, 
хората  незабавно  се  впускат  да  
изследват  новите  територии . И  почти  
веднага  се  натъкват  на  неподозирана  
опасност. Изправят  се  срещу  враждебна  
извънземна  раса. За  късмет  на  

земляните  обаче, вниманието  на  Mantis 
(така  биват  наречени  извънземните ) се  
оказва  заето  повече  със  собствената  им  
гражданска  война, отколкото  с  
незначителните  хора... 

Ето  така  започва  кампанията  на  C:FW. 
По  някое  време, за  да  усложни  още  
повече  нещата, в  действието  ще  се  намеси  
и  трета  цивилизация  - Celareon. Въобще, 
пригответе  се  за  дълга  urpa, изпълнена  с  
неочаквани  обрати. 

Обаче  основните  изненади , които  
произведението  нa Fever Pitch Studios 
крие, ще  намерите  не  просто  в  историята  
или  в  интересните  мисии. Те  са  вградени  
много  по-дълбоко  в  тъканта  на  играта  - в  
самата  й  концепция , в  същноспа  на  
геймплея . 

Ще  започна  отначало. C:FW e 
стратегическа  urpa в  реално  време. 
Действието  й  се  развива  в  космоса, a 
графиката  й  е  3D. He оставайте  обаче  с  
впечатлението , че  тя  е  подобна  на  
Homeworld - напротив . Въпреки  
триизмерността  ua космическото  
пространство , всичко  в  Conquest ce случва  
в  една  равнина , тoчнo като  в  класическа  
RTS. Ако  се  вгледате  no-внимaтenнo, в  нея  
ще  откриете  и  други  noзнaти  елементи . 
Расите  са  три  - земляни  (те  са  пpocтo 
задължителни ), Mantis - цивилизaция  с  
подчертано  органичен  характер(започва  
ли  да  au напомня  на  нещо?), и  Celareon, 
кoитo ca доста  напреднали  в  обласпа  ua 
техниката  и  притежават  cunuu единици , 
кoитo разчитат  дo голяма  степен  ua 
мoщни  енергийни  щитове  (е  сега  вече  
приликата  просто  се  натрапва ). Трябва  
само  дa чуете  maca ua единица  or всяка  
раса, за  дa се  затвърди  у  вас  oкoнaчтeлнo 
убеждението , че  във  Fever Pitch ca 
черпили  вдъхновение  oт  Blizzard. A пък  ако  
и  тoвa не  е  дocтaтьчнo, обърнете  
внимание  на  брифингите  преди  мисиите . 
StarCraft едно  към  едно. 

Обаче  това  е  само  ua пръв  поглед. 
Още  oт  брифингите  си  личи  особеното  
отношение  на  авторите  към  собственото  
им  произведение . Има  едно  тaкoвa свежо  
чувство  за  хумор, сякаш  ти  намигат  и  ти  
казват  "Отпусни  се, бе  човек, това  е  просто  
urpa. Забавлявай  ce". 
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И  макар  на  повърхноспа  човек  да  
открива  доста  прилики  с  известните  
стратегии , като  започне  да  играе, започват  
да  изскачат  много  сериозни  
нововъведения . Едно  no едно  те  се  
натрупват, дoкaтo се  стигне  дo момента, в  
кoйтo става  ясно, че  като  геймппей  C:FW 
няма  пoчти  нищo oбщo C което  и  да  било  
досегашно  заглавие . 

B момеита  се  опитвам  да  подредя  
новите  епементи  no важност, и  нe 
успявам . Затова  просто  ще  ги  изброя, пък  
вие  Cu правете  изводите. Пъpвoтo нещо, 
кoeтo ще  забележите, е, че  повечето  
сгради  могат  да  се  строят  само  на  
определени  места, пo-точно  - oкoлo 
планетите. При  това  в  орбитата  на  всяка  
планета  пространството  е  силно  
ограничено. Освен  като  източник  на  
ресурси  (за  това  малкo no-късно), 
планетите  са  ценни  още  като  
производствена  база  и  изтoчник  за  
презареждане  на  флотите  ви. 

Което  вoди  дo втория  нoв  елемент  - 
всеки  oт  бойните  ви  кораби  използва  
някакви  ресурси, за  да  вoди  битка. При  
това, за  разлика  примерно  oт  Cossacks, 
където  те  идват  сякаш  no магия  направо  
oт  хазната, в  C:FW всяка  единица  има  като  
основна  характеристика  запасите, кoитo 
носи  на  борда  Cu. Когато  тези  запаси  

свършат, единицата  повече  не  може  да  
използва  специалните  cu способности , 
и, пo-важиото  - престава  да  стреля . 
Предполагам , няма  нужда  да  обяснявам  
нашироко  защо  това  може  да  се  окаже  
решаващ  фактор  no време  на  urpa. 

Как  можете  да  се  справяте  C този  
проблем? Решение  номер  едно  - да  
връщате  редовно  корабите  си  дo най- 
близката  планета  C построен  
Headquarters, Supply unu Repair Platform. 
Дoкaтo стоят  в  обсега  на  такава  
инсталация, запасите  на  единиците  ви  
бaвнo ще  се  зареждат. Toea oбaчe е  
неудобно . B ранните  етапи  нa играта  
зоната  на  действие  нa гореспоменатите  
сгради  е  мнoro малкa. Пo-кынo пък, 
кoraтo вече  сте  изобретили  съответните  
технологии  за  разширяване  на  радиуса  
зa презареждане , ще  ви  се  нanara да  
извъpшвaтe продължителни  набези  във  
вpaжecкoтo пpocтpaнcтвo,и  
необходимоспа  oт  често  вpъщaнe мнoro 
ще  скыи  oбceгa ви  на  действие. 

Тук  нa noмoщ  идват  снабдителните  
кopaби  (Supply ship). Te представляват  
летящи  складове , способни  да  noбиpaт  
orpoмнo количество  запаси, и  дa ги  
прехвърлят  нa съседните  единици  no 
време  на  полет, и  даже  дoкaтo нaoкoлo 
има  биткa. Hякoлкo Supply ship-a са  

задължителна  част  oт  всяка  флота, 
кoятo ще  предприема  действия  извън  
някoя  oт  собствените  ви  системи. 

Ето, че  стана  дума  зa поредния  
нестандартен  момеит  в  C:FW. 
Действието  нa игpaтa не  се  развива  на  
единствена  кapтa! Вместо  тoвa бoйнoтo 
none e съставено  oт  множество  звездни  
системи  (пo-yдaчнo е  да  се  каже  
"пnaнeтни  системи ", понеже  звезди  в  
игpaтa нямa да  видите , нo flbK 
npинциnнo не  е  npaвилнo, зaщoтo 
планети  без  звезди  не  се  срещат; ето  
зaщo отсега  ще  казвам  npocтo 
'системи "). Те  са  свързани  oт  множество  
"npoxoди" помежду  cu (въпросните  
Wormhole-ове). Kopaбитe ви  мoгaт  дa 
преминават  cвoбoднo през  незает  
проход  - npocтo влизaт  oт  едната  страна, 
и  след  малкo излизат  oт  другия  My край  
в  някoя  съседна  система. Ha пръв  
поглед  това  не  звучи  кaтo кoй  знае  каква  
екстра, oбaчe помислете  caмo - на  
пpaктикa пpocтpaнcтвoтo е  нацепено  на  
oблacти,cвъpзaни(или  разделени, 
зависи  oт  гледната  тoчкa) само  oт  тесни  
npoxoди, коитс  излизaт  B ПO EДHA 
TOЧKA в  двете  съседни  системи . Kaквo 
знaчи  тoвa? Ами, представете  си, че  
искам  дa се  осигуря  срещу  нападения  
откьм  страната  нa вaшaтa система. 



Right-click to move selected unit to this location. 
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Какво  правя? Вместо  да  строя  редици  
укрелления  и  кули  около  базата  си, аз  
просто  подреждам  пръстен  от  оръдия  и  
отбранителни  станции  (unu лросто  от  
бойни  кораби) около  входа  на  прохода, 
който  води  до  вас. Опук  насетне  всяка  
ваша  единица, дръзнала  да  пресече  
границата  на  владенията  ми, ще  се  
озове  B лрегръдките  на  цялата  ми  
i<ОНЦЕНТРИРАНА  сила. Доста  
неприятно, нали? Това  налага  съвсем  
различна  тактика  на  игра  от  тази, C която  
сме  свикнали . 

да  не  говорим, че  около  лроходите  
могат  да  се  строят  т.нap. Jump Gate-ове. 
Те  представляват  нещо  като  митнически  
пункт  - докато  там  имате  Jump Gate, 
пpeз  прохода  могат  да  минават  само  
ваши  (и  съюзнически ) кораби. Ако  някой  
друг  желае  да  лрескочи, ще  трябва  
първо  да  разруши  Jump Gate-a. Ефектът  
е, че  като  строите  лодобни  съоръжения , 
вие  cu осигурявате  сигурно  средство  за  
предулреждение  B случай  на  нашествие , 
и  като  бонус  - мaлкo забавяте  
npoтивникa. 

Дpyra нетрадиционна  черта  нa 
Conquest ca ресурсите . Те  ca тpи  вида  - 
руда, газ, и  екипаж. И  трите  мoraт  дa се  
добиват  oт  nnaнeти. Просто  строите  
съответнитё  cгpaди  B орбита, и  
започвате  да  noлyчaвaтe малък, нo  

постоянен  npиxoд  зa сметка  нa запасите  
нa планетата . Хубавото  е, че  те  
(запасите) се  възстановяват  c вpeмeтo, 
мaкap и  no-бавно, oткoлкoтo вие  ги  
добивате  оттам. Тоест, с  факта  нa 
владеене  нa една  планета, вие  
получавате  практически  безкраен  
изтoчник  нa pecypcu. AKo заемете  
достатъчен  брой  планети , можете  дa 
зарежете  другите  видове  добив  - както  
винarи, недвижимата  собственост  B 
кpaйнa сметка  се  оказва  най-доходна. 
Bce пак, струва  си  дa сломена, че  не  
всички  планети  noзвoлявaт  добив  и  на  
трите  видa суровини . Ha някои  лилсва  
една, a нa други  - no две. 

Зa дa компенсирате  обаче  no- 
ефективно  дефицита  нa pyдa unu raз, 
ще  ви  се  налoжи  дa прибегнете  дo 
дoбивa им  от  откритото  npocтpaнcтвo, и  
no-тoчнo - oт  астероидните  noлeтa и  
мъглявините . Зa целта  ще  тpябвa дa cu 
постройте  oбичaйнитe"paбoтници", иnи  
"селяни", в  poлятa - Harvester-uTe. Të 
действат  no cтaндapтния  начин  - 
nocoчвaтe им  pecypca, и  те  започват  да  
npaвят  курсове  "дoтaм  и  обратно ", 
прехвърляйки  ценния  pecypc от  космоса  
B складовете  ви. Имайте  предвид, че  
находищата  имат  и  странични  ефекти. 
Астероидните  полета  и  зелените  
мъглявини  забавят  движението  нa  

кopaбиre, a червените  мъглявини  бавно  
зanoчвaт  дa повреждат  всяка  единица, 
кoятo навлезе  B тях. Затова  - хвърляйте  no 
едно  око  на  Harvester-итe cu, и  внимавайте  
да  не  спрете  флотата  си  за  "пoчивкa" no 
cpeдaтa нa oбnaк  червен  газ. Kaтo нищo зa 
корабите  ви  пoчивкaтa да  стане  постоянно  
състояние ... 

Toвa ми  нanoмня  зa друга  една  
особеност  нa геймплея  - яpкo изpaзeнaтa 
cкoлoннocт  към  пpoдължитenнocт  нa 
действията. Тя  не  е  въплътена  B една  unu 
две  черти  нa иrpaтa, a по-cкopo присъства  
BbB всичко  no един  ненатрапващ  се  начин. 
B бaвнoтo добиване  и  изтощаване  на  
ресурсите , B относителната  здpaвинa нa 
единиците  cпpямo мoщтa нa opъжиятa (B 
C:FW можете  дa влезете  B кoнтaкт  C 
дeceтoкpaтнo npeвъзxoждaщ  ви  
npoтивник, дa минете  без  дa спирате  
пoкpaй  и  през  флoтaтa му, и  дa не  
понесете  сериозни  щети; aз  не  се  сещам  
зa дpyгa urpa, където  тoвa дa е  
възмoжнo), B големия  бpoй  технологии  и  
ъпгрейди, кoитo имате  на  paзnonoжeниe, B 
бaвния  темп  нa строеж  на  единиците , B 
големия  бpoй  crpaди, които  можете  дa 
npaвитe... Добавете  към  тoвa и  
orpaничeнoтo място  зa пocтpoйки, 
изобилните  (нa практика  - безкрайни ) 
cypoвини, нaличиeтo нa стратегически  
важни  тoчки  (npoxoди  и  nлaнeти), 
нeoбxoдимocпa да  се  грижите  зa запасите  
на  корабите  Cu - кaквo се  noлyчaвa? Сякаш  
всичко  B иrpaтa пoдтиквa към  внимaтenнo 
плaниpaнe и  дълбoкo стратегическо  
мислене. Тук  например  oбcaдaтa и  бaвнoтo 
изтощаване  нa npoтивникa ca нaпълнo 
валидни  тaктики. Можете  дa спечелите  
биткa, и  дopи  urpaTa, без  нитo виe, нитo 
вparът  дa загуби  даже  една  единица, и  
въпреки  тoвa нa всички  ще  е  ясно  накъде  
кnoнят  везните  нa noбeдaтa. Нищо  не  се  
случва  изневиделица , нo зa сметка  нa това  
aкo тръгнете  да  pearиpare нa бeдaтa чaк  
след  кaтo сте  я  забелязали  на  npara cu - 
дa знаете, че  сте  закынели. Трябвало  е  да  
мислите  предварително. 

i(ъм  всичко  тoвa, caмo за  дa зaтвъpди  
oбщoтo впечатление , се  дoбaвя  и  
внимателно  налравеният  интерфейс  и  
дoбpият  изкуствен  интелект  нa единиците. 
Дoбaвeни  ca средства  зa бъpз  достъп  дo 
npoизвoдcтвo oт  даден  тип, без  да  е  
нeoбxoдимo предварително  дa избиpaтe 
кoнкpeтнa сграда, B която  тo да  се  
извъpши  - иrpaтa caмa ще  се  пoгpижи  зa 
тoвa. Aкo бъpзo ви  трябват  кopaби  oт  
даден  тип, oтивaтe където  искате  дa ги  
използвате, натискате  бутона  C фaбpикaтa 
нa него  някoлкo пъти, дoкaтo се  избере  
производствена  инстanация  oт  съответния  
вид, натискате  "Ra11y point" и  nocoчвaтe 
някъде  no eкpaнa, nocлe щpaкaтe колко  
кopaбa ви  тpябвaт, и  rOTOBO. Най-близката  
cвoбoднa фaбpикa ще  започне  дa 
изпълнява  поръчката,като  праща  
кopaбитe npaeo нa бoйнoтo поле. Пo 
подобен  нaчин  се  пpaвят  и  ъпгрейдите, 



Hight-click to move selected Hint: to this location. 
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без  да  се  налага  да  ровите  из  съседните  
планети  и  да  се  чудите  коя  точно  беше  
лабораторията , която  ви  трябва  в  момента . 

Явно  специални  грижи  са  положени  и  
в  обласпа  на  ИИ  на  единиците . Като  
добавяте  кораби  в  rpyna C номерче , те  не  
просто  започват  да  се  избират  заедно  C 
натискането  на  цифрата . Те  стават  част  от  
една  флота, и  започват  да  реагират  като  
общо  формирование . Ако  заповядате  на  
групата  да  преминава  през  проход, 
корабите  първо  ще  се  съберат, и  после  ще  
преминат  едновременно  през  него  - това  е  
особено  важно  в  случаите , когато  от  
другата  страна  ги  чака  голяма  вражеска  
сила. Освен  това, ако  Cu обучите  герой  
(специална  едница, която  дава  бонуси  на  
подчинените  Cu), той  ще  комаидва  със  
собствения  си  подобрен  ИИ  всички  кораби  
от  групата, която  My определите . Въобще , 
личи  Cu вниманието , което  програмистите  
са  обърнали  на  детайлите , за  да  направят  
управлението  на  играта  максимално  
удобно, и  да  позволят  на  играча  да  се  
концентрира  върху  стратегията , a не  да  cu 
губи  времето  в  рутинни  задачи , C които  
компютърът  и  без  това  би  се  справил  no- 
добре . 

Оформлението  на  C:FW e на  много  
високо  uueo. Kaктo споменах , графиката  е  
триизмерна , и  това  много  добре  пасва  на  
космическата  обстановка , в  която  се  
развиват  сраженията . Просто  трябва  да  
видите  как  маневрират  миниатюрните  
кораби, да  проследите  движението  им, 
дирите  на  изстрелите  и  изгорелите  газове  
след  ракетите  и  изстребителите , за  да  се  
почувствате  като  свидетел  на  истинска  
битка. Единственият  минус  в  тази  област  
са  техническите  проблеми , които  
вьзникват  от  време  на  време  - 
примигващи  текстури, ненадейна  смяна  на  
мащаба  на  изгледа... да  се  надяваме, че  в  
скорошен  пач  тези  (д)ефекти  ще  бъдат  
отстранени . 

Озвучаването  също  е  много  добро. 
Единиците  реагират  на  командите  с  
реплики, много  подходящи  както  за  типа,  

така  и  за  расата  им. Пък  и  в  брифингите  
между  мисиите  има  лафове, които  Cu 
заслужават  да  бъдат  чути. Музиката  e в  
стил, който  силно  ми  напомня  за  филма  
"Starship Toopers". Тоест, много  ми  
допада. 

B 3аКЛЮЧеНИе  МОга  да  Кджа, че  
Conquest` Ѓrontier Wars e изключителна  
игра. От  цяла  вечност  не  бях  срещал  
стратегия, която  да  изпитвам  желание  
да  играя  C други  xopa, a не  просто  да  
превъртя  кампанията  и  евентуално  да  ' 
поджиткам  срещу  компютьра. Знаете  nu 
за  какво  ми  напомня  геймплея, макар  че  

формално  прилика  между  игрите  няма? 
За  Total Annihilation, no мое  мнение  - 
най-добрата  RTS на  всички  времена. 
Същата  дълбочина  и  необходимост  oт  
стратегическа  мисъл, същият  бавен, и  
едновременно  - напрегнат  геймплей . 
Само  че  представен  в  много  no- 
съвременен  вид, много  по-красив  и  пo- 
удобен . Всичко  това  идва  в  комплект  със  
свежи  нововъведения  и  идеи, които  
вероятно  скоро  ще  влязaт  сред  
стандартните  черти  на  тoзи  видигри . C 
други  думи  - класика. bpaBo на  хората  oт  
Fever Pitch! 



Добреубийци  на  вампири!Хайдедаубием  
някой  идрут  шибан  вампир!lСетГеко] 

Какво  Се  получава , когато  двамата  пичове , кои- 
тo направиха  практичеоки  невъзможното , a именно  
да  превърнат  независимото  алтернативно  кино  в  до- 
ходоносен  бизнеС , Се  заемат  С  проект , имащ  за  цел  
да  покаже  преклонениетоа  им  пред  кинo-кумирите  
Джoн  By и  Джон  Карпентьр? Филм , чието  пълно  
жанрово  определение  би  oтнeлo кьм  два  реда, 
филм  превърнал  Се  в  култ  още  oт  размазващия  Cu 
таглайн  (Вампири . Без  интервюта ) и  влязъл  в  иcтo- 
рията  като  първия  (а, кьм  днешна  дата  и  все  още  
единотвеният ) алтернативен  хорър. 0т  здрач  до  зо- 
ри, C други  думи. 

Ибтина  е, че  филмът  на  Родригез  и  Тарантино  е  
доста  подходящ  за  основа  на  компютърна  игра  (как- 
тo и  всичките  филми  на  иопанския  режисьор , впро-
чем; в  Десперадо  имаше  пo-малко  реплики  отколко-
тo в  Дюк  Нюкъм ) и  беше  Само  въпроС  на  време  ня-
кoй  да  Се  заеме  да  ro  превърне  в  такава . 0ще  пове-
че, че  След  двете  Смазващо  тъпи  видео-продълже-
ния  на  оригиналния  филм  надеждите  за  кадърно  
направен  Сикуьл  бяха  отправени  именно  към  мoни- 
торите , където  - доказано  - лoшият  Сюжет  подпла-
тен  C добър  екшън  Се  котира  доста  пo-виcoкo, oткoл-
кoтo в  кино  Салона . 

C идеята  да  вкарат  героя  на  Сет  Геко  (Клуни , 
ebB филма)  в  триизмерен  екшън  Са  Се  заели  фран-
цузите  oт  Gamesquad, начело  C бащицата  на  първите  
три  Серии  на  Alone In The Dark - Хюбер  Шардо . След  
предишния  им  продукт  - пооредствения  The Devil 
Inside - очакванията  ми  OTHOCHO компютьризацията  
на  вампирския  хиопано-екшьн /хорър  не  бяха  бог  
знае  кoлкo завишени . 0казах  Се  прав, че  играта  ще  е  
тьпа. Което  не  винаги  е  Синоним  на  лоша  обаче . 

Да  ви  кажа  dun сьм  на  много  шибани  мес- 
та. И  това  място  е  dan шибано. (Ричард  Геко] 

ИСторията  на  FDTD e директно  продължение  на  
тази  oт  филма. Сет  Геко  е  заловен  oт  влаотите  и  е  
осъден  на  Смърт  no бързата  процедура , обвинен  за  
убийотвата , които  на  практика  Са  извършени  от  брат  
My Ричи  (изигран  от  Тарантино ), загинал  npu Схват- 
ката  C вампирите  в  историчеокия  бар. Дoкaтo обяС- 
нява  на  адвоката  Cu колко  е  некадърен , щом  не  е  уС- 
пял  да  Спаси  зaдникa My от  електрическия  cтoл, в  
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ПОдОбн0 на  филмОвия  Cu Оригинал  нОвата  urpa на  

)(юбер  рд  e Ша  Q 	намична, кървава, цинична  оозн0 бутафОрна.  ~ 
Куптдва  пааче  няма  да  стан  . 

затвора  започват  да  вият  аларми , чуват  
Се  изотрели  и  писъци , Стените  на  кили- 
ята  Са  разтърсени  от  мoщни  взривове . 
Aдвoкaтът  на  Сет  хуква  да  Cu Спаоява  
кoжaтa и  нaшият  човек  Се  възползва  oт  
нaмaлeниeтo, за  да  Се  измъкне  нaвън. 
Гледката , която  го  заварва  не  е  ocoбeнo 
лицеприятна . B Светлините  нa горящи- 
те  край  него  oгньoвe и  aгoнизиpaщoтo 
аварийно  ооветление  Симпатичният  
преотъпник  вижда  десетки  разкъоани  
тела  на  пазачи  и  затворници . Кръвта  на  

жертвите  е  оплискала  дори  тавана. Сет  
набарва  някаква  електрошокова  джа- 
джа  (кoятo, между  другото , Се  явявa 
едно  oт  най-добрите  първи  оръжия , ко- 
итo Съм  виждaл  в  шуутър ) и  тръгва  да  
търси  изход  oт  - както  Се  убеждава  де-  
Сетина  Секунди  no-късно , кoгaтo един  
кръвопиец  My налита  - зaвлaдянaтa oт  
вампири  бетонна  крепост. 

Абе  някой  тук  чел  ли  е  някога  
истинска  книra зa вампири  или  



Ако  ще  се  опитвашда  бягаш  знай, че  Cu 
имам  шест  мапки  приятелчета  и  те  всички  са  
по-бьрзи  от  теб. (Сет  Геко] 

По  някое  време  в  urpaTa, следвайки  основната  
филмова  идея, че  борбата  с  вамлирите  изисква  тий- 
муьрк, кьм  Сет  се  присъединяват  и  други  оцелели  ин- 
дивиди. И  тогава  настьлва  истинския  кошмар, защото  
последните  се  причисляват  директно  в  rpaфaтa на  
нaй-неадекватните  NPC-та  срещани  в  urpa. Като  за  нa- 
чало  гадините  не  могат  да  бъдат  убити  от  вaмnиpитe, 
HO в  повечето  случаи  ca им  достатъчни  един  два  noг- 
решни  изстрела  от  твоя  страна, зa дa се  пренесат  към  
вечните  ловни  полета, a ти  да  се  пренесеш  кьм  меню- 
тo c олциите  за  лоудинг  (казах  "B повечето  случаи" 
обаче; най-шокиращото  е, че  нa моменти  NPC-тата  ca 
съвършено  безсмьртни; не  знaм  бъг  nu e unu недо- 
мислица ). Toвa прави  стрелбата  в  някои  по-напечени  
ситуации  крайно  нелрелоръчителна  и  те  лринуждава  
да  се  опеглиш  в  някое  далечно  ъгьлче, оставяйки  
другарите  cu дa се  слравят  с  враговете  сами, за  да  не  
вземеш  дa улучиш  някой  в  мeлeтo. Определено  не  
съвпада  с  мoятa представа  зa екшън, да  ти  кажа. 

Можеда  сьм  копеле, но  нe сьм  шибано  ко- 
пвпе.lСетГеко] 

Знаеш  nu, тoвa e почти  всичко, което  имах  дa 
слоделя  с  теб  за  FDTD. И  ми  e много  интересно  как  
ще  pearupaw cera, когато  ти  кажа, че  игpaтa ми  до- 
пaднa. Защото  вълреки  всичко  изброено  до  сега  
въпросната  е  изключително  увлекателна . И  колкото  

и  да  е  смешно  именно  гафовете  й  я  правят  достоен  
наследник  нa филмовия  Cu оригинал . Защото  FDTD, 
също  като  едноименния  филм, изглежда  oтвpaти- 
телно, нямa абсолютно  никакъв  смисъл, нo за  смет- 
ка  на  това  предлага  хектолитри  кpъв, тонове  муни- 
ции  и  много, адски  много  плът, в  която  лоследните  
дa се  врежат. Действието  е  динaмичнo, нивата  са  
npaвoлинeйни, a времето  зa размисъл  е  свързано  
единствено  с  вече  описаната  нужда  дa cu кръщаваш  
сейвовете . Освен  тoвa срещу  opдaтa гафове  ropдo 
са  се  възлравили  три  гениални  идеи, кoитo, npoтив- 
нo на  всяка  лoгикa, усляват  дa ru лремажат  - кaктo е  
видно  от  крайната  oцeнкa - почти  успешно. 

Първата  е  системата  зa лекуване  нa CeT. Bъnpe- 
ки, че  из  нивата  се  търкалят  добре  познатите  меди- 
китове , лоследните  се  явявaт  лоследен  възможен  
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всичките  просто  Cu спомняме  no 
някoй  фипм?(Джейкьб  Фульр] 

Малко  по-късно  Сет  вече  Cu има  
едрокалибрено  огнестрелно  пушкало  и  
се  заеме  да  прочисти  света, или  поне  
пътя  си, от  вамлирската  напаст. Наби- 
ва  се  на  очи  охотата, с  която  - както  
знаем  от  митологията  - лочти  безсмър- 
тните  същества, умират  npu досега  cu 
с  доброто  старо  олово. Ho това  май  е  
най-леСно  простимиятгаф  на  
Gamesquad-ците. Сюжеты  започва  да  
се  развива  по  толкова  дебилни  пъти- 
ща, че  оригиналната  история  на  Таран- 
тино  започва  да  ти  се  струва  като  шек- 
спирова  драма. Въпреки, че  са  успели  
да  намерят  забележително  добър  дуб- 
льор  за  ролята  на  Сет, хората  на  Шар- 
до  за  пореден  път  демонстрират , отбе- 
лязаното  и  в  The Devil Inside, тотално  
неумение  да  пишат  смислен  диалог. 
Опитите  им, в  унисон  с  филмовия  opи- 
гинал, да  докарат  някаква  ирония  
(" Сет, в  досието  ти  има  повече  труло- 
ве, отколкото  във  филм  на  Тарантино ") 
и  циничен  жаргонен  език  изглеждат  
жалки. Преексплоатирането  на  думите  
fuck и  cool no някое  врме  ме  накара  да  
се  чудя  дали  французите  въобще  са  
били  наясно  с  лексикалното  им  значе- 
ние  unu просто  са  знаели, че  това  са  
някакви  работи, които  коравите  копе- 
лета  казват  често. 

Ебаiи, колко  cii грознаl[СетГе- 
ко  кьм  Свтанико  Пвндемониум] 

Графиката  е  на  такива  светлинни  
години  отсъвременните  стандарти  за  
качество, че  естета  в  теб  най-вероятно  
ще  се  спомине, ако  прекараш  c FDTD 
повече  от  час. Играта  използва  ТНЕО- 
енджина, познат  HH от  The Devil Inside, 
но  благодарение  на  бедните  си  тексту- 

ри  и  еднообразни  нива  изглежда  no- 
зле  и  от  нея. Приликата  на  дигиталния  
дегенерат, хилещ  се  на  скрийна  по-до- 
лу, с  Джордж  1Иуни  не  се  забелязва  с  
просто  око. Вамлирите  изглеждат  no- 
грозни  дopи  и  от  изродските  гумени  
макети  от  филма, което  според  мен  е  
сериозно  лостижение . Светлинните  
ефекти  са  толкова  лоши, че  няма  да  
посмееш  да  Cu лолзваш  фенерчето  от  
страх  пред  рояка  бели  пиксели, запъл- 
ващ  екрана  ти. 

Интерактивноспа  предоставяна  ни  
от  THEO e нулева. Основното  действие, 
за  което  ще  излолзваш  use-копчето  е  
отваряне  на  врати. Дори  прословутите  
бидони  със  запалителна  течност, пpe- 
върнали  се  с  годините  в  нещо  като  зa- 
пазена  мapкa на  шуутьрите  тук  oткaз- 
вaт  да  ce взривят. 

Интерфейсът  също  е  взет  едно  
към  едно  от  The Devil Inside, кoeтo, в  
случай , че  не  помниш  unu nък  не  си  
имал  завидната  чест  да  научиш  or nъp- 
вa pъкa, означава , че  не  е  особено  до- 
бър. Сериозен  плюс  нa FDTD, в  това  от- 
ношение, е  единствено  тотално  лренеб- 
регнатият  адвенчър  елемент, което  оз- 
нaчaвa, че  поне  нямa да  ти  се  налага  дa 
се  бориш  с  неадекватния  инвентар  от  
Дявола  в  нас. Системата  зa сейв/лоуд  
изглежда  безвъзвратно  остаряла  с  
нуждта  всеки  път  да  Cu иrpaew да  да- 
ваш  име  нa сейв-файла  Cu. Куик-вapи- 
анти  нa същите, нe вярвам  дa те  изне- 
надам, отсъстват. 

Движенията  нa Сет  ca ограничени  
до  ходене, стрелба  и  лрезареждане , 
което  е  повече  от  престълно  в  динами- 
чен  екшън  от  тaкъв  тип. И  кaтo казвам  
от  такъв  тип  е  добре  дa отбележа, че  
въпреки  рекламата  глacящa, че  игpaтa 
може  да  бъде  игpaнa и  като  тьрд  и  като  
фърст  nbpcbH шуутьр  от  сега  можеш  
да  забравиш  BTOPOTO. 



Графика: 
Звук: 
Геймплей : 
Интелект: 
Мултиплейър : 
Прилича  нa... 

!‚!m° !,,, thg  n,.tr n.  I)P.,111i inciг .. 

~ 
~ 

~ 

110 

фaктьт, че  FDTD си  имa лека  роднинс- 
ка  връзка  C Max Payne. Bullet time, 
братко. И  тo абсолютно  неограничен  
във  времето . Можеш  да  си  играеш  
вампирския  екшън  на  забавен  кадър  oт  
началото  дo края, ако  така  те  кефи  пo- 
вече. А, вервай  ми, така  KEФИ  ПОВЕ- 

ЧЕ. C пoмoщтa нa клавиша  F11 можеш  
да  забавиш  времевия  noтoк  oт  2 дo 50 
пъти, като  npu последната  onция  кур- 
шумите  се  движaт  със  скорост  санти- 
метьр  в  секунда, a кьрвавите  фонтани  
изглеждат  пoчти  статични . Mнoro е  ди- 
вo. И  въnpeки, че  във  въпросната  род- 
нинска  връзка  FDTD ce явява  малкoтo 
братче-дебилче  нa батьо  cu Макс, твo- 
рението  нa Gamesquad нocи  част  oт  aд- 
реналиновия  заряд,превърнал  играта  
нa Remedy в  хит. 

Най-сериозният  проблем  на  мест- 
ният  Bullet time e клaвишът  за  изnoлз- 
вaнeтo му, който  нe може  да  бьде  пре- 
дефиниран  и  ce намира  твърде  далеч  
oт  мястото  където  oбичaйнo държиш  
ръцете  си. Което  означава, че  ue мo- 
Ж0Ш  да  г0 изпoлзвaш  cвeткaвичнo B 
напечени  сиryации. Освен  тoвa тoтал- 
ната  nunca нa aкpoбaтични  умения  у  
Сет  дразни  ocoбeнo много  именно  при  
кадансите, където  вече  напълно  мo- 
жеш  да  се  убедиш  щo зa дърво  е  геро- 
ят  ти. 

И  все  пак  е  якo. 
FDTD никora нямa да  се  превърне  

в  хит, заради  всичко  изброено  no-rope. 
Ho въпреки  това  в  нея  имa живoт. И  
смърт  имa, aкo тaкa ще  Cu roвopим. 
Много  смърт. Хубаво  е  да  я  видиш, 
най-малкoтo, зa да  разбереш  как  изг- 
лежда  игралният  еквивалент  нa B- 
movie. 

Snake 

вариант  за  хийл. Освен  C пушките  Cu нашето  момче  
разполага  и  със  задължителния  за  жанра  дървен  
кол. Последният  влиза  в  употреба  след  като  успеш- 
нo си  свалил  вампира, нo без  да  го  убиеш. Това  ста- 
вa npu успешен  изстрел  в  главата  unu някoй  от  дол- 
ните  крайници . Тогава  цъкваш  use бутона, камерата  
се  завърта  в  някакъв  странен  ъгьл  и  Сет  пронизва  
сърцето  на  вампира  сред  фонтан  oт  кръв. Освен, че  
изглежда  зверски  брутално  съответното  действие  
качва  10 точки  здраве  и  твърде  често  вбди  до  забе- 
лежителната  ситуация, когато  Cu нa една  плюнка  
живoт  да  се  опитваш  да  направиш  успешен  хедшот  
в  мелето  от  кръвопийци, за  да  Cu осигуриш  тялo за  
пронизване. 

Втората  свежа  идея, може  условно  да  носи  ини- 
циалите  на  един  небезизвестен  клан. ККК, в  случая, 
идва  oт  Камера ;  Кръв  и  1<уршуми. Първата  е  толкова  
добра  и  раздвижена , че  придава  на  играта  страхо- 
тен  кинематографичен  елемент. Още  повече , че  
следва  плыно  героя  ти  и  noчти  никога  не  My изневе- 
рява. Кръвта, oт  своя  страна, е  в  такива  промишлени  
количества , .че  е  нужно  да  cu сложиш  легенче  под  
монитора, за  да  не  cu зацапаш  бюрцето. Може  би  
само  първият  Blood можеше  да  се  похвали  C такива  
кървави  реки. FDTD e идеалният  наследник  нa пос- 
ледните  двадесетина  минути  oт  филма, кьдето  no 
екрана  се  лееха  такива  кьрви  и  гадости , че  на  зрите- 
лите  C no-слаби  нерви  и  стомаси  се  налагаше  да  дa- 
ват  в  комплект  C билетчето  и  найлонова  тopбичкa. 
От  големите . 

Куршумите  nък, както  казах, са  мнoro. Както  no- 
добава  на  всеки  високоадреналинов  екшън  героят  в  
нитo един  момент  не  трябва  дa се  затормозява  C то- 
ва  да  cu брои  мунициите . Показалецът  се  слива  C 
левия  бутон  на  мишката, непрестанната  канонада  
заливa слуха  ти, кървавата  мъгла, замъглява  очите  
ти. Прёкрасно  e! Ha най-леката  степен  нa трудност  
играта  съвсем  заприличва  на  филм  на  Родригес, за- 
щoтo отпада  и  нуждата  от  презареждане . Майната  
My нa реализма, трябват  Cu и  такива  екшъни. 

Третата  идея, вливаща  свежа  кръв  в  играта  е  046 
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И  идва  Началото ... 
Хората  винаги  са  гледали  с  някаква  на- 

дежда  и  копнеж  към  звездите . От  край  вре- 
ме  Космосът  разлалва  някакви  неопределе- 
ни  чувства  у  всеки  един  от  нас  и  така  посте- 
пенно  се  е  родил  стремежът  за  завладява- 
нето  My. 

Някъде  в  бъдещето ... 
Отдавна  овладял  морета  и  океани,кон- 

тиненти  и  острови,превърнал  се  вгослодар  
на  ефира, човекът  най-накрая  ще  обърне  
взор  и  към  необятноспа  на  н3селената. Пос-
ледната  отправна  точка  на  мечтите  му. И  
ако  се  запитате  защо  е  всичко  това, защо  
така  неустоимо  сърцето  ни  тегли  към  Кос-
мическият  бекрай, може  би  ще  откриете  от-
говора  в  човешката  природа  - в  нуждата  й  
да  подчинява , нуждата  от  усещането  за  ве- 
личие  или  пък  в  изконния  човешки  стремеж  
да  върви  напред, да  изследва, да  опознава, 
да  докосва  и  лреоткрива... Неизвестното! 

Космосът  се  възлравя  като  най-гран- 
диозното  предизвикателство  срещу  човеш- 
кия  гений, като  най-голямата  загадка, като  
най-неразрешимият  пъзел , който  обаче  не  
можеш  просто  да  разсечеш  с  меча  Cu и  да  
продължиш  нататък. Защото  по-нататък  
няма. Той  е  онзи  вечно  лелеян , нo недости- 
жим  Граал, блестял  в  бляновете  на  рицари- 
тё  на  Кръглата  маса, подтиквал  ги  да  над- 
раснат  самите  себе  си. 

И  се  надявам  да  Cu остане  такъв. Зави- 
наги! Защото  какво  би  станало  с  нас  ако  се  
докоснем  дo него  и  отлием? Нима  ще  npo- 
дължим  да  сме  същите? Какво  друго  би  ни  
останало  ако  noкopим  най-високия  връх, 
освен  пътят  надолу? Какво  ще  се  случи  кo- 

гато  открием  и  последните  тайни  на  
времето  и  пространството . Какво  би  се  
случило  с  душите  ни  ако  вече  гo няма  
Неизвестното?...  

He Colobot ме  подтикна  към  горни- 
те  размисли, те  някак  естествено  се  
родиха  в  съзнанието  ми  оллодено  oт  
късния  нощен  час, любимата  ми  музи- 
ка  и  вселоглъщащия  катран  там  rope, 
сред  който  блещукат  звездите. Един- 
ствената  връзка  на  играта  с  тях  е  тема- 
тиката  й. Тя  няма  да  даде  oтгoвop на  
вечните  въnpocи  за  Космоса, нo ще  ви  
дoближи  no нейния  си,своеобразен  
начин  поне  с  една  крачка  към  планети- 
те, кoйтo ни  заобикалят. НезНайно  за- 
щo, размишлявайки  за  Colobot и  npa- 
вейки  някакви  аналогии  с  името  й  се  
сещам  за  българските  преводачи  no 
Татово  време. Тогава  ако  някoй  не  
знаеше  как  да  преведе  дадено  име, на  
филм  npимepнo, поставяше  най-близ- 
кото  no смисъл  и  идея. (Ееех, колега, 
колега , какво  те  кара  да  мислиш, че  
така  е  биno само  no oнoвa вpeмe?... - 
бел. ред.) Ta ако  се  наложеше  да  npe- 
ведат  заглавието, нo така, че  да  звучи  
близкo no смисъл  дo urpaTa, най-ве- 
poятнo би  изглеждало  no следния  на- 
чин: "Един  най-oбикнoвeн  ден  на  само- 
тен  космонавт  на  чужда  планета, къде- 
тo няма  нищo друго  за  гледане, освен  
пясък". 

Хм, като  видиш  някъде  такова  заг- 
лавие, няма  смисъл  да  гледаш  филма. 

Ако  обаче  трябва  аз  да  определя  

иrpaтa, npu това  с  една  дума, не  бих  се  
поколебал  да  използвам  "свежа": 

C какво  тoлкoвa ме  влечатли  ли? 
Новаторство  като  за  начало! Ho преди  
да  стигна  дo осъзнаването  за  нeroвoтo 
осезаемо  присъствие, трябва  да  приз- 
ная, че  първият  поглед, кoйтo хвърлих  
към  монитора  искреше , меко  казано , 
oт  критичност, кoraтo на  него  се  пoяви  
някаква  безкрайна  степ, в  кoятo няма  
нищo, ама  HИЩO друго, освен  пясък. 
И  кoraтo след  момент  всичко  се  цент- 
pиpa oкoлo едно  човече  в  скафандър , 
за  кoeтo аз  унило  Cu казах: "Те  тoя  е  
мoя  човек!". Groover пък  веднага  ro on- 
редели  като  "некъв  пич  ace едно  из-
лезнал  oт  рекламата  ua "Mishe!in",и  
лека-полека  започнах  да  усещам , че  
май  и  тoзи  месец  са  ме  прецакали  с  
urpa, кoятo никoй  друг  не  иска  и  да  ви-
ди • 

Замълчах  cu, както  винаги, пper-
nъщaйки  тeжкaтa ДЕЙСТВИТВЛНОсТ  на  
живота. "Какво  пък" - казах  Cu - "Може  
и  дa ми  xapeca". След  два  часа  вече  
блaroдapяx на  Съдбата. И  въобще  не  
oбpъщax внимание  на  подмятания  кa- 
тo: "Абе  кoлera, къде  си  ro noaen тoя  
"пудел", на  paзxoдкa nu?. От  никъде  
не  срещнах  и  капка  paзбиpaнe, нo за  
разлика  oт  тях  аз  вече  ЗНАЕХ, че  ско- 
ро  пак  ще  Cu поговорим  no темата, за- 
тoвa npocтo се  постарах  да  се  вместя  в  
света, кoйтo заобикаляше  мoeтo 
Mishe!in-че  (за  no-накратко  "Мишо") A 
ето  го  и  нero 	 . 

Сигурно  Colobot cu има  някакъв  
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жанр, нo аз  мога  да  потвърдя  със  си- 
гурност  сам0 някои  елементи  на  3D 
стратегия  в  реално  време  (бегло  на- 
помняща  на  Battlezone, като  перспекти- 
ва) с  моменти  на  разсъждение  (защо  
разсъждение , ще  разберете  после). 
Оттук  нататък  всичко  е  импровизация . 
Тук  дори  и  screenshot-Овете  няма  да  ви  
помогнат  да  добиете  явна  представа  
за  същността  на  играта. И  така  свърза- 
нo c нея  ще  слоделя  с  вас  някoлкo ду- 
ми  за  същността  на  тaзи  игрица  и  no- 
добните  й. дa ви  кaжa искрено, иска  
ми  ce понякога  дa напиша  статия, в  
кoятo няма  дa се  кaзвa нищо  за  графи- 
ката, за  музиката  и  за  ефектите . Има  
нещо  мног0 п0-важн0 oт  тази  сладка  
"onaкoвкa", целяща  дa засили  удо- 
вОлствието  oт  досега  ни  с  главната  
идея. дa - идеята, HO с  главно  И, 

сякаш  остава  някъде  далеч  нa заден  
план. "Щoм  играта  няма  хубава  графи- 
кa, знaчи  е  rлynaвa". да, ама  не! Bce 
едно  дa залочнеш  дa четеш  хубава  
книra и  дa я  ocтaвиш  на  втората  стра- 
ницa, заради  илюстрациите . He става! 
Преди  време  в  училище  ни  казваха, че  
е  мног0 важн0 дa се  чете  "между  редо- 
вете". Според  мен  тoвa npaвилo e пpи- 
ложимо  и  във  света  на  компютърните  
urpu. B много  случаи  целта  нa играта  
не  е  да  зарадва  oкoтo, a дa се  докосне  
дo свитата  човешка  душичка  и  дa за- 
радва  малкото  атрофиралото  късче  
месо  зaд  гърдите  ни. A това  никак  нe e 
мanкo. 

Действието  нa играта  залочва  раз- 
витието  Cu от  Земята, тaм  все  още  ще  
се  учите  дa улравлявате  способностите  
Cu. Определено  ще  au трябва  време, 
за  да  свикнете  с  нестандартния  начин  
нa улравление  на  всичко . Kaтo зa нача- 
лo в  разрез  с  другите  urpu noдoбнo те- 
матични , тук  не  можете  да  строите  
наляво  и  надясно , сграда  след  сграда. 
Няма  и  да  разлолагате  с  orpoмни  ар- 
мии, кoитo дa бълвате  срещу  врага. 
Идеята  е  коренно  различна. Всъщност  
като  се  замисля , нe с  разнообразието  

Cu от  мисии , a c интересните  начини  дa 
минете  всяка  една  задача  Colobot мо- 
же  дa ви  nлeни. Тук  имате  пълнa сво- 
бoдa нa действие , и  май  тoвa е  разков- 
ничето  към  истинското  удоволствие  от  
иrpaтa. Имате, разбира  се  граници  на  
картата  си, HO те  сякаш  не  правят  впе- 
четление  нa фoнa нa останалото . Имa- 
те  чувството , че  наистина  се  намирате  
в  някaкъв  чужд  свят, кoйтo ви  npивnи- 
чa с  нeoбятнoтo си  изобилие  от  въз- 
мoжнocти. Този  свят  обаче  oбикнoвeнo 
е  изпълнен  и  с  куб  rnaвoбoлия  предиз- 
викaни  най-вече  oт  зловещия  хумор  нa 
някой  от  програмистите , явнo решил, 
че  имате  нерви  на  слон . Тук  враговете  
няма  да  ca някaкви  измислени  с  много  
фантазия  извънземни , дето  не  мoraт  
да  cu преброят  ръцете, a нaй-различни  
живoтни, кoитo на  всяка  nлaнeтa ca 

различни  (He са  мнoro умни  милитe). 
He бих  ги  нарекъл  безобидни  oбaчe. B 
нaчaлoтo нa всяка  мисия, залочвате  oт  
нyлaтa. Стартирате  oт  своя  кораб, нa 
кoйтo ca качени  ресурсите , от  кoитo ще  
имате  нужда  зa мисията . B повечето  
случай  тoвa ca нaкoлкo титаниум  куба, 
акумулатори  и  един  unu двa бoтa (60- 
товете  това  ca единиците  в  иrpaтa). B 
крайна  сметка  тoвa ca и  pecypcuTe. C 
титаниума  можете  дa строите  сградите  
си, като  предварително  трябва  да  бъде  
занесен  на  отреденото  място  зa 
строеж. Транспортирането  става  unu 
със  Мишо  (кoйтo нa планета  с  noд- 
ходяща  атмосфера  може  дa лeти), unu 
с  някoй  oт  трите  вида  транспортни  60- 
та. Paзликaтa е, че  нa тях  им  трябва  
енергия  зa тoвa, кoятo никaк  нe e безк- 
райна, a на  Мишката  - не. Всъщност, 
кaтo се  замисля , тoвa е  единственото  
My преимущество . A да, и  че  строи . Ca- 
мo чрез  него  можете  да  превърнете  
титаниума  в  сграда. Ha всяка  построе- 
нa тaкaвa й  трябва  захранване, което  
се  осигирява  oт  акумулатор . Ho тъй  ка- 
то  той  не  е  неизчерпаем , трябва  да  се  
презарежда  oт  време  на  време  със  
Power station, aкo не  можете  дa я  пост- 

pouTe, просто  ro сменяте  с  друг. Ha ваше  
разположение  имате  нaкoлкo видa бoтoвe 
(cтaнa въпрос  зa тях  пo-горе). Първите  ес- 
тествено  ca зa тpaнcnopтиpaнe, кaтo oт  тях  
имаме  Tpu мoдификaции  - с  кoлeлa, вериги  
и  Kpuna. Тези  с  кpилaтa имaт  и  една  вaжнa 
статистика: зaгpявaнe нa двигателите . Ако  
сте  BbB въздуха  и  тoй  загрее  дo чepвeнaтa 
зoнa имa опасност  дa ладнете  и  бoтът  дa се  
paзбиe. Следващите  бoтoвe no noдpaзбиpa- 
не, вече  Cu имaт  мoнтиpaнo opъдиe и  с  тях  
можете  да  атакувате  вpara. Пpи  военните  
единици , мoдификaциитe ca същите. По  
npинциn paзnикaтa между  бoтa нa колела  и  
вериги  е  в  пpoxoдимocттa. Нека  дa кажем  
някoлкo думи  и  зa управлението  им  като  
цялo. Особености : aми  nъpвo, лoшoтo е  нan- 
pимep, че  не  можете  дa управлявате  Мишо  
и  някoя  мaшинa едновременно . Щoм  клик- 
нете  върху  някoя, диpeктнo минaвaтe в  ней- 
ния  режим  нa paбoтa, кoeтo е  дo някъде  гo- 
тино, HO e трудно  зa cвиквaнe. Bтopo: нa 
военните  мaшини  мнoro бързо  им  свършва  
aкyмynaтopa (в  следващите  мисии  правите  
ъпгрейд , HO дотогава  мъкaтa е  гoлямa) сти- 
ra само  зa тpи  изтрела  и  кoй  знае  дaли  ще  
можете  да  се  приберете . Още  нещо  - не  oc- 
тавяйте  никoгa мaшинa без  нaдзop, някъде  
из  кapтaтa - cтaвa лесна  мишена , a тя  caмa 
не  може  дa противодейства . И  тук  идвa в  
приложение  една  oт  новостите  нa иrpaтa. 
Ако  идеята, дa cu управлявате  ботовете  
един  no един, не  ви  се  нpaви  - npocтo им  
нanpaвeтe nporpaмa. дa, точно  тaкa nporpa- 
мa. И  TO изцяло  съобразена  със  npaвилaтa 
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бaвнa. Друго  нe можем  и  да  желаем . B 
притурка  към  всички  тези  неща, кoитo 
изброихме  досега  удоволствие  ще  ви  
дocтaвя  и  музиката  към  играта. Графи- 
ката  B нaчaлoтo ще  ви  се  стори  ед- 
нooбpaзнa, нo с  течение  нa времето  ще  
видите, че  не  е  така. Тя  е  красива  и  
дocтa радваща  нa места  и  нe дразни  
oкoтo с  претрупани  фoнoвe и  наситени  
цветове . Най-тoчнaтa дума  aa нея  е - 
изчистена . Звуковете  са  такива, как- 
витo трябва  дa бъдат  - ефектни , a гей- 
мплея  е  повече  oт  приятен . Играта  се  
развива  cnoкoйнo и  последователно  и  
няма  да  ви  изнерви  с  безкрайно  дълги  
мисии. И  въпреки  noдмятaниятa на  кo- 
легите, мora да  кaжa, че  е  адски  гoти- 
нa, a на  моменти  дори  повече  oт  зa- 
бaвнa. 

Dimensin 

Графика: 	65% 
Звук: 	 55% 
Геймплей : 	85% 
Интелект: 	70% 
мултиплейър : 
Прилича  нa... 

уникална  

 

PEBle 

на  програмиране  такива, каквито  ги  позна- 
ваме. Ако  имате  малко  опит  c Turbo Pascal 
например , нямa да  имате  проблем  да  
спретнете  една  програмка , тa дa ви  олекне  
живота. Хубавото  е, че  написана  вече  тя  Cu 
остава  и  можете  дa я  пуснете  на  всички  ос- 
танали, стига  дa искате. C ефекта  oт  нея, 
вече  стратегиите  нa бoйнoтo none ce npo- 
менят  изцялo. Ако  не  сте  вещи  no nporpa- 
миране, не  се  бойте, помислили  са  и  за  тo- 
ва. B rлaвнoтo меню  имате  възмoжнocт  да  
се  научите  да  програмирате  ботовете  Cu кa- 
тo започнете  oт  нaй-елементарното  нивo и  
малкo no-малкo да  преминете  към  нo-слож- 
ни  програми. 

Как  ни  пoмaraт  сградите? AMu oбщo 
взето  с  кaквoтo могат. Имаме  Cu радар, 
кoйтo открива  неприятелите , Bot factory, 
Repair, Power station, и  други  всякакви  тaки- 
ва  екстри  зa улеснение  на  космонавта  B из- 
гнание. Горе-долу  управлението  им  npoти- 
ча  no същия  начин  - не  можете  едновре- 
менно  както  си  летите  да  пуснете  дa се  пра- 
ви  някoй  бoт. мишo не  може  да  се  бие, не  
My e и  работа, нo тoвa усложнява  нeщaтa. 
Той  Cu e един  вид  наблюдател  и  изследова- 
тen. Ha раменете  My лежи  нелеката  зaдaчa 
дa открие  враговете  и  след  това  вече  дa дo- 
карате  армиите  Cu. 

Kaквo имаме  no картата? Тук  вaжи  мaк- 
симата  нова  планета  - нов  късмет. Ha Лу- 
ната  например  нямa флopa нитo фауна, нo 
въпреки  това  изглежда  красива  и  автентич- 
нa. Следващите  световете  oбaчe са  изoбpa- 
зени  доста  пикантно . Имаме  езера, nлaнини  
и  всякакви  пoдoбни  особености  нa релефа. 

A ако  езерото  е  дocтaтьчнo дълбoкo 
можете  cnoкoйнo да  cu поплувате  (Ho 
това  ro може  само  Мишо). Освен  тoвa 
водата  е  най-лесния  нaчин  да  Cu oxлa- 
дите  двигателите . Toea не  важи  aa 60- 
товете  oбaчe - те  гърмят. Имa и  още  
някoй  мaлки  noдpoбнocти  e urpaTa, c 
кoитo играта  се  идентифицира  кaтo 
opиrинanнa. HanpuMep искате  да  види- 
те  дaнни  за  планетата , нa кoятo се  нa- 
мирате. l)баждате  се  нa базата  си  на  
Земята  и  тя  ви  праща  инфo oт  сатели- 
та, кoйтo кръжи  oкoлo планетата . L4 
съответно  oт  там  можете  дa разберете  
дocтa неща  за  caмaтa мисия  и  тoвa къ- 
де  дa построите  сградите  Cu. Power 
station - a например  не  може  да  се  
построи  навсякъде . Необходимо  My e 
енергийно  none, което  не  нa всякъде  
имa. За  строежа  нa бoт, трябва  дa имa- 
те  свободен  титаниум  куб, кoйтo да  за- 
несете  в  центъра  нa Bot factory-тo. He 
можете  едновремено  да  летите  и  да  
носите  нещо  B себе  cu, нито  да  вдигне- 
те  обект  пОд  вода. Зa всичко  тoвa си  
имa решения, кoитo нямa дa ви  издa- 
вaм. 

He бих  нарекъл  игpaтa трудна  no 
никакъв  начин. Тя  е  увлекателна  и  за- 



1 Пpoизвoдитeл: Electronic Arts 
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Пред  нас  е  една  игра  кoятo се  дo- 
разработва  вече  дванадесета  година  
от  ЕА. Редом  с  останалите  спортни  
заглавия  на  тази  фирма, и  Madden 
NFL 2002 не  изменя  на  традицията , 
всяка  година  нoв  продукт  с  малкo нo- 
вовъведения, оригинални  отбори  и  
лицензи  за  съответния  сезон . Цялата  

бър  от  предишния . Надявам  ce, в  бъ- 
деще, тази  тенденция  да  отшуми , a 
също  така  и  да  се  появи  най-после  
no-сериознаконкуренция. 

Ho да  noroвopим  малко  за  аме- 
риканския  футбол . B Madden NFL 
2002 имате  избор  измежду  бърза  иг- 
pa срещу  компютъра  или  приятел  и  

Ето  и  малко  полезна  информа- 
ция  за  тези  от  вас  които  биха  играли  
Madden NFL 2002. Иrpалнoтo none на  
терените  за  американски  футбол  е  с  
дьлжина  100 ярда, като  в  двата  cu 

края  имa допьлнително  крайни  зoни  
no 10 ярда. Ширината  е  53.5 ярда.l 
ярд  е  равен  на  oкoлo 0,9 мeтpa. Ha 

терена  излизат  единадесет  noneau 

играча, със  специфични  позиции  в  
зависимост  от  избранататактика. 
Най-важен  играч  в  повечето  случаи  
се  явява  куотърбекът  - човекы  който  
подава  тonкaтa, a точния  nac, oбикнo- 
вено, е  пътят  кьм  крайния  успех. 

Когато  е  в  нападение  всеки  тим  
имa 4 опита  за  преминаване  нa 10 яр- 
да, съответно  противниковият  такьв  
се  опитва  всячески  да  ro cnpe. Точко- 

вата  система  е  следната: 
6 за  touchdown (да  пресечеш  ли- 

нията  на  100-ния  ярд),1 aa kicked 
convert, 2 за  run или  pass convert, 3 за  
field goal, 2 за  safety touch, a какво  
точно  означават  тези  термини  ще  
разберат  само  тези  от  вас  които  по- 
джиткат  играта ... 

Мачът  продължава  общо  60 ми- 
нути, разделени  на  четири  част  no 15 
минути  с  голяма  почивка  no средата. 

B NFL има  картотекирани  около  
1200 играча. Трябва  да  се  знае  че  за  
разлика  от  хокея  и  баскетбола  в  NFL 
има  само  американски  отбори, a от- 
делно  в  Канада  има  CFL, в  която  имa 
различни  npaвилa, например  иrpал- 
нoтo none e по-голямо  и  полевите  иг- 
рачи  са  дванадесет. 

Чудесна  симулация  на  един  непознат  за  повечето  от  
нас  задокеански  спорт, обречен  на  провап  в  България  
no ред  причини, за  които  ще  се  информирате  в  
следващите  редове... 

плеяда  urpu на  гиганта  в  разработка- 
та  на  спортни  заглавия  EA ce npeвъp- 
наха  в  добре  смазана  машина, кoятo 
с  излизането  Cu на  пазара  мачка  кон- 
куренцията , позволявайки  й  само  от  
време  на  време  да  поеме  живителна  
глътка  въздух, кoлкoтo да  не  остане  
съвсем  без  опонент  на  пазара. 

При  такьв  метод  на  работа  няма  
какво  да  ponтaeм, че  играта  Suna cъ- 
щата  като  миналогодишната , тъй  като  
хората  са  намерили  начин  не  да  npa- 
вят  нoви  urpu, a със  течение  на  вpe- 
мето  да  направят  идеалната  спортна  
urpa. Дoкoлкo вече  са  последовател - 
ни  и  не  грешат, времето  ще  покаже. 
Мога  да  кажа  само  личното  cu мне- 
ние  като  човек  следящ  от  близo хо- 
кейната  и  футболната  серия . A тo е  че  
далеч  не  всеки  нoв  продукт  е  по-дo- 

цъкането  на  продължителен  сезон. 
Той  от  своя  страна  може  да  бъде  иг- 
ран  no два  начина  - стандартно , с  
един  отбор  през  цялото  време  или  
избирателно , в  периода  на  надпрева- 
рата  можете  да  сменяте  тима  Cu. 

Първоначално  е  най-добре  да  се  
отдепи  повече  време  на  тренировки - 
те, които  са  заложени  в  иrpaтa. Изу- 
чаване  на  различните  схеми  на  игра  и  
подреждането  на  играчите  ви, npu кое  
от  тях  куотърбекы  ви, например , no- 
лучава  възмoжнocт  да  хвърпя , кога  
можете  да  разчитате  на  бърз  играч, 
който  директно  да  вземе  топката  и  да  
тича  напред, са  ace неща, без  които  
не  може. Отделно  от  това  има  и  раз- 
лични  схеми  при  защитна  игра, които  

също  оказват  влияние  върху  това  дo- 
колко  ще  се  задълбочите  в  иrpaтa. 
Mнoгo важни  са  и  финтовете  с  тяло  и  
възможноспа  да  подскачате  когато  
се  откывате  с  някoй  бързак  към  за- 
ветния  тьчдаун . 

Геймплеят  на  Madden NFL 2002 е  
нa ниво. Човек  се  чувства  все  едно  
наистина  е  нa терена. Изкуственият  
интелект  на  противниците  и  нa съот- 
борниците  ви  е  приличен . Това  се  
обуславя  от  предварително  зададе- 
ния  набор  oт  тактически  решения . Ре- 
шаващо  за  победата  се  оказва  коя  нa- 
падателна  срещу  кoя  дефанзивна  
тaктикa ще  бъдaт  противопоставени , 
като  paaSupa ce не  npeнeбpeгвaм  и  
качествата  на  изпълнителите . 

Факт  е  че  самият  американски  
футбол  е  муден. Зa цял  мaч  може  да  
ви  се  случи  дa видите  пет-шест  дина- 
мични  и  атрактивни  изпълнения , a 
през  останалото  време  да  се  строява- 
те  един  срещу  друг  с  противника  cu и  
да  скачате  един  връз  друг  дoкaтo се  
получи  камара  от  двадесет  и  две  бая  
якички  тeлa. 

Факт  е  и  че  играта  е  направена  
добре . Което  с  оглед  на  горното  изре- 
чение  някои  биха  изтълкували  nor- 
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решно. И  с  пълно  право  впрочем , за- 
щoтo на  мен  тази  urpa ми  Oewe доста  
скучна . Истината  е, че  ако  поне  сте  
запознати  с  американския  футбол  
или  ако  дори  сте  My големи  почитате- 
ли  Madden NFL 2002 няма  начин  да  
не  ви  xapeca: графика  и  звук  с  марка- 
та  ЕА, детайлно  пресъздаден  физи- 
чески  модел  на  играчите  и  тepeнa, ин- 
тересна  история ... ууупс, това  май  ro 
взех  от  друга  статия, може  би  на  
Whisper. B игрите  кoитo играя  аз, дра- 
ги  читатели , история  няма . Има  един- 
ствено  исторически  факти. 

uRKO 



1 Пpoизвoдитeл: Acclaim Entertainment 
1 Paзnpocтpaнитeл: Broadsword Int. 
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1 Жанр: Рейсър-Аркейд  
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Какво  се  получава  при  кръстос- 
ка  между  камила  и  френски  пудел  
питам  аз. Уви  обаче  отговор  няма  
или  поне  не  познавам  човек  който  
да  ме  осведоми  no въnpoca. Mora 

Стартираме  и  какво  да  видим: 
Имаме  избор  между  три  вида  игра. 

- Атака  на  време  - подобряване  
на  най-добрия  резултат  постигнат  на  
даден  етап  от  надпреварата.  

Paris-Dakar 

RALLY 

1 Пpиличa Ha: 
Screamer 4x4, Moto Racer 

40% 

~,1,,,k .,. 

051 

    

 

о ~ п  

П1орlеднатl0 пlосредствен l0 аркадно  рали, плюсовете  
на  к10ит10 се  изчерпват  с  гlолям1от10 разн101образие  на  
дву- и  четиригумни  вlозила, кактl0 и  наличиетl0 на  
лрlомишлlени  кlоличества  пяськ... 

обаче  да  дам  отговор  на  един  друг  
въпрос  различен  no смисъл , нo бли- 
зък  като  краен  резултат. A именно  
какво  се  получава  като  вземем  една  
бозава  кoнзoлнa игра  и  направим  
така  че  да  тръгва  на  PC. 

Първо  на  получения  продукт  My 
липсва  каквато  и  да  е  интерактив- 
ност, тъй  като  дори  и  името  Cu да  
напишем  не  можем  с  буквичките  no 
клавиатурата , a трябва  да  правим  
върти-сучи  на  цялата  азбука, да  за- 
паметяваме  буква  no буква  и  накрая  
да  търсим  клавиш  за  да  влезем  в  
главното  меню. Е, тук  пък  няма  
мишка  нo това  вече  ни  се  струва  ня- 
как  естествено ... 

Примиряваме  се  с  неудобството  
и  окрилени  oт  филocoфcкoтo съж- 
дение, че  една  игра  не  се  изчерпва  
само  с  някакви  Cu скапани  менюта  
продължаваме  своето  ходене  no мъ- 
ките. 

- Аркейд  - карате  си... хм... 
ми, хей  така  - пo детски . 

- Кампания  - ау, тук  вече  рабо- 
тата  е  сериозна, етап  след  етап, над- 
преварата  е  дълга  и  уморителна . 
Дали  някой  ще  стигне  дo края, и  ако  
ro направи  дали  ще  е  същият, кoroтo 
хората  познават? 

Те, тва  e въnpoca, кoйтo бате  ви  
Хамлет  би  Cu задал  и  отговаряйки  
cu no правилния  начин, вероятно , би  
cu плюл  на  петите, но  тьй  като  аз  не  
съм  Хамлет  и  още  повече  защото  
работата  ми  noнякora ме  кара  да  
гледаме  на  живота  no- от  виcoкo дo- 
pи  от  философската  гледна  точка, 
примирено  правя  своя  избор  и  за- 
почвам  играта. 

Няма  да  съм  разточителен  в  
обясненията  Cu, казвам  ro веднага. 
Едно  че  ни  четат  и  малки  деца, a 
един  or недостатьците  ми  е  кoлкoтo 
повече  roвopя, тoлкoвa повече  да  се  

паля, та  не  знам  докьде  бих  стигнал  
и  втopo зaщoтo не  смятам, че  точно  
тази  игра  заслужава  да  заема  твър-
де  мнoro място  в  Garners' Workshop. 

HaKpaTKo. Возилата  са  четири  
вида  - джип  4х4, бъги, мотор  и  ня- 
каква  странна  четириколка  наречена  
Quad. Менютата  са  трагични  - никак- 
ви  възможиости  за  фина  настройка  
no колата  unu някакви  степенни  на  
чувствителност  на  клавишите  за  уп- 

paвлeниe. Самото  управление  oт  
своя  страна  е  нanpaвo нeдoдялaнo. 
Toвa, заедно  с  физическите  модели, 
кoитo ca ужасни  (показателен  е  фaк- 
тът, че  по-лесно  можеш  да  се  обър- 
неш  с  джип  отколкото  с  мoтop) npa- 
ви  липсата  на  усещане , тaкa нарече- 
ният  фийлинг, от  иrpaтa, с  твърде  
осезателно  ударение  върху  nunca. 
Безумие! Усещането  за  CKOpOCT e 
меко  казано  нереалистично ... 

Абе  и  аз  не  знам  как  да  се  изра- 
зя  така  че  дa остана  в  границите  на  
добрия  тoн. Бълвоч! 

Иначе  графиката  е  сравнително  
дoбpa. Както  обичам  дa казвам  - 
звук  има! He e като  да  нямa и  това  е  
само  в  плюс! Има  и  музика, кoятo no 
подразбиране  (default) e така  наст- 
роена, че  като  почнете  дa карате  не  
Cu чувате  двигателя  зaщoтo той  е  
настроен  да  е  два  пъти  no тих  от  
якия  ритьм. Трябва  специапно  дa се  
poвиш  в  менюто, зa дa баланСираш  
нeщaтa, тaкa че  дa не  се  чyвcтвaш  
като  в  дискотека , a все  naк  дa чуваш  
предполагаемия  звяp noд  капака,  

кoйтo тласка  вoзилoтo ти  с  бясна  
скорост  сред  нечовешките  условия  
нa пустинята. да, не  е  като  да  лиnc- 
ва  възмoжнocт  да  се  поправи  тaзи  
глупост, и  може  би  твърде  издреб- 
нявaм  в  oпититe Cu да  нanивaм  вода  
в  мелницата  на  негодуванието  си, нo 
си  е  малоумие! Toвa ми  била  игра  в  
която  се  карат  возила. И  като  капак  
играта  е  скучна  и  писва  бързо. 

F, нo хайде  - xopa сме  все  пак, 

тpябвa дa Cu прощаваме . От  кьде  дa 
знам  пук, играта  може  и  да  намери  
cвoятa публика. 

Единственото  нещо, което  е  
направено  като  хората  в  Paris-Dakar 
Rally e лaндшaфты. Липсата  на  nиc- 
ти  и  предварително  зaдaдeни  тpace- 
тa npaви  cвoбoдaтa нa движение  н,a' 
истина  забележителна . Kaтo изхвЪр- 
чите  oт  пътя  можете  дa влезете;я  в  
някое  езеро, я  в  някой  храсталак . да  
продължите  както  и  oткьдeтo наме- 
рите  зa дoбpe. Няма  правила  и  зaб- 
рани  в  това  отношение. Кеф! И  това  
е  може  би  единственото , което  може  
дa спаси  no някaкьв  начин  това  заг- 
лавие. 

uRKO  



1 Производител : Simergy 

1 Разпространител: MicroProse 
1 uнтepнeт: www.grandprixgames.com  

1 Жанр : Рейсър-Симулатор  
1 Системни  изисквания: 

PII 400,128 RAM, 16 VIDEO 

GRAND PRIX 3 
2000 Season 

Нов  лоследовател  на  легендариата  F1 серия, в  
който  единственото  нововъведение  е  лицензьт  за  
lсгезана  от  1999/2000 година. 
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1 Пpoизвoдитeл: Sierra Attractions 

1 Paзnpocтpaнитeл: Vivendi Universal 

1 Интepнeт: www.sierra.com  

1 Жaнp: noгичecкa 

1 Cиcтeмни  изиcквaния: 

P 200,32 RAM, 8 VIDEO 

THE INCREDIBLE MACNINE 
Even More Contraptions 

Най-новата  игра  от  серията  ще  ви  лредложи  250 
нови  нива  и  абсолютн lо  никакви  лодобрения  в  геймл-  
лея. Ha това  се  казва  залудlо  рабготи, залудо  не  стlой  

DIFFICULT#5 NEWTON' DREAM 
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Grand Prix 3 беше  една  чудесна  
игра. Въпреки  очевидните  немърли- 
вости , допуснати  в  нея , тя  беше  и  Cu 

остава  и  до  днес  един  от  най-добрите  
F1 симулатори  правени  някога. 

Недоумение  у  мен  обаче  буди  
фaктът, че  и  в  най-новата  версия  
Grand Prix 32000 Season, играта  изг- 
лежда  тoчнo no същия  начин  кaтo 
предшественика  си, кoйтo nьк  от  своя  
страна  съмнително  наподобяваше  в  
повечето  Cu елементи  Grand Prix 2, 

игра  излязла  преди  повече  oт  пет  гo- 

дини. HanpuMep менютата  и  в  трите  
urpu ca като  три  кaпки  вода... 

За  urpa излизаща  на  цял  диск, 

като  настоящата  е  просто  недопусти - 

мo да  няма  поне  една  козметична  
промяна . Е, сменени  са  картинките , 

които  изпълняват  ролята  нa фон  в  

менютата , нo тoвa някaк  нe ме  ycno- 
кoявa. Kaктo вече  споменахме  единс- 
твеното  HOBO e сезонът , през  който  
ще  се  състезаваме , a той  дори  нe e 
нacтoящият, a минапогодишният . 

По  тази  причина  няма  кaквo да  
се  коментират  компонентите  нa и rpa- 

та  тъй  като  продуктът  за  кoйтo гово- 
рим  нe e самостоятелна  urpa, a един  
най-обикновен  patch. A да  не  забравя  

да  кажа, че  ако  искате  да  джиткате  
Grand Prix 32000 Season трябва  да  
притежавате  и  Grand Prix 3. 

BbnpeKu всичко  играта  е  дoбpa и  
aкo сте  истински  любители  нa пoдo- 

бен  вид  urpu несъмнено  трябва  да  я  
noиrpaeтe. B тoзи  й  вид  нe виждaм  
кaквo повече  бих  мoгьл  да  я  кoмeнти- 
рам. Просто  разлики  oт  вече  noзнaтa- 

та  ни  Grand Prix 3 няма. Зa илюстра- 

ция  само  ще  ви  кажа, че  дори  no зa- 
падните  специализирани  сайтове  е  
отбелязано , че  тaкaвa urpa действи- 

телно  е  излезнала , нo без  думичка  

повече  unu дори  и  намек  за  ревю. 

Смятам  да  се  доверя  нa челния  опит  
нa колегите  и  също  да  cnpa дотук. 

uRKO  

1 Пpиличa 

Grand Prix 3, npи  тoвa мнorol 
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Когато  преди  oкoлo roдинa изле- 

зе  The Return ot The Incredible 
Machine: Contraptions не  скрих  въз- 
тopra cu oт  заглавието  - The Incredible 
Machine e една  oт  любимите  ми  логи- 

чески  urpu. B кaквo ce състои  тя? Нак- 
paткo казано  имате  нa разположение  
определен  брой  елементи  и  чрез  тях  
трябва  да  осъществите  зададената  ви  

цел. Дали  да  запалите  свещта , която  
се  намира  нa майната  си , да  накарате  
някаква  маймуна  да  започне  да  върти  
педалите  unu да  спукате  всички  ди- 
рижабли  ... задачата  ви  можеше  да  

бъде  всякаква . За  целта  разполагахте  
с  "милиoн  и  един" чарколяка  - oт  най- 
oбикнoвeнo въже , до  цветни  лазери , 
ракети  и  експлозиви  с  дeтoнaтop. 
Комбинациите  бяха  най-различни , a 
най-xyбaвoтo бе , че  имаше  някoлкo 
нaчинa дa се  реши  една  загадка . 
Всичко  тoвa можете  да  намерите  в  
предишната  част  нa Невероятната  

Машина , ще  го  откриете  и  тук. Ha 
въпpoca: Kaквo HOBO? - мога  дa ви  oт- 
roвopя: 250 нива  и  възможност  да  си  
обменяте  направени  нива  no Интер- 
нет. Разочаровахте  ли  ce? Aa също. 

Зa 30$ бих  предпочел  да  noлyчa 
малкo повече  нововъведения  - нanpи- 
мер  нови  чаркове, някакво  разчупва- 
не  или  развитие  нa игpaтa, разширя- 
ване  нa тepeнa, no кoйтo да  редя  
сложните  Cu комбинации ... Зa съжа- 
ление  създателите  май  нe ca били  нa 
тoвa мнение  и  резултаты  е  налице . 
250 карти  за  30$ разбира  се  ca no- 
добра  оферта  oт  20 дoлapa за  8 карти  
(за  справки  300 и  Heroes Chronicles), 
HO отдалече  мирише  нa издояване  на  
името  "The Incredible Machine". Да  се  

надяваме , че  маркетинговите  специа- 
листи  oт  Sierra ще  спрат  безумието  и  
тoвa ще  бъде  първата  и  последна  no- 
добна  грешка  oт  поредицата . 

Groover 

1 П pиличa на: 

The Incredible Machine 

30% 



1 Пpиличa Ha: 
Gilbert Goodmate 

35% 

1 Пpoизвoдитeл: Dragon Works 
1 Paзnpocтpaнитeл: Dragon Works 
1 Интepнeт: www.dragon-works.net  

1 Жaнp: npиключeниe 
1 Cиcтeмни  

P 200, 32 RAM, 2 VIDEO 

PASSAGE 

Приключение  с  лриятна  история  и  носител  на  вриза  
„най-ужасяваща  графика  хякога" в  историята  на  жанра  

коскорост  -'dта  мр+г✓жd от  гейм  клубаве  B 

на  ч  и  нът  да  усетите  N et-a въ  в  Ва  ш  и  я  кл  уб  ! 

.линия  

http: /̀/direct.headoff.com  

B редакцията  винаги  сме  се  ту- 
пали  в  гьрдите  и  сме  казвали  "He e 
важна  графиката , геймплеят  My e 
майката". Отстоявал  съм  тази  пози- 
ция  с  нокти  и  зъби. B името  на  Н.В. 

Геймпле~минах  целия  Gilbert 
Goodmate и  нa Technomage My видях  
сметката, нo cъдбaтa пoнякora е  
cклoннa към  гаври . И  ме  сблъска  с  
Passage. rlycHax я  и  след  първите  
няколко  екрана  черни  предчувствия  
започнаха  да  пронизват  ума  ми. He 
след  дълго  стигнак  и  до  самата  игра  
и... уви, оказах  се  aбcoлютнo npae. 
The Passage e НАЙ-ПОТРЕСАВАLЦО  
ГPOЗHATA urPA, която  някora съм  
виждал. Ей  бога  ми, ако  беше  изляз- 
лa преди  две  гoдини  тя  пак  щеше  дa  

изглежда  подтискащо  некадърно . 
He намирам  думи  да  опиша  гледка- 
та, която  ще  се  разкрие  пред  очите  
ви. След  като  сте  urpanu Passage 
около  половин  час  и  Cu пуснете  

Gilbert Goodmate ще  започнат  да  
плачете  oт  умиление  при  вида  на  тa- 
зи  кpacoтa... Haпpaзнo се  оглеждате  
зa скрийншотове  - зa дa не  изпадате  
в  тежка  депресия  решихме  дa ви  ru 
спестим . 

И  aкo горният  пасаж  не  ви  е  от- 
кaзaл  oт  интереса  ви  кьм  Passage, 
значи  сте  преминали  теста  за  сме- 
лост  и  мoгa да  ви  paзкaжa зa кaквo 
cтaвa дума  в  urpaTa. 

Passage e класическо  фентъзи  
приключение . Вие  сте  в  ролята  на  

17-годишния  младеж  Pиф, чиято  
цел  е  да  предотврати  нахлуването  
нa лошите  (Променящите  ce) през  
Портал, който  се  отваря  веднъж  нa 
няколко  десетилетия . C това, естест- 
вено, ще  спасите  живoтa нa Земята, 
вашите  родители  и  девойката , в  коя- 
тo тайничко  сте  влюбен. Действието  
се  развива  изключително  npaвoли- 
нейно, като  във  всеки  един  момент  
вие  знаете  какво  се  иска  oт  вас. За- 
гадките  не  ca особено  трудни , HO зa 
сметка  нa това  ca разнообразни  и  
успяват  дa задържат  интepeca. He 
липсват  и  задължителните  зa жанра  
логически  зaгaдки, кoитo TyK ca дoo- 
богатени  с  гaтaнки  и  други  rлaвoб- 
лъсканици . Игpaтa е  разделена  нa 6 
части , кaтo всяка  една  oт  тях  ви  зa- 
варва  на  HOBO място, където  дa се  
развихряте. Като  цялo достатъчно  
прилични  характеристики  зa едно  
приключение . Passage нямa да  ви  
разочарова  aкo решите  дa тръгнете  
nO трънливия  път  кьм  шестата  rna- 
ва. Казвам  трънлив , зaщoro ако  нe 
Cu инсталирате  patch 1.01 за  иrpaтa, 
рискувате  дa видите  мaлкo странен  
интерфейс , чести  зaбивaния  и  дpyги  
бъгове, бъгчета  и  бъrищa. 

И  тук  идвa дилемата  - след  кaтo 
сме  такива  игpaчи, че  нa нас  графи- 
ката  нe ни  пpaви  впечатление  и  гле- 
даме  caмo геймплея  ще  игpaя  ли  
Passage? Оказа  се, че  въпреки  всич- 
ко  oбликы  Cu имa своето  значение.  

Най-малкoтo зa мeн. B момента  съм  
стигнал  дo третата  rлaвa и  се  съмня- 
вaм, че  ще  npoдължa нататък. Неза- 
висимо, че  играта  всъщност  е  инте- 
ресна. HE MOГA повече  дa гледам  
кyпчинararpoзни  пиксели, с  която  
би  трябвало  дa се  персонализирам ! 
Нарисуваните  на  ръка  пейзажи  са  
една  прекрасна  идея  - доказали  ca 
гo не  едно  и  две  заглавия , HO кoгaтo 
те  са  просто  една  невероятната  цa- 
паница  oт  замазани  цветове  ми  идвa 
малко  в  повечко . Ако  тoзи  куест  като  
сюжетна  линия, замисъл  и  геймплей  
нe беше  просто, нека  го  наречем , 
добър, a изключителен , или  aкo ня- 
мах  с  кaквo дpyгo да  убивам  вpeмe- 
тo, може  би  щях  да  продължа  дo ca- 
мия  му  край. 

B заключение  мoгa да  пpenopъ- 
чaм  Passage само  нa die-hard, 
hardcore и  всякакви  други  вкaмeнe- 
ли  и  фосилизирани  почитатели  нa 
приключенския  жанр.Останалите  
ще  нanpaвят  дoбpa ycnyra нa себе  Cu 
и  нa xopaтa oкoлo тях, aкo зaoбикo- 
лят  отдалеч  това  заглавие . 

Groover 
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1 Производител : ValuSoft 

1 Разпространител : ValuSoft 
1 Интернет: www.valusoft.com  

1 ЖaНp: Eкшън  
1 Cиcтeмни  
PII 450,128 RAM, 16 VIDEO 

PRIMAL PREY 

noд  50%, имa чеспа  дa пonaднe в  неж- 
ните  ми  змийски  oбятия. A oцeнкaтa noд  
50% Primal Prey-a cu я  е  заслужил  no 
тoлкoвa категоричен  начин, че  извиквa 
закономерния  въпрос  дали  авторите  My 

не  ca фенове  нa OW и  нa моя  милост  в  
частност, и  нe са  създали  тoлкoвa noшa 

игоа  с  тaйнaтa нaдeждa, че  аз  ще  я  ревю- 
ирам . Прочее  oцeнкaтa е  noд  20%, кoeтo 

може  дa се  приеме  и  кaтo престараване  
от  страна  нa младежите , нo нека  не  бъ- 
дем  жестоки . Фeнщинaтa трябва  дa се  
лоощрява. 

И  тaкa, cкьnи  мoи  почитатели  oт  
Sunstorm Interactive искам  да  Bu ce изви-  
ня, че  прекарах  с  иrpaтa Ви  caмo двa чa- 

ca, нo предвид  фaктa, че  сравнителното  
запазване  нa здравия  Mu разум  ce явявa 
едно  oт  задължителните  условия  зa нa- 
nиcвaнeтo нa нacтoящoтo, деинсталира- 

някaквa видимa причина. Което  ме  noд- 
сеща  дa Bu нanoмня, че  сте  пролуснали  
да  сложите  някoи  тексryри, сред  кoитo 
тези  нa вoдaтa и  плаващите  пясъци. 

Освен  тoвa се  чувствам  дльжен  дa 
Ви  похваля  зa нечовешките  системни  
изиcквaния, кoитo накараха  иначе  потре- 
саващо  rpoзнaтa Bu urpa дa нacичa със  
завидна, впредвид  конфигурациите , нa 
кoитo беше  тествана, упоритост. Бnизo 
еДНОмИнутНИЯ  ЛоуДИНГ  CЪЩo ДOПaДHa ИЗ- 

ключително  мнoro нa колегите  ми  и  нa 
мен. 

Имате  честната  ми  дума, че  aкo 
cлeдвaщaтa Bu urpa e още  no-бъгава, 
грозна  и  дебилна  кpaйнaтa ми  oцeнкa ще  
бъде  още  по-ниска. Убеден  съм, че  мo- 
жете  още. Дерзайте! 

Иcкpeнo вaш: 
Snake 

1 Пpиличa Ha: 
Carnivores 1-3; Deer Hunter 1-n 
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Пopeднaтa трактовка  на  лoвнo-ри- 
барската  тeмa, в  която  дивечът  се  явявa 

лраисторически  носи  ropдoтo име  Пър- 
вичнa плячка  и, noдoбнo нa всяко  вирry- 

ално  извращение , заслужаващо  оценка  

нето  й  беше  наложително. Сигурен  съм, 
че  aкo я  бях  urpan по-дълro време  щях  
дa мora дa оценя  в  дъnбoчинa истинска- 
тa сила  на  развпекателния  Bu продукт, в  
дългите  самотни  вечери , докато  вия  кьм  

зарешетената  луна  в  добре  облицованата  
ми  в  бяло  стая, нo искам  да  бъдете  си-  
гурни, че  дори  и  краткия  ми  досег  с  него  
бе  напълно  достатьчен, за  да  оценя  уси- 
пията  Ви  да  изведете  проспериращия  
жанр  на  ловните  симулатори  дo нenoдo- 

зирани  висоти. Hanbnuo споделям  иск- 
реното  Ви  разочарование  oт  факта, че  
заради  разни  Глупости, свързани  с  aв- 
торски  права  не  ca Bu разрешили  да  
кръстите  играта  Cu Carnivores 4 след  като  
така  unu иначе  сте  откраднали  всичко  
друго  oт  сьответната  поредица , нo по-  
вярвайте  ми  - това  cu личи  ясно  и  в  нас-  
тoящия  момент. Пьк  и - нека  бъдем  обек- 
тивни  - Carnivores e само  бледо  noдoбиe 
на  Primal Pray, най-малкото  зaщoтo изг- 
лежда  като  Quake в  сравнение  с  динa- 
мичността  нa въпросната, кьдето  основ- 

ният  съспенс  идва  oт  мотива  дали  лове- 
цът  unu ппячката  му, запознати  зaдoчнo 

в  брифинга  кьм  съответната  мисия, няма  
да  ce cnoминaт  oт  старост  преди  дa имат  
чеспа  дa ce срещнат  личнo. Тук  съм  
дльжен  дa Bu похваля, че  цял  един  рабо- 
тен  ден  в  редакцията  нa, oчeвиднo, лю- 
бимoтo Bu списание  бе  отделен  нa тoмк- 
рузовски  невъзможната  мисия  дa бъде  
открит  животинския  вид, чието  отстрел- 
ване  се  явявa ocнoвния  ъбджектив  нa 
nъpвaтa мисия  и  въпреки  последовател- 
ните  усилия  нa rocnoдaтa Freeman, 

Groover и  скромния  Ви  рецензент  въп-  
росният  нe бе  открит. Зa сметка  нa тoвa 
обаче  открихме, че  no сравнитепно  мaл- 
ката  кapтa, предоставена  нa внимaниeтo 
ни, имa Поне  ner места, където  героят- 
ловец  може  да  умре  в  страшни  мъки  без  
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Не, тези  от  Уъркшопа  не  са  за- 
почнали  да  отбиват  номера  като  
пишат  no една  обща  статия  за  две  
игри. Защото  тук  представените  
две  заглавия  всъщност  са  една  иг- 

Нещо , в  някога  праведното  My cъp- 
це  се  пробудило . Бившият  воин  на  
Христа  погледнал  зад  гьрба  си  и  се  
ужасил  от  кървавата  диря , която  
бил  оставил  в  историята . Точно  тo- 

Legend Of The Prophet 
And The Assassin & 
Legends 2: The Secrets Of Alamut 

pa (явяваща  се  от  своя  страна  про- 
дължение  на  куеста  Pilgrim, c който  
не  се  познаваме ) разделена  на  две  
в  името  на  добре  познатия  ни  шес- 

гава  Нирак  чул  думите  на  пророка  
Саймън  Де  Ланкроа  за  тайнствен  
град  (Джезак  или  нещо  такова, гу- 
би  ми  ce имeтo) насред  пустинята , 

1 П pил uчa нa: 
Necronomicon, Riddle Of Sphinx 
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логични  no отношение  решаването  
на  зaгaдкитe и  използването  на  
предметите  (би  nu ми  повярвал , 
акс  преди  5 години  ти  кажех , че  Cu 
умирам  от  кеф, защото  съм  попад- 
нaл  нa куест  с  много  пъзели , в  кой- 
то  можеш  да  използваш  предмети - 
те  от  инвентара  едни  с  други?; Бo- 
же, дс  къде  я  докарахме ), така  че  
ако  cu фен  на  жанра  искрено  те  съ- 
ветвам  да  cu ru намериш . И  ce нa- 
дявaм, че  no някое  време  авторите  
им  ще  се  вземат  в  ръце  и  ще  uu зa- 
радват  с  нещо  с  малко  по-сериозна  
продължителност. 

Snake 

толкова  безпрецедентен  нaчин. И  
същият  този  сюжет  се  явяваше  ос- 
новната  причина  да  изкажа  спон- 
танното  си  желание  qa осъществя  
пслов  кoнтaкт  с  майките  на  госпо- 
дата  от  Arxel Tribe преди  някoлкo 
месеца , когатс  зaвъpшвaйки  пъp- 
вия  Legend установих , че  играта  е  
прекъсната  бyквaлнo no средата. 
Legend 2 от  своя  страна  Cu нямa 
дopи  собствено  интpo - тя  започва  
с  кpaтък  пpepaзкaз  нa събитията  от  
предишната  серия  и  действиетс  
продължава  от  момента  с  лагерния  
огьн , край  който  cu зapязaл  героя  
cu последния  път. Излиза , че  ако  
Cu купиш  само  втората  част, появи- 
ла  се  нa naзapa преди  дни , ще  се  
чудиш  чий  го  дири  нaшия  кpaй'гo- ' 
зи  огьн, a aкo Cu ce минал  с  noкyn- 
ката  на  първата  няма  да  Cu наясно  
с  кpaя  на  заинтригувалата  те  исто- 
pия, което  дopи  е  по-лошо. Точно  
този  малоумен  опит  зa печалбарст- 

те  и  дните  нa седмицата  - се  реша- 
вa c помощта  на  дoбpия  стар  френ- 
ски  език; на  почти  всяко  календар- 
че  можеш  да  отриеш  френските  им  
наименования). 

Играта  която  разискваме  вече  
oт  noлoвин  страница , впрочем , е  
псевдо-ЗD куест  (между  другото , 
след  като  преди  два  броя , в  статия- 
та  за  Necronomicon, предоставих  на  
внимaниeтo ти  обстоен  анализ  на  
продуктите  нa Canal+ и  нa opaлнaтa 
любов  ми  се  стори  съвсем  логично  
cera да  Cu поговорим  зa разпрост- 
ранителската  политика  на  фирмата  
Dreamcatcher, имаща  навика  дa из- 
дава  основно  псевдо-ЗD куестове , 
и, да  кажем , aнaлния  секс , нo Деян  
спомена  нещо  зa някакъв  радиатор  
и  се  отказах ) с  умерено  добра  гpa- 
фика, вече  похвалената  силна  ис- 
тория  и  нормална  степен  на  труд- 
ност. двете  Легенди  са  изключи- 
телно  увличащи  и  забележително  

11►  

ти  смъртен  грях  (Джoни, подай  ми  
кантара  и  ножа , моля  те. да, едно- 
килограмовата  тежест  ще  ми  тряб- 
вa). 

B Legends влизаш  в  ролята  на  
темплиера  Тонкред  HupaK, напус- 
нaл  оредна  cu след  краха  на  кръс- 
тоносните  noxoди  (тъкмo нaвpeмe, 
зa да  се  оттърве  от  интервенции  с  
Инквизицията, впрочем, както  зна- 
ем  от  историята ) и  noen no осеяния  
с  трупове  път  на  наемен  вoин. Сим- 
волът  нa вярата  My вече  bun ue 
разпятието, а  препълнената  кесия. 
Острието  нa меча  My вкусило  кръв- 
та  нa стотици  люде. Вярата  им  ня- 
мала  значение . Вече . Кръвта  на  
всички  била  червена . Също  кaтo 
кръста , който  някога  кpacял  бялата  
My туника  нa кръстоносец . Гoдини- 
те  минавали  и  славата  на  Тонкрад  
се  носела  в  четирите  посоки  на  
света. Дoкaтo един  ден  нещо  пpoб- 
лecнaлo B лeдeния  My СИН  пoглeд. 
Pъкaтa, стискаща  ятaгaнa тpenнaлa.  

където  всички  живёели  в  миp, къ- 
дето  човек  зaбpaвял  греховете  Cu. 
И  Тонкрад  изocтaвил  всичко  и  
тpъrнaл  да  тъpcи  вълшебния  град. 
Кръстосвал  пясъците  дългигодини  
и  най-нaкpaя  се  oзoвaл  пред  nopти- 
те  My. Ho какво  buno разочаровани - 
ето  му, кoгaтo oткpил  caмo pyuHu, 
между  които  вятьpът  разнасял  о6- 
лаци  oт  пясък . Тогава  темплиерът  
се  заклел , че  ще  намери  пророка  
Де  Лaнкpoa и  ще  ro ybue. И  така  
зanoчнaлo приключението  My. 

Историята  е  забележително  
интересна  (което  може  и  дa ue ли- 
чи  от  ropния  абзац , ама  ще  ro npи- 
емеш  на  доверие ) с  приятен  фило- 
софски  привкус , нещо  което  cu e 
съвсем  в  реда  нa нeщaтa, като  се  
имa предвид , че  неин  създател  е  
световноизвестният  писател  Паоло  
Коельо , автор  на  бестселърите  Aл- 
химикът  и  Деветата  планина. 0т- 
дaвнa не  съм  се  сблъсквал  с  urpa, 
чийто  сюжет  дa ме  завладее  no  

во  от  страна  на  създателите  на  Ле- 
гендите  се  явявa nъpвaтa и  нaй-се- 
риозна  причина  иначе  - няма  дa си  
кривя  душата  - чудесната  им  urpa 
да  се  нaмиpa в  настоящата  pyбpи- 
кa. Наскоро  видях  в  мрежата , че  
двете  cepuu зад  океана  вече  се  
прсдават  в  общ  комплект , нo не  
мисля , че  тoвa променя  особено  
много  нещата  на  poдния  пазар , кь- 
дето  дисковете  ти  ru продават  нa 
парче. 

Bтopaтa причина  играта  дане  
получи  обширно  представяне  на  
страниците  нa елитното  ни  списа- 
ниe e стьписващо  краткото  време  
нужно  за  изиграването  й. За  двете  
й  части , разположени  върху  цели  
четири  диска , ще  ти  тpябвaт  не  по- 
вече  от  шест  часа, npu това , ако  се  
замотаеш  сериозно  с  някоя  от  за- 
гадките  (което  ме  подсеща  дa те  
открехна , че  единствената  зaraдкa, 
с  която  можеш  дa се  замотаеш  нa- 
истина  сериозно  - oнaзи  с  nлaнeти- 
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Замисляли  ли  сте  се, какво  би  
лредставлявал  света  след  25 годи- 
ни? Някои  от  вас  може  би  вече  Cu 
лредставят  мрачна  пост-апокалил- 
тична  атмосфера , всякакви  мутан- 

M.A.D. 
Global thermonuclear Warfare 

на  мишката), на  което  вашите  те- 
ритории  са  отбелязани  в  зелено, a 
вражеските  в  червено . 

Let's the game begins! 
Първото  нещо, което  ще  ви  

ти  и  уроди, мотаещи  се  сред  изос- 
тавените  противоядрени  убежища , 
тьрсещи  с  изострените  Cu сетива  
прясна  кръв. Е, поне  някои  от  фир- 

. мите-производители  на  игри  се  
олитват  да  ни  го  втълпят. От  Small 
Rockets обаче  ca подходили  раз- 
лично  и  представят  бъдещето  кaтo 
непрекъсната  ядрена  война, между  
десетина  военни  бази  лръснати  no 
земното  кьлбо. Интересното  е, че  
всеки  континент  притежава  поне  
no една  тaкaвa. И  ако  я  загубите  
губите  и  територията  около  нея. 
Сякаш  усещам  озадачените  ви  
погледи , зaтoвa ще  се  опитам  дa 
ви  обясня  накратко  що  за  чудо  е  
M.A.D. Global Thermonuclear 
Warfare. Това  е  една  леко  смешна  и  
леко  извратена  стратегия  в  peanuo 
време, в  която  вие  улравлявате  яд- 
рената  мощ  нa половината  свят, 
срещу  другата  nonoвинa. Няма  
руснаци, нямa американци . Север- 
нa AMepuKa има  точно  толкова  яд- 
рена  мощ  колкото  Антарктида. 

Имате  нa разположение  цяло- 
тo земно  кълбо  (KaTo можете  дa 
въртите  камерата  с  десния  бутон  

направи  влечатление  е, че  енджи- 
нa ce справя  лерфектно  с  20-те  
обекта  в  играта , което  едва  ли  би  
следвало  да  ни  учудва  на  фона  
на... хм, нека  Cu го  кажем  нaпpaвo 
- грозноватите  текстури, ръбестите  
нискодетайлни  обекти  и  гpaфични- 
те  ефекти  от  преди  поне  3 гoдини. 
Ако  и  да  не  им  достига  кадърност  
авторите  нa игрицата  ca ce оказали  
достатъчно  предвидливи  и  ca ce 
погрижили  да  не  ви  остане  време  
да  ги  напсувате , ами  са  ви  осигу- 
рили  и  едно  "внушително " коли- 
чество  сгради  и  upgrade-u зa тях. 
Процесът  нa изграждане  протича  
no следния  нaчин: до  основната  ви  
бaзa построявате  nлoщaдкa за  изс- 
трелване  на  paкeти, след  което  за- 
почвате  дa зaпълвaтe орбитата  с  
разни  мaшинapийки, модули  и  
други  непотребни  неща. По  същия  
еднообразен  и  отегчителен , зa 
щастие  обаче  - кратък, път  Cu пост- 
роявате  Лаборатория  (Sci-Lab) и  я  
скачвате  с  орбиталната  cu станция. 
След  това  всичко  е  ясно ... залоч- 
ва  research нa ядрени  paкeти. Te ca 
общо  5 вида, като  едва  ли  ще  ви  

останат  нерви  дa дочакате  послед- 
нaтa, нo можете  дa опитате . Разли- 
ката  между  тях  е  обсега  нa дейст- 
вие, бъpзинaтa и  степента  нa nopa- 
жение, a приликата  - ярките  идиот- 
ски  цветове  и  нaй-общо  кaзaнo 
гpoзния  външен  вид. Пpoгpaмиc- 
тите  oт  Small Rockets ca ce noмъчи- 
ли  максимално  дa ни  усложнят  
живота  като  са  въвели  цели  два  
видa pecypcu - napu зa сградите  и  
орбиталните  станции, и  ypaн  зa 
атомните  paкeти. Ресурсите  npaк- 
тически  не  участват  в  и  без  това  
стерилниягеймплей , единствено- 
то, зa което  трябва  дa се  грижите  
no време  на  цялaтa urpa e дa уп- 
paвлявaтe пpeцизнo мepникa, no- 
кaзвaщ  мястото  нa попадение  нa 
термоядрената  paкeтa. 

Споко, нямате  проблеми  с  oчи- 
те, игpaтa наистина  се  води  страте- 
гия, доколкото  ru имa стратегичес- 
ките  елементи  е  отделен  въnpoc. 
Просто  геймплеят  нa M.A.D.: Global 
Thermonuclear Warfare наподобява  
силно  класиката  RISK. 

Вместо  квалитетен  саунд  aвтo- 
рите  отново  са  предпочепи  да  ми- 

нaт  тънко  и  са  използвали  звуците  
от  местната  кравеферма. Резулта- 
тът- мoнoтoннo мучене  npu всяко  
изтрелване  на  ракета. 

Зa финaл  ще  ви  дадем  един  
безкрайно  бaнaлeн, нo и  бeзкpaйнo 
полезен  съвет  (от  кoйтo за  съжале- 
ние  не  можахме  да  се  възnoлзвa- 
ме  самите  ниe): Щом  yceтитe, че  
дискът  c игpaтa, e някъде  нaблизo, 
не  чакайте  да  ви  гo нaбyтaт  в  ръце- 
те, просто  драснете  с  мpъcнa raз  в  
диaмeтpaлнa нa местонаходището  
My и  тила, който  ви  убеждава  дa се  
ръснете  зa uero, nocoкa. A още  no- 
добре, набутайте  се  в  nъpвия  no- 
голям  клуб  и  cu похарчете  кинтите  
качествено. Пoтaпяйки  се  в  
StarCraft, AoE unu Ground Control, 
например. 

Guerrero&Master  

1 Прилича  нa: 
Тука  май  ни  хванахте  нa тясно  
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почва  c "Ha пръв  пoглeд..." Ha пръв  
поглед, зaщoтo за  да  е  типичен  Jump 
n run някак  логично  ни  се  струва  в  
играта  да  има  клaвиш  за  jump. E, тa- 
кьв  няма. Човечето  скача  aвтoмaтич- 
нo щом  стигне  дo края  нa платфор- 
мата, лишавайки  ви  or тpъnкaтa сами  
да  изберете  тoчния  момент  и  място. 
Хайде  това  се  преглъща  някaк, проб- 
лемът  обаче  е, че  заглавието  май  и  
като  екшън  издиша. He че  такьв  лип- 
сва, просто  системата  за  прицелване  
е  доста  странна  и  доста  неудобна. 
Изисква  се  сериозна  нaтpeниpaнocт  
за  да  й  свикнеш , a в  тази  urpa няма  
тoлкoвa силен  аргумент, кoйтo да  те  
подтикне  да  си  дадеш  зор  за  noдoб- 
нo нещо. floue за  нас, aue разбира  се  
може  дa имате  и  друго  мнение. Как- 
тo на  всеки  е  известно, кoлкoтo и  
бeзnpиcтpacтнo дa се  опитваш  да  
гледаш  на  нещата  мнението  ти  вина- 
ги  ще  е  предимно  лично  й  субектив- 
Но, Затова  не  е  чуДНо  На  някoй  no- 
непретенциозни  или  философски  
настроени  играчи , кoйтo искат  да  
разцъкат  за  кеф  нещо  по-различно  
oт  игрите  излизащи  напоследък  
DroneZ силно  да  им  допадне . 0ще  

далавера  от  покупката  на  тoвa зarлa- 
вие  могат  да  се  oкaжaт  притежатели- 
те  на  GeForce 3, 512 mb DDR RAM и  
1,4 Ghz T-bird. За  тях  играта  може  и  
да  се  стори  манна  небесна  тъй  като  
има  BENCHMARK, зa всички  остана- 
ли  сме  изписали  no-ropнитe редове. 

Guerrero&Master 
(специални  благодарности  на  Gazar na no- 
мощта, де  и  ние  да  имахме  неговите  нерви ) 

P.S.:3a всички  желаещида  изпроб- 
вaт  нaй-новата  Cu машиниа  оы  спомена- 
тия  BENCHMARK има  една  добра  новина . 
Насиоро  (ЗАетуст) производителите  or 
ZethaGameZnpeдooraeиxa за  безплатен  
download ОтопеlМатК, BENCHMARK-a 
правен  C енджина  на  тази  итра, нo без  
игровага  часг. 

www.mu/tip/ayer.it/dronez.html 

Дами  и  господа  днес  сме  се  съб-
рали  за  да  венчаем  мистьр  Jump n 

run (c елементи  на  футуристичен  ек-
шън) с  мис  Добра  графика  (в  комп-
лект  с  nunca на  оригиналност  - ти- 

пично  за  жените ). Моля, ако  от  тук  
присъстващите  някoй  има  основател - 
нa причина  тoзи  брак  да  нe ce състои  
дa каже  сега  или  да  мълчи  завинаги . 
Хъмм... като  гледам  нямa никoй, 
добре  обявявам  ви  за  съпруг  и  съп- 
руга  дoкaтo смърпа  ви  раздели  (това  
поне  ще  е  скоро  и  слава  богу)... 

Пo-нататьк, както  всички  може  
би  се  досещате , драги  читатели , 
следва  първата  брачна  нoщ, a резул-
татът  от  нея, естествено , е  появата  
на  отрочето . 

Е, запознахме  се, дори  и  Cu по-
играхме  с  uero - за  кратко . To беше  
гьрбаво , щърбаво, малкo (мнoгo) че- 
пато, нo красиво  и  побърза  да  ни  пo- 
каже  гьрба  Cu с  финалните  надписи  
твърде  бързо. 

Мда... в  момента  сигурно  се  
питате  защо  се  отнасяме  така  с  него, 
чудите  ce: "Защо  тез ' xopa така  плю- 
ят  no игрицата , ами  я  скивайте  колко  
cool изглежда  нa снимките , бре?! " 

B интерес  нa истината  сте  прави , 
играта  наистина  изглежда  впечатля- 
ващо. Дори, попадайки  за  пръв  път  в  
нея, сред  менютата, можете  да  си  
помислите , че  ви  очаква  култова  иг- 

ричка. Всъщност  тя  наистина  е  така- 
ва  до  време. Би  могла  да  бъде  така- 
ва  и  като  цяло, нo нещо  не  е  достиг- 
нало. Какво, ще  се  опитаме  да  изяс- 
ним  за  вас  в  следващите  редове. 

Идеи  за  развитие  и  разнообра- 
зие  нa Геймплея , a също  и  opиги- 
налност, като  за  начало. Игpaтa е  
една  и  съща  oт  началото  дo самия  
край. Ho да  започнем  с  нaчалoтo. 

Ha npъв  поглед  DroneZ e футу- 
ристичен  екшън  с  елементи  нa Jump 
'n run. Управлявате  oт  тpeтo лице  
героя  Cu (можете  да  избирате  дали  
да  е  жена  или  мъж, без  това  да  вли- 
яе  no някакъв  начин  нa игpaтa). Той  
най-общо  кaзaнo лети  из  разни  ни- 
ва, качен  на  специални , полупроз- 
рачни  платформи , които  го  oтнacят  
до  разните  предизвикателства . Те  
oбикнoвeнo са  някой  или  нещо, кое- 
тo стреля  no него  (Ho могат, напри- 
мер, да  бъдат  и  някаква  система  или  
поредица  oт  лъчи  поставени  на  пътя  
ви, кoйтo се  включват  през  опреде- 
лено  време  и  тук  номера  е  нашия  
човек  да  улучи  тoчнo интepвaлa, зa 
да  скочи ... и  все  неща  oт  сорта). Ко- 
гато  преодолее  антипатията  ua npo- 
тивникa си, пращайки  гo в  свят, в  
който  тя  нe може  вече  да  гo достиг- 
не  тoй  прескача  на  някоя  нова  плат- 
форма, която  ro отвежда  дo следва- 
щата  неприятност . И  така  до  края! 

За  дa извъpши  тoзи  чутовен  
подвиг  героят  ни  разполага  с  въз- 
можноспа  дa хвърля  енергийни  
кьлбета  към  epara (кaтo с  задържа- 
нe на  бyтoнa за  стрелба  може  да  
концентрира  енергия  за  алтернати- 
вен, доста  по-мощен  заряд) и  да  из- 
дигa oкoлo себе  Cu енергиен  щит, 
възпрепятстващ  насрещните  такива. 
0свен  това  из  нивата  има  разни  60-
HyCu, кoйтo променят  тиna нa aтaкa- 
та  и  я  правят  далеч  по-въздейства- 
ща  върху  душевното , и  нe caмo, зд- 
раве  на  onoнeнra. За  отбелязване  е  
факты, че  енергията  на  геройчето  
не  е  безкрайна, тя  се  изразходва  с  
всеки  изстрел  или  щит, a зарежда- 
нето  й  нaнoвo'cтaвa каго  се  задържи  
курсора  известно  време  върху  спе- 
циален  излъчвател, какъвто  винаги  
има  нa всяко  полесражение . 

Ho aкo се  върнете  в  нaчалoтo на  
параграфа  ще  забележите , че  тoй  за- 

повече, че  в  нея  не  се  зaбeлязвa ня- 
каква  фpanиpaщa трудност  и  се  npe- 
върта  сравнително  бъpзo. 

Нивата  са  само  5, постни  са  ка- 
тo level design и  в  тях  дизайнерите  
са  Cu оставили  ръцете, или  no-cкopo 
една  много  специфична  конфигура- 
ция  oт  тpи  пръста  с  преобладаващ  
среден, визуализацията  нa който  
можете  да  видите  в  глaвнoтo меню  и  
отгоре  нa всичко  свети  (!). Добрата  
графика  npocтo не  може  да  компен- 
сира  всичко  тoвa. И  ако  тя  може  да  
ни  възнесе  нa седмото  небе, тo пъ- 
тят  към  Ада  също  e oткpит, a ролята  
нa Лoдкapя  се  изпълнява  oт  звуко- 
вите  ефекти . Тях  дори  няма  да  ги  
коментираме. 

B заключение  ще  кажем, че  ако  
пичовете  oт  ZethaGameZ cu бяха  
свършили  работата  както  трябва  
DroneZ щеше  дa е  едно  много  no- 
стилно  и  блестящо  заглавие . Най  нa 

roneZ  
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Когато  чух, че  на  ми  ce лада  
да  пиша  лреглед  за  Green Berets, в  
мен  се  надигнаха  доста  смесени  
чувства. От  една  страна  - a загла- 
вието  стои  думата  Myth, a това  no- 

не  досега  е  било  запазена  марка  
зa качество . От  друга  обаче  - Myth 
ДВЕ, игра  отпреди  доста  време, 
която  даже  no времето  на  излизa- 
нето  Cu не  блестеше  с  кой  знае  
какво  rpaфичнo и  звyкoвo oфopм- 
ление. Освен  тoвa, a Myth ставаше  
дума  за  битки  a един  приказен  
свят, дoкaтo a Green Berets обкръ- 
жението  е  мнoro no-oбикнoвeнo - a 
нея  ще  командвате  rpyna амеркан- 
ски  командоси  no време  нa вoйнa- 
та  във  Bиeтнaм. 

Mнoro бих  желал  след  yвoдa 
дa продължа  с  историята , обаче, 
зa съжаление , има  проблем . Taкa- 
ва  няма. Вместо  това  има  нещо  кa- 
тo дневник  нa един  oт  кoмaндocи- 
те, кoйтo служи  просто  да  запълни  
времето  между  мисиите  и  дa оси- 
гури  логическия  преход  oт  eднaтa 
карта  B другата . B него  от  време  на  
време  има  интересни  моменти , нo 
като  цялo според  мен  е  недостатъ- 
чен, за  да  ви  нaкapa дa изпитате  
съпричастие  с  войниците , кoитo 
командвате . 

A тези  последните  ca едни  и  
същи  на  практика  във  всички  ми- 
cии. Имате  нa разположение  отде- 

ление  a състав  от  6 души, нарече- 
но  A-Team. B uero влизат  трима  
командоси , въоръжени  с  автомати  
М16 с  подцевни  гранатомети , един  
санитар  с  автомат  и  болкоуслокоя- 

вaщи, един  картечар , кoйтo лрите- 
жава  и  con uден  запас  oт  гранати , 
и  командир , който  освен  с  aвтoмa- 
та  Cu разполага  и  с  разни  други  
екстри  a зависимост  oт  конкретна- 
та  мисия . Toaa e всичко. Пoнякora 
ще  ви  се  налага  да  улравлявате  и  
разни  странични  личности  oт  типа  
на  свалени  американски  nиnoти, 
военопленници  unu вoйници  oт  
южновиетнамската  армия, нo като  
цялo B тoвa отношение  разнообра- 
зие  практически  липсва. 

Тук  е  мястото  дa кажа, че  
Green Berets не  е  нoвa urpa B ис- 
тинския  смисъл  нa дyмaтa. Тя  
представлява  no-скоро  професио- 
нално  направена  модификация  нa 
Myth 2. Toaa ще  рече, че  има  нoви  
единици , карти  и  обекти  no тях, но  
енджинът  нa играта , софтуерът , 
кoйтo задвижва  нещата, cu е  ста- 
рият. Графиката , ефектите , и, кое- 
тo е  no-вaжнo, лorикaтa на  поведе- 
ние  на  единиците , е  непроменена . 
Toaa вoди  дo проблеми . Paбoтaтa 
е, че  a Myth повечето  единици  раз- 
читат  на  ръкопашните  схватки, за  
да  нанесат  щети  нa npoтивникa, 
unu nък  използват  стрели , кonия  и  

шашки , кoитo изхвърлят  във  виco- 
ка  дъга  a nocoкa на  противника . B 
Green Berets oбaчe основното  оръ- 
жие  са  автоматите , кoитo стрелят  
(повече  unu no-малкo) no права  
линия. Първата  неприятност  е  яр- 
кo изразената  склонност  нa вaши- 
те  и  вражеските  вoйници  дa се  
onитвaт  да  стрелят  през  ръбовете  
нa нелробиваеми  прегради . Те  ся- 
каш  мoraт  дa виждат  през  cклoнo- 
вете  на  хълмовете, и  да  се  прицел- 
вaт  no скритите  oтвъд  тях  неприя- 
тели . Най-интересната  част  е, че  
oт  време  нa време  им  се  случва  дa 
прокарат  през  земята  no някoй  
куршум  и  дa улучат  целта  Cu, без  
да  имaт  пряка  видимост  дo нея. 

Вторият  проблем  на  нenpиro- 
дения  зa автоматична  стрелба  ен- 
джин  е, че  гoлямa част  от  дълбo- 
кия  тактически  елемент  нa Myth 
просто  изчезва. Ha практика  ce no- 
лучава, че  винaги, кoraтo вие  мo- 
жете  да  стреляте  no apara (и  съот- 
ветно  дa My нанасяте  поражения ), 
тoй  може  дa прави  с  aac cъщoтo. 
Нещата  се  влoшaвaт  още  повече , 
кoraтo a битката  се  намесят  вpa- 
жеските  миномети  и  PПГ-та. Те  
могат  cnoкoйнo да  стрелят  no ко- 
мандосите  ви  иззад  някое  npикpи- 
тие, a пък  са  адски  тoчни. Ha това  
вие  можете  дa npoтивonocтaвитe 
най-вече  подцевните  rpaнaтoмeти  
на  баретите  Cu, oбaчe тук  oтнoвo 
имa неприятности . Зa дa стреляте  
no нещо  с  тях, трябва  дa се  прице- 
лите  не  право  B целта  си, a на  no- 
лoвинaтa разстояние  дo нея. Kaзa- 
нo тaкa може  и  дa не  звучи  кaro 
cлoжнa зaдaчa, обаче  пробвайте  
дa ro правите  сред  пресечен  те- 
рен, кoraтo врагът  се  нaмиpa нa 
paзличнa виcoчинa oт  вас, noд  о6- 
стрела  на  снайпери , aвтoмaти  и  
минохвъргачки ... Ето  a такива  си- 
туации  се  oкaзвa, че  нaй-добрият  
ви  приятел  не  ca тренираните  вoй- 
ници, npaвилнaтa преценка  и  тaк- 
тическият  гений , aми  опцията  
Save/Load Game. Което, впрочем , 
също  води  дo проблеми, понеже  
Myth никога  не  се  е  славел  със  
скоростта  Cu нa зареждане  нa зa- 
пазените  urpu. 

Kaктo вече  cnoмeнax, oт  rpa- 
фикaтa и  звука  нe можете  дa oчaк- 
вате  чудеса. Е, дoбaвeни  са  някoй  
интересни  ефекти  oт  типа  нa това, 
че  храсталаците  и  дърветата  пос- 
тепенно  се  разпадат  oт  близките  
взривове , HO кaтo цялo пред  очите  
ви  ще  застане  добрият  стар  (aк- 
центът  пада  върху  втopaтa дума) 
Myth 2. 

Добре , след  толкова  критика  е  
време  дa ви  кaжa зaщo въобще  ви  
губя  времето  с  прегледа  нa тaкoвa 

зarлaвиe. Отговорът  е  мaлкo тру- 
ден  за  формулиране , нo ще  се  
onитaм  дa ro дaм, дoкoлкoтo мora. 

Ключовата  дума  тук  е  "aтмoc- 
фера". Пo някакъв  доста  беден  нa 
изразни  средства  нaчин  авторите  
на  Green Berets ca ycnenu да  npoc- 
мучат  играта  cu c усещането  зa 
Bиeтнaм. Оъс  сигурност  не  тaкъв, 
кaкъвтo е  бил  нaиcтинa, HO въnpe- 
ки  тoвa - много  убедителен . Със  
стръмни  планини, разсечени  скло- 
нове, гыти  храсталаци , зacтoяли  
блaтa и  orлeдaлни  оризища . He- 
гостоприемна  земя. Вражеска  зе- 
мя, където  всеки  завой  нa пътека- 
тa може  дa крие  вражески  naTpyn, 
всеки  храсталак  - засада, всяка  
виcoчинa - укрепена  точка. Няма  
дa зaбpaвя  края  на  една  oт  мисии- 
те, където  тpябвa да  прекарате  хо- 
paтa cu през  ерозирала  местност  с  
мнoгo хълмчета , дoлчинки  и  nyк- 
натини  между  тях. Сред  мрежата  
oт  проходи  гъмжи  oт  виетнамци , 
кoйтo постоянно  се  движaт. Пoд  
нелриятелския  обстрел  човек  
трябва  светкавично  да  преценява  
как  дa раздели  xopara cu и  откъде  
да  ru npeкapa, тaкa че  дa не  се  из- 
ложи  нa опасността  дa гo зaoбикo- 
лят  и  заклещят  oт  няколко  пocoки, 
и  a същото  време  да  не  влезе  B 
бoй  с  превъзхождащ  ro npoтивник . 
Bcякa гpeшкa, зaбaвянe unu из- 
бързване  автоматично  вoдят  дo 
смърт  на  някoй  oт  войниците  ви. 

Kaктo и  една  друга  мисия , къ- 
дето  се  нaлara дa влезете  с  част  от  
командосите  cu a система  oт  noд- 
земни  тунели. Koлкoтo ca cвoбoд- 
ни  и  просторни  другите  места, кo-
итo посещавате  a urpaTa, тoлкoвa 
тьмните  проходи  нaвявaт  клaycт- 
poфoбия  и  чувство  зa caмoтa и  
скрита  onacнocт. 

След  всичко  тoвa, май  остава  
caмo дa кaжa струва  nu си  да  иг- 
раете  Green Berets. OTroaopbT не  е  
еднозначен . Ако  ви  харесва  Myth, 
и  не  ви  cвъpтa, дoкaтo чакате  из- 
лизaнeтo на  третата  част  нa игpa- 
та, можете  дa onитaтe дa убиете  
мaлкo време  с  десетина  мисии  B 
кoмпaниятa на  виетнамците  и  зе- 
лените  бapeти. Обаче  aкo нe сте  
npoбвaли  opиrинaлнaтa urpa, no- 
добре  нe cu разваляйте  впечатле- 
нието  зa нея  c Green Berets, ами  
npoбвaйтe истинския  Myth. 

Alex III 
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Bubble Bobble 
Аркадна  игра  на  TAITO за  емулатор  МАМЕ32 

TO 
START 

TUP 	HIGH SCORE 
46640 	 46640 
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EMYЛATOPИTE 
. . . или  възможно  ли  е  в  новото  

гигабайтово  време  някой  да  се  залепи  lлред  
мlонитора  джиткайки  20 килобайтlова  игра  от  
1986 година... 

Неслучайно  започвам  представянето  нa емулации  с  тази  
игра. до  голяма  степен  тя  олицетворява  връзката  между  ap- 
кадните  автомати  и  персоналните  компютри . Навремето  дори  
излезе  и  зa РС. Историята  се  върти  около  две  дракончета , ко-
ито  притежават  способноста  дa плюят  балончета , затваряйки  
в  тях  враговете  си, пъплещи  из  двуизмерните  нивa на  игpaтa. 
След  това  пукат  балончетата , превръщайки  гадовете  в  апетит- 
ни  зa своя  вкус  специалитети  и  сладко  ru похалват. Тънкости- 
те  в  играта  са  многобройни , но, разбира  се, се  разчита  (както  
впрочем  и  в  повечето  емулации , no принцип ) главно  нa добро  
познаване  на  нивата , бързо  съобразяване  и  ловкост  нa ръце- 
те. Могат  дa бъдaт  "забърсани" доста  екстри  от  типа  нa бързо  
или  далечно  плюене  на  балончета , огнен  дъх, телепортиране  
три  нива  напред, бомба  "разчистваща" нивото  и  др. Отделно  
от  това  на  някои  нива  има  специфични  балончета , от  които  
npu пукането  им  излитaт  светкавици , вълни  помитащи  врага  и  
Т.Н. Екстри , които  и  сами  ще  откриете  ако  noиrpaeтe, както  кa- 
зах  тьнкостите  нe ca една  и  две, оставям  нa заинтригуваните  
удоволствието  дa се  залознаят  с  тях  лично. Самите  гадове  за  
разнообразни  и  действат  no предварително  зададен  алropи- 
тьм, нещо  специфично  за  тoзи  род  игри. Hивaтa ca прекрасно  
конструирани , като  във  всяко  има  идея  и  нaчин  за  перфектно  
минаване . Играта  cтaвa, както  зa самостоятелно  джиткане , 
така  и  зa двoйнa кoмбинa. 

Оценка  996/о  

Psychic 5 
Аркадна  игра  на  JALECO за  емулатор  МАМЕ32 

Ето  една  игра  отличаваща  се  с  нестандартните  cu реше- 
ния  неповторени  след  това  в  друга, поне  доколкото  нa MBH ми  
е  известно . Играчът  влизa в  poлятa нa група  от  пет  симпатяги  
борещи  се  срещу  злото. B началото  има  достьп  само  до  двa-  
ма  от  партито  като  в  периода  нa цъкане  бивaт  освобождавани  
останалите  герои , като  вceки  един  от  тях  има  специфични  кa- 
чества  - височина  нa скока, cuna нa удара  с  чук  и  CKOPOCT нa 
пвдане  във  въздуха  след  скок. B зависимост  от  спецификата  
на  нивoтo трябва  да  се  избере  най-лодходящият  персонаж , ка- 
тo смяната  става  единствено  в  телефонни  кабини , разпръсна  

. - 

p 

- 
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От  няколко  години  насам  в  едно  
със  стремглавото  развитие  на  лерсо- 
налните  компютри  на  няколко  умни  
глави  е  хрумнала  идеята, че  могат  да  
бъдат  емулирани  по-стари  компю- 
търни  технологии , които  са  намирали  
и  лродължават  да  намират  приложе- 

ние  в  игралните  автомати  и  в  конзо- 
лите. По  този  нaчин  са  се  появили  и  
лървите  емулатори  на  тези , чужди  
дотогава  зa PC геймърите , игри . 

Разбира  се, за  да  се  джитка  съ- 
ответната  игра  освен  съответния  
емулатор  е  нужен  и  тaкa наречения  
ROM за  нея , лод  форамата  нa фaйл. 

(Представете  си  го  като  носител , от  
който  зареждате  съответната  игра.) 

Много  е  важно  дa се  знае, че  улотре- 

бата  нa ROM-oee (освен  ако  не  прите- 

жавате  самите  игри  в  оригинал ) е  нe- 

законна! Ако  нямате  оригинални  ко- 
лия,трябва  да  изтриете  игрите  от  
хард  диска  си  през  следващите  24 

часа  след  записването  им!!! 

Е  сега  и  вие, заради  лротокола , 

най-малкото , трябваше  да  го  кажа  
бе, разберете . Стига  вече  с  тез  обел- 

ки  и  яйцa, че  залриличах  на  Четирите  
Сезона. Та, да  се  върнем  нa темата  
ece naк: 

EMynaTopuTe ce делят  основно  
на  двa вида, a имeннo: Аркадни  и  
Koнзoлни. 

Аркадните  са  тези , които  емули- 

рат  игри  от  онези  автомати , в  които  
нaвpeмeтo, a и  cera някои  от  нас  пyc- 

каха  жетончета  с  единствената  цел  
да  се  доберат  до  края  на  съответното  
приключение . Откакто  обаче  лесо- 
налните  компютри  зaпoчнaxa да  на- 
мират  място  на  бюра  и  маси  в  почти  
всяка  къща, този  вид  забавления  
(лоне  в  България ) залочнаха  да  зa- 

мират. Bce пак  е  някак  no удобно  е  
вместо  дa пускаме  no 50 стотинки  

060 
	през  няколко  минути  просто  да  на- 

тискаме,например,Е3 петдесетина  
пъти  и  така  да  лревъртим  играта , ко- 
ято  навремето  е  погьлнала  месечни- 

те  ни  джобни , че  и  повече. Основните  
емулатори  за  този  вид  игри  са  Маме, 

Мамез2, Nebula, Callus, NeoRageX, 

Impact и  др. 

Другият  вид  емулатори  ca кон- 

золните. При  тях  се  емулулират  игри- 

те  за  телевизионните  платформи , a 

също  и  джoбни  игри  зa Sega, 

Nintendo, Atari и  др. 

От  тoзи  брой  на  Garners' 

Workshop ще  ви  представяме  no ня- 
кoлкo емулатора  и  urpu зa тях  като  
нямa дa следвамехронологичен  или  
кaкьвтo и  дa е  ред, a ще  се  onитaмe 

да  ви  зanoзнaeм  с  нaй-интересните  
заглавия  според  нас. 

МАМЕ32 за  Windows9x  

Редно  е  дa започнем  с  нaй-разп- 
ространения  и  предлагащ  нaй-голям  
избop or urpu емулатор , a именно  
Мате32. Положителните  My cтpaни  
ca, че  нa него  могат  дa бъдaт  играни  
над  хиляда  urpu, имa сравнително  
лесни  настройки  нa кapтинa, звук, 

клaвиaтypa и  джойстик . Tyke необхо- 

димo да  се  спомене , че  в  голямата  
Cu част  игрите  от  този  род  са  зa два-  
ма  дори  трима  души  и  предлагат  ед  
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Metal Slug 
Аркадна  игра  на  NEOGEO за  емулатор  NEORAGD( 

Оценка  90% 

Cadillacs & Dinosaurs 
Аркадна  игра  на  CAPCOM за  емулатор  NEBULA. 
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нo доста  интригуващо  заіаление. 

Недостатъците  идват  oт  честите  

проблеми  със  съвместимоспа , срав- 

нително  roлямoтo натоварване  на  

процесора  (нужен  e Pentium II 400 

Mhz c 128 MB RAM за  да  ви  вървят  

перфектно  noчти  всички  игри), както  

и  липсващата  подръжка  на  алтерна- 

тивни  режими  на  рендериране  на  

картината  (има  единствено  interlaced 

визия, на  кoятo, обаче, поне  може  да  

се  сменя  разделителната  способ- 

ност). Най-добрите  игри, които  

Мате32 подържа  са  на  CAPCOM oт  

двете  noкoлeния  CPS-1 и  CPS-2 и  на  

NEOGEO. За  тях  обаче  има  доста  no- 

добри  специализирани  емулатори , за  

кoитo ще  стане  дума  no нататък. Гo- 

лямата  сила  на  програмата  е  в  no- 

старите  игри  на  фирми  като  ТА1Т0, 

JALECO и  MIDWAY, за  които  в  пове- 

чето  случаи  не  може  да  бъде  наме- 

рена  друга  алтернатива . 

NEBULA зa Windows9x 

Ето  и  един  великолепен  емула- 

тop за  гореспоменатите  игри  на  

САРСОМ. Paзнooбpaзнитe настройки  

на  графичния  енджин  правят  невъз- 

мoжнoтo и  карат  сравнително  rpoзни  

в  opиrинал  urpu дa изглеждат  вели- 

кoлenнo. Повечето  oт  заглавията  пък  

са  наистиана  страхотни , пада  зверс- 

ки  кютек  и  изживяването  е  различно  

от  всичко, кoeтo предлага  PC-To, 

просто  това  ca urpu кoитo в  roлямaтa 

си  част  никога  не  са  излизали  за  ни- 

какви  други  машини. 

NEORAGEX за  WindOws9x 
Всичко  казано  за  NEBULA вaжи  

и  тук, caмo дето  в  случая  се  емули- 

рат  игри  зa NEOGEO. E, програмата  е  

no-старичка  за  жалост  и  предлага  

no-малкo настройки, нo визията  и  

звукът  все  пак  са  на  мнoгo дoбpo ни- 

вo. A самите  заглавия  нa NEOGEO са  

cynep яки  и  oбщo взето  си  ocnopвaт  

първенството  с  тези  на  CAPCOM. 

IMPACT за  WindOws9x 
Ето  и  едно  oт  нaй-новите  поколе- 

ния  аркадни  urpu. Пpeкpacнa 3D rpa- 

фика, звучене  съревноваващо  се  с  

това  на  компютьрните  игри  и  доста  

нестандартни  и  малoбpoйни  загла- 

вия  са  отличителните  черти  на  тoзи  

продукт, кoйтo емулира  urpu на  

IMPACT. 
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Можете  да  считате  всеки  oт  изб- 

роените  емулатори  препоръчан  лич- 

нo от  мен  и  ако  ми  ce доверите  мис- 

ля, че  ви  очакват  неочаквани  прежи- 

вявaния  ;  ). До  едно  положителни ! 

Надявам  се  с  развитието  на  тази  

рубриката  да  излязат  още  нови  ему- 

лaтopи  или  аз  самия  да  открия  таки- 

ва, за  чието  съществуване  не  noдo- 

зирам. Ho така  или  иначе  ще  се  ста- 

рая  да  бъдете  добре  и  качествено  ос- 
ведомени  зa всичко  случващо  се  в  

тoзи  свят  - тoлкoвa близък, нo съ- 

щевременно  останал, предполагам, 

скрит  за  мнозина  oт  вас. Така  както  

бе  скрит  и  за  мен  допреди  година. 

B следващия  бpoй  очаквайте  

Dungeons&Dragons: Shadow over 

Mystara, Street Fighter Alpha, 

Wonderboy както  и  информация  зa 

емулаторите  нa SEGA и  NINTENDO. 

uRKO 

ти  из  нивата. :секи  елемент  в  играта  е  премислен , 
така  че  само  майстор  да  може  да  достигне  върхови  
постижения . A има  и  една  вещица  която  кротко  прелита  
от  време  през  екрана, научите  ли  ce да  я  праскате  счу- 
ка  в  главата  след  това  стават  чудеса  от  храброст  и  безу- 
мие. Играе  се  единствено  индивидуално . 

Оценка  99% 

Хумор  е  думата, характеризираща  най-точно  тa- 
зи  игра. Само  трябва  да  я  погледате  внимателно  
действието  една-две  минути  и  стомашните  болки  са  
ви  гарантирани . Става  дума  за  две  войничета, които  с  
всякакви  средства  тръгват  срещу  врага  решени  да  no- 
бедят. Освобождават  се  пленници , даващи  ценни  бо- 
нуси. трепе  се  пехота, хеликоптери , танкове, кораби, 

абе  всичко, което  ви  се  изправи  на  пътя, като  всеки  
елемент  от  играта  е  пропит  с  тьнък  бъзик. Графиката  
е  прекрасна  и  спомага  още  повече  за  невероятното  
изживяване . Може  да  се  играе  индивидуално  или  
партийно  със  съпартиец  (хехе, знам, знам  - понякога  
съм  много  оригинален )! 

Класика  издържала  проверката  на  времето, тази  
игра, заедно  c Double Dragon e символът  на  комбина- 
тивиата  игра  срещу  маси  от  паплач, която  Cu проси  да  
яде  як  кютек. Луд  генен  инженер  е  в  основата  на  си- 
лите  на  врага. Масова  мутация  ще  изправи  срещу  вас  
какви  ли  нe изроди , динoзaвpи  и  нормални, нo нeмo- 
pални  люде. Кефът  е  гарантиран , просто  на  всеки  чо- 
век  My е  приятно  дa бие  raдoвe npu това  в  промишле- 
ни  количества. Восовете  в  иrpaтa ca opиrинални  и  вce- 
ки  от  тях  Cu има  различен  чалъм. Играта  е  сравнитеп- 
нo cтapa, нo въпреки  това  с  графичните  възможности  
нa NEBULA изглежда  доста  добре. Cadillacs & 
Dinosaurs става  за  един, двама  и  трима  иrpaчa. 
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Въпреки  че  е  леко  абсурдно  тряб- 
ва  да  признаем, че  в  случая  c Final 
Fantasy пословичното  малоумие  нa 
българските  преводачи , отдали  съмни- 
телните  Cu познания  no английски  
език  на  дoбpoтo старо  седмо  изкуство , 
е  родило  заглавие , кoeтo описва  същ- 
носпа  на  филмa далеч  no-точно  от  
оригиналното  тaкoвa. Toea не  е  просто  
поредният  безсмислен  летен  хит  с  
мнoro ефекти, въпреки  че  извисената  
дебилност  нa сюжета  кaтo нищo може  
да  те  подлъже. Зaщoтo ако  ocтaвим  
нacтpaнa идиотският  псевдо-филo- 
софски  замисъл  нa сценаристите , диa- 
лora нa нивo телевизионна  реклама  зa 
перилен  препарат  и  режисура, нanoм- 
нящa, че  детската  ти  мечта  да  седнеш  
на  столчето  с  надпис  Director, станала  
лесно  изnълнимa след  като  известно  
време  си  поседял  нa кoжeнo кресло  в  
кабинет, нa чиятo врата  виси  пoдoбeн  
надпис, не  е  дocтaтъчнo условие, зa да  
се  справиш  добре  с  дирижирането  нa 
двучасов  филм, Final Fantasy cu e една  
малка, спретната  революция  в  кинoтo. 
Революция , чието  нaчалo е  положено  с  
първия  дигитален  ефект, промъкнал  
се  на  кинo-лента. Toaa e Фантазия, 
превърната  в  Реалност  единствено  и  
само  с  noмoщтa на  компютър, кaтo тo- 
зи  пред  кoйтo ще  седнеш  да  играеш  
след  кaтo ocтaвиш  тoвa списание, като  
тoзи, пред  който  стоя  в  мoмeнтa, зa дa 
пиша  това. Първият  филм, кoйтo раз- 
мива  границите  между  игpалнoтo кинo 
(oHoBa c актьорите , noмниш) и  кoмпю- 
тьрно  генерираното  тaкoвa no нaчин, 
кoйтo те  кара  да  се  чудиш  дали  в  неда- 
лeчнoтo бъдеще  aктьopcтвoтo ace още  
ще  е  печеливша  професия. 

И  понеже  революциите  в  кинoтo 
ca нещо, кoeтo силно  ме  интересува  
ще  приема  на  доверие , че  и  с  теб  е  та- 

ка  и  ще  ти  разкажа  някoи  интересни  
неща  за  направата  на  Реална  Фанта- 
зия. 

Идеята   
"Винаги  съм  искал  да  създам  нова  

форма  на  забавление, кoятo съчетава  
техническото  вълшебство  на  интерак- 
тивните  игри  с  филмoви  визуални  
ефекти " споделя  Хиронобу  Сакагучю , 
създателят  на  игралната  поредица  
Final Fantasy и  режисьор  на  едноимен- 
ния  филм. "Идеята  за  PeanHa Фанта- 
зия  се  роди  преди  някoлкo roдини, кo- 
гато  cu мислех  зa създаването  нa из- 
цялo кoмnютъpнo генериран  филм, 
трвтиращ  идеята  за  човешкия  дух. Ис- 
кax да  разкажа  история  зa живoтa и  
смърпа  използвайки  кoмnютъpнo ге- 
нерирани  персонажи ." 

Духа  в  машината  
Предполагам , че  ще  ви  е  интерес- 

нo дa разберете , каква  железария  е  
направила  Фaнтaзиятa Реална. Kaтo зa 
нaчалo всеки  един  от  художниците  Cu e 
имал  no един  Sillicon Graphics нa бю- 
poтo, зa да  си  играе  с  него. Пo-пос- 
лушните  си  имали  no два. Основният  
софтуеър  изnoлзвaн  oт  художниците  
нa продукцията  се  зове  Maya и  
RenderMan като  програмата  с  нежното  
женско  име  е  служела  зa ежедневната  
paбoтa, a ocнoвнaтa част  от  рендърин- 
ra e правен  на  RenderMan-a на  Pixar. 
Самият  процес  на  рендъринга  се  осъ- 
ществява  oт  над  1200 компютьра  с  
Pentium III процесори  вързани  в  мрежа  
пoд  Linux (дистрибуция  Red Hat Linux 
6.2). Paзpaбoтeнaтa oт  Square Soft 
програма  SOB нaтoвapвa цялата  тази . 
менажерия  дo крайна  степен  в  зависи- 
мост  oт  тoвa, какви  задачи  й  поставят  
художниците  за  деня. Заявките  се  noд- 



реждат  no приоритет, брой  процесори , 
кoитo ще  бъдат  необходими  за  рендъ- 
ринга  и  па. И  като  дръпнем  чертата  
noд  статистическите  данни  излиза, че  
на  всбки  един  процесор  a края  на  pa- 
ботата  се  падат  934162 дни  рендъ- 
ринг. И  това  са  само  финалните  ста- 
тистики . Като  добавим  тестовете , ре- 
визиите  и  превютата  излиза  доста  no= 
вече. SOB извършва  приблизително  
300 000 задачи  със  средна  скорост  50-
100 frames нa зaдaчa, в  зависимост  oт  
вида  й. Зa "склад" господата  от  square 
paзnoлaгaт  с  над  4ТВ  онлайн. Както  
сами  казват  - пълни  през  по-голямата  
част  от  времето. 

Еюипы  
"Атмосферата  в  офиса  ни  беше  

мнoro небрежарска " припомня  Cu Трой  
Брукс, системният  надзорник  нa npo- 
дукцията, "народът  носеше  тениски  и  
шорти, навсякъде  се  тьркаляха  играч- 
ки, геймърски  списания, постери  нa 
филми, купчини  дискове  - oбичaйнитe 
неща  зa аниматорските  студия. Пo ед- 
нo време  си  направихме  турнир  no 
футбол  в  едно  от  хранилищата  за  кa- 
сети, нo ce налoжи  да  прекратим , за- 
щoтo беше  твърде  шумно  :-( Обаче  
пoчти  не  сме  urpanu на  компютърни  
игрички, да  ви  кажа. Предполагам , че  
наистина  писва  да  гледаш  монитора  
no дванадесет  часа  нa ден. Хората  се  
занимаваха  предимно  със  спорт  в  cвo- 
бoднoтo Cu време  - някoи  ходеха  дa 
карат  сърф  сутрин  преди  работа, мнo- 
гo ходеха  дa се  гмуркат  през  уикенди- 
те. Чух  дори  зa посещения  в  кръчми, 
нo нямaм  никаква  допълнителна  ин- 
формация  no въnpoca... 

Аз  личнo смятам, че  най-roлямoтo 
изпитание  пред  екипа  ни  въобще  не  бе  
свързана  с  техниката  no направата  нa  

тук  разисквания  филм, a c кoмyникa- 
циятa. Имахме  художници  oт  над  20 
различни  страни, работещи  no продук- 
цията, доста  xopa oт  екипа  нa square 
games в  Япoния; нe всички  от  тях  гoвo- 
реха  английски , a твърде  малко  oт  
другите  говореха  японски. И  освен  с  
хората  oт  гейминг  индустрията ;  oт  
фирмите  за  ефекти, aнимaтopитe, тв- 
техниците , xopaтa oт  рекламата, разпо- 
лагахме  и  с  доста  преводачи . И  тoвa 
струпване  нa много  и  различни  xopa - 
дa ви  кaжa - означаваше  гoлям  брой  
различни  преживявания . И  мисля, че  
това  е  намерило  отражение  във  фил- 
мa, това  съчетание  oт  мнoro и  различ- 
ни  усещания  и  преживявания , обеди- 
нено  в  името  нa една  oбщa идея." npaB 
е  милият, хаотичен  бълвoч  се  е  полу- 
чил... 

Началото   
"Ha бaзaтa нa сценария" осветлява  

ни  и  no тoзи  въпрос  Трой  "направихме  
скиците  и  след  тoвa сторибордовете  - 
също  кaтo npu нормален  филм. Изпoл- 
звахме  декори  в  ниска  резолюция, зa 
дa определим  движението  нa кaмepaтa 
и  гледните  тoчки  и  едва  след  това  не- 
щaтa cтaвaxa 3D. Героите  също  бяха  в  
ниска  резолюция , зaщoтo тaкa беше  
пo-бързо  и  necuo да  ги  манипулираме  
в  реално  вpeмe. После  идваше  същин- 
cкoтo анимиране." 

Герои  на  нашето  време   
"Чoвeшкoтo лице  е  мнoгo комплек- 

сно" излaйвa режисьора  Сакагучи  със  
свеж  японски  акцент  " Всички  ние  виж- 
даме  човешки  лица  тoлкoвa чecтo, че  
не  можем  дa бъдем  заблудени  - зрите- 
лят  веднага  ща  забележи  всяка  греш- 
кa, кoятo нямa дa My направи  впечатле- 
ниe npu образите  нa чyдoвищaтa." 



да  предвидим  къде  ще  се  oзoвaт  съот- 
ветните  неща  no завършената  глава." 
Реалистичноспа  на  лицата  на  главни- 
те  repou e бил  един  oт  основните  пре- 
пъни-камъни  пред  художниците . Чo- 
вeшкoтo око  дoтonкoвa е  свикнало  C 
вида  на  хората, че  всяко  едно  детайл- 
че, кoeтo не  e нa място  прави  цялата  
картина  нepeалиcтичнa. " моделите  ни  
са  съвсем  като  живи  xopa" хвали  се  
rлaвният  художник  на  продукцията  
Рой  Сато  "Ако  разпорите  Аки  ще  види- 
те  истински  кости, мускули  ..." 
Ммммм! 

Всъщност  създателите  не  са  били  
тoлкoвa кръвожадни  - единственото  
нещо, кoeтo ca разпорили  no време  нa 
правенето  нa филмa ca една  купчина  
тениски, панталони  и  якета. Причината  
за  това  били  костюмите, които  дoшли  
като  скици  oт  дизaйнерите . Зa да  бъ- 
дат  направени  реалистично , те  трябва  
да  бъдaт  направени  така, както  са  
ушити  от  шивачите . Стигнали  дo тoзи  
извoд  една  купчина  яnoнци  хукнали  дo 
най-близкия  магазин, откъдето  се  вър- 
нали  C една  торба  дреки. Последвало  
мнoro внимателно  разчленяване  на  
дрехите  дo съставните  им  части. 

Коса  без  Милош  Форман   
He може  да  не  Cu чул, че  главната  

героиня  Аки  Poc Cu има  съвсем  истинс-  
ка  коса  oт  60 000 кocъмa всеки  един, oт  
кoитo може  дa бъде  индивидуално  
контролиран  в  зависимост  oт  rpaвитa- 
ция, триене, въздушни  течения... Ha 
въпроса  кaк  са  раздвижили  косата  й, 
KeBuH Бьорке, рендъринг  надзорника  в  
екипа  (Боже, кaкви  длъжности!) отго- 
варя  "Verrrry carefully :) B зависимост  
от  сцената  в  която  Аки  се  намира, са  
изnoлзвaнa различни  модели  нa peн- 
дериране. AuuMupaHa e c noмoщтa нa 
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Героите  във  филма  не  са  създавани  no 
образ  и  подобие  на  истински  хора  - 
аниматорите  просто  са  се  вдъхновява-  
ли  oт  сценария . Във  филма  има  десе-  
тина  основни  персонажа  и  над  сто  
"статисти ". "Последните " усведомява  
ни  отговорника  no техническата  обра- 
ботка  на  персонажите  Кевин  Окс  ru 
виждаме  само  в  няколко  кадъра  или  в  
далечината  и  броят  на  полигоните  им  е  
само  към, да  кажем,100 000. При  вo- 
дещите  ponu обаче, където  имаме  и  
динамична  симулация  на  дрехите, как- 
тo и  множество  близки  планове, no- 
казващи  и  най-дребните  подробности  
броят  на  полигоните  се  покачва  драс- 
тичнo. Така  при  главните  repou тoй  е  
oкoлo 300 000." 

Изненадващо  всеки  един  персо- 
наж  - oт  излишнo мъжествения  Грей  
Едуардс  дo възрастния  д-р  Сид  - е  
правен  no един  и  същи  образец. 
"Просто  създадохме  един  персонаж  и  
ro вградихме  в  следващия " казва  Окс. 
"Адаптирахме  технологията, геометри- 
ята  и  начина  на  налагане  на  тексryрите  
oт  персонаж  на  персонаж. Така  се  
справихме  C изграждането  им  изклю- 
чително  бързо. Ho въпреки, че  изnoлз- 
вахме  една  матрица  мнoro внимавах- 
ме  да  няма  прилики  между  персона- 
жите  - всеки  cu има  свой  индивидуа- 
лен  образ." 

Заради  сложната  геометрия  на  
лицата  е  било  трудно  да  се  налагат  на- 
рисувани  на  ръка  текстури  директно  
върху  тях. За  това  главите  на  персона- 
жите  са  били  "изравнени " в  двуизмер- 
на  повърхност, no начина  no-кoитo 
земният  глобус  се  превръща  в  плоска  
карта, преди  да  им  се  сложат  тексту- 
рите. " Беше  сложно  и  объркващо  в  на- 
чалoтo" подсмихва  се  Окс  " нo C вpe- 
мето  свикнахме  и  вече  бяхме  способни  



Maya и  художниците  могат  да  използ- 
ват  процедурните  туулчета , вградени  в  
програмата  или  пък  да  анимират  ръч- 
но. Има  много  различни  видове  дви- 
жения  във  филма: Например  "поведе- 
нието" на  косата  нa Аки  при  нулева  гра- 
витация  е  оъвършено  различно  от  това  
при  разходките  й  в  отаята  или  докато  
лежи  нa операционната  маса. 

Любов  на  фаонтовата  линия   
При  все  целият  екшън  Сато  обяс- 

нява, че  една  от  най-сложните  за  ани- 
миране  оцени  е  билa целувката  между  
Аки  и  Грей. He оамо, защото  техни- 
чески  въпросният  момент  беше  нaй- 
дългият  във  филма" разнежва  се  Рей  
Сато  "но  и  защото  Аки  не  казва  абсо- 
лютно  нищо  - тя  говори  о  очите  ои. И  
те  трябва  дa кажат  много  без  подкре- 
пата  на  диалог. Положих  много  усилия  
no анимирането  на  очите  на  Аки. Mo- 
жеш  да  направиш  най-добрата  анима- 
ция  на  уотата, нo ако  очите  оа  замръз- 
нали  - героят  ти  е  мъртъв  като  някакъв  
говорещ  манекен . Много  е  леоно  да  
движиш  нещо  наоам-натам  - проото  
взимаш  една  иконка  и  я  меотиш  - нo 
да  направиш  движението  реалиотично  
- ето  това  е  гoлямoтo предизвикатело- 
твo!" 

Змийски  размисли:  
Прокарвам  неуверено  ръка  над  

клавиатурата . След  кратък  оглед  на  
отатията  уотановявам, че  оа  оотанали  
деоетки  неща, за  кoитo не  остана  мяо- 
тo. Като  например  направата  на  екоп- 
лозиите . Или  на  кожения  шлифер  нa 
генерал  Хайн  (озвучаван  oт  Джеймо  
Уудо, да  ни  е  жив  и  здрав). Или  за  
ооемте  пласта  кожа, оменяна  в  завиои- 
мост  oт  изиокванията  на  сцената. 

Разрових  се  в  буквално  тoнoвe ин- 

фo oтнocнo Fina! Fantasy: The Spirits 
Within в  името  на  тази  отатия  и  мога  
да  ти  кажа, че  тя  обхваща  твърде  нез- 
начителна  чаот  oт  това, което  разбрах  
за  филма. И  зa бъдещето  на  кинo-ин- 
дуотрията , в  тoзи  ред  нa мисли . Ho 
въпреки  това  Cu мисля  да  спра  дo тук. 
Първо  искам  да  оотавя  място  за  сним- 
ките, кoитo - особено  ако  не  Cu гледал  
филма  - ще  ти  кажат  повече  за  Реал- 
ната  фантазия  от  воичките  думи  на  
овета. И  втopo - миоля, че  извoдът  oт  
статията  е  пределно  яоен. Доживяхме  
времената , кoгaтo банда  очилати  пик- 
льoвци  о  noмoщтa на  компютър  могат  
за  някoлкo месеца  да  оъздадат  актьор , 
пo-добър  oт  много  cвoи  живи  колеги . 
Актьор, който  може  да  изиграе  вcичкo, 
отига  мишката  дa попадне  в  ръцета  нa 
кадърен  режиоьор , a клавиатурата  - в  
ръцете  на  добър  оценариот . Такива  тук  
за  дoбpo или  злo отоъотват , HO - в  това  
оъм  абоолютно  оигурен  - рано  или  
къcнo ще  се  одобием  оъо  отойноотен  
дигитален  филм. И  тoгaвa оедмото  из- 
куотво  ще  бъде  прекроено  из  ocнoви. 

За  финал  е  добре  дa дадем  дума- 
та  нa човека  C парите  в  цялата  тази  ис- 
тория. Обикновено  така  се  npaeu. 

МИНjПК2та  на  Пр0АуЦеНта:  
"Създадохме  технология , която  да  

разшири  възможностите  за  оъздаване  
на  кoмпютьpнo-генерирани  хора" каз- 
ва  C гордоот  Крис  Лий. "Никой  от  нас  
не  твърди, че  оме  направили  фoтo-ре- 
алиотични  пероонажи . Ho e факт, че  в  
"Реална  Фантазия" няма  разграниче- 
ние  между  реалноопа  и  кoмnютьpнo 
оъздадените  образи. Това  беше  шaнc 
да  разкажем  велика  човешка  иотория  
C помощта  нa оъвсем  различна  мe- 
дия." 
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Посвещавам  тази  статия  на  моя  добьр  прия- 
тел  и  иолета  Дамян  Христов, иойто  в  момента  се  
вьзстановява  след  автомобилна  иатастрофа . 
Яне, бих  исхалда  ти  пожелая  най-бьрзо  иус- 
пешно  оздравяване  и  сиоро  отново  да  се  присье- 
диниш  иьм  нac! 

"Животы  е  просто  една  сцена, a всичии  ние  
сме  итрачи  вьрху  нея. Ами  аз, питате? Е, аз  сьм  
Звездата ." 

Джон  Ратенс , "Палитри' 

Единственият  нaчин  да  обясним  какво  са  
това  ролевите  игри  е  дa ги  сравним  с  нещо  
познато. Ролевите  игри  са  социални  игри, те  са  
основани  нa общуването  между  хората  и  взаи- 
модействието  между  тях  нa ocнoвaтa на  измис- 
лeнa среда. Няма  нормално  момче, кoeтo в  
ранното  си  детство  дa не  е  участвало, наблю- 
дaвалo или  най-малкoтo чувало  зa игрите  
"стражари  и  апаши" или  "каубойци  и  индиан- 
ци", a момичетата  - игри  'на  майки" (ъ?І   - 
бел. ред.) или  пък  на  "чичo доктор" (b?i?!  
00, да!... - бел. ред.) 

(Какво? Не, не  е  тoвa, кoeтo Cu мислиш! 

Ама  че  мръсно  подсъзнание! - бел. aBT.). 
И  мaкap днес  тези  игри  дa ca извън  полез- 

рението  на  подрастващото  кибер-поколение  
(както  е  мoднo да  ro наричат  в  неспециализи - 
раните  издания), вторачило  се  в  мониторите , a 
мястото  им  дa е  заето  oт  игри  нa "терористи  и  
анти-такива" (KaTo в  Counfer-Str!ke, нanpимep), 
надявам  ce noнe, че  една  част  oт  читателите  на  
Garners' Workshop наистина  са  запазили  някак- 
ви  спомени  oт  ранните  си  roдини, кoraтo ПиСи- 
To все  още  нe ги  бе  обладало. 

Играта  нa roнeницa е  една  първична  роле- 
вa urpa, кoлкoтo и  странно  да  звучи  тoвa. И  в  

Ролевите  игри  имат  това  странно  свойство  
да  са  толкова  обикновени  и  същевременно  тoл- 
кова  необясними  с  прости  слова, че  да  поставят  
на  изпитание  всеки  опит  да  бъдат  описани. He, 
не  говоря  за  компютьрните  ролеви  игри, които  
редовно  успяваме  да  обясним  на  няколко  стра- 
ници  изпъстрени  с  кадри. A за  онова  осмо, деве- 
тo или  десето  ако  щете  изкуство, онази  магия, 
която  се  крие  зад  термина  "настолна  ролева  иг-
ра . Има  мнoro начини  да  се  подходи  кьм  описа- 
нието  й. Чрез  безграничен  ентусиазъм , възвише- 
ни  слова, обещания  за  вселени  и  светове  oтвъд  
peалнocпa, родени  от  въображението ; с  думи, 
които  ще  посеят  семето  на  една  нужда, скътана  у  
всеки  oт  нас  - да  твори  и  да  преживее  онези  
краски  и.  нюанси, оставащи  все  no-често  скрити  и  
невидими  зад  олющената  фасада  на  сивия  дел- 
ник. Или, с  методичен, спокоен  тoн  да  се  подне- 
сат  обясненията  за  основите  и  механизмите , зад- 
вижващи  зъбните  колела  на  тази  невероятна  
"deux ex machina", въплътила  в  себе  Cu един  
друг, магичен, дишащ  в  мечтите  ни  начин  на  жи- 
вот. 

Който  и  път  да  бъде  избран, не  две  a двеста  
страници  не  биха  стигнали, зaщoтo да  се  обяснят  
ролевите  игри  е  зaдaчa noчти  невъзможна. От  
друга  страна  отнема  някoлкo минути  зa човек, 
който  наблюдава  ролева  игра, за  осъзнае  безк- 
райните  й  възможности . 

След  като  в  предния  брой  ви  представихме  
ролевите  игри  именно  oт  тази  бляскава, шемет- 
нa, страстна  страна, кипящa от  прикпючения  и  
тръпка  и  достъпна  за  милиони  играчи  no целия  
свят  а  вече  и  у  нас, в  тoзи  брой  на  мен  се  пада  
чеспа  да  ви  запозная  зa втори  nът  с  тях  - нo тo- 
зи  nът  ще  наблюдавате  създаването  нa една  po- 
лева  игра, за  да  узнаете  как  изглежда  тя  и  какви  
са  нейните  специални  качества  и  характеристи - 
ки. 066 
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следващите  няколко  стьпки  ще  ви  покажа  как  
от  една  игра  на  "Стражари  & Апаши" из  кварта- 
ла  еволюцията  в  игровия  жанр  е  стигнала  до  
"Подземия  & Дракони ". 

И  така, основната  разлика  между  гонени- 
цата  и  ролевата  игра  е, че  последната  се  играе  
на  закрито. Естествено, вече  сме  на  години  
(предполагам!) и  за  сериозни  хора  тьрчвнето  
из  квартала  крещейки  "Фанах  та! Фанах  та!..." 
е  малко  или  много  нелепо. да  не  говорим, че  
ако  човек  вземе  и  навлече  метална  броня, 
грабне  меч  и  тръгне  да  избива  орки  и  дракони  
из  "Люлин " единственото , което  ще  го  сполети  
е  експресно  ескортиране  до  най-близкия  поли- 

цейски  участък, в  последствие  евентуално  и  до  
Четвърти  километър , a защо  не  и  еднопосочна  
екскурзия  до  Карлуково . Затова, ще  вземем  
играта  на  "стражари  и  апаши " и  ще  я  пренесем  
на  закрито, например  в  xona. 

Ха-ха, не, няма  да  се  гоните  в  малката  
стая! ґlросто  ще  седнете  удобно, ще  Cu вземете  
нещо  за  пиене  и  ще  започнете  да  разигравате  
играта  на  думи. Наместо  да  завиете  зад  някой  
блок, ще  кажете  "Аз  завивам  зад  ей  онзи  
блок.", или  пък  ако  искате  да  се  прикриете  зад  
някой  автомобил, просто  ще  споменете,"Скри- 
вам  се  зад  Пежото  на  Иванови  и  се  прицелвам  
с  пистолетчето  наляво." 

Понеже  всичко  това  е  доста  хипотетично  - 
ако  някой  вземе, че  запомни  всяка  сграда  и  пре- 
возно  средство  в "Люлин" би  трябвало  да  канди- 
даства  в "Менса" на  мига, - може  да  Cu направи- 
те  схема  на  квартала  и  да  играете  върху  нея. Mo- 
же  да  използвате  пионки  или  фигурки  за  да  
указвате  къде  се  намирате  в  даден  момент. Bce- 
ки  един  от  играчите  ще  управлява  себе  Cu - от  
този  момент  ще  наричаме  това  второ  Аз  "персо- 
наж  - с  думи  ще  обяснява  своитв  действия  
спрямо  останалите: накъде  се  е  затичал , какво  
прави, кого  пръска  с  водното  cu пистолетче  и  
най-важното... какво  следва! 

A това, което  следва, обикновено , е  голям  
скандал. Типично  детските  караници  с  внесен  
физически  елемент  в  стил  "Уцелих  те!", "Не  ме  
уцели!", "Уцелих  те  пък!" , "Не  cи!", "Уцелих  те!", 
'прас!", "Уххх, боли... не  те  уцелих...", е  време  да  
се  направи  нещо, което  да  постави  основите  на  
някаква  реалистичност  в  тази  urpa на  "стражари  
и  апаши". B реалния  живот, балансът  се  постига  
от  законите  на  физиката  или  физиологията, кои- 
тo осмислят  нашите  действия. Те  определят  за- 
що  Пешо  е  по-бърз, a Иван  пo-бaвeн, зaщo пиc- 
толетчето  на  Иван  стреля  по-надалече  и  защо  
ако  Драган  се  опита  да  избегне  тoзи  изстрел  ня- 
ма  да  успее. Тези  правила  обаче  не  важат  в  на- 
шата  въображаема  игра. Всеки  може  да  каже, че  
е  успял  в  дадено  начинание  или  пък, че  е  избег- 
нал  последствията  от  нечий  успех. Затова, ще  
въведем  една  особено  важна  част  от  играта, нa- 
речена  правила. Тези  правила  не  са  физически , 
a математически . C тях  описваме  качествата  на  
всеки  един  играч  - тези  на  Пешо, Иван, Драган ... 
Тези  правила  казват  кoй  тича  пo-бързо  и  кой  
.стреля  пo-точно. Те  казват  на  какво  разстояние  
• пръска  всяко  водно  пистолетче. Те  поясняват  
какви  възможности  има  всеки  един  "персонаж " 
и  какъв  е  неговият  шанс  във  всяко  една  начина- 
ние. (Запознатите  с  компютьрните  RPG-та, вече  
сигурно  са  се  досетили  - ами  да, подобни  прави-
ла  казват, че  е  нормално  един  Великан  да  е  мно- 
го  пo-силен  и  при  евентуален  удар  да  нанесе  ro- 
ляма  щета, нормално  е  и  да  е  пo-тромав  обаче, 
лorичнo е  един  Елф  да  е  отличен  стрелец  и  при  
изстрел  шансът  My да  нанесе  смъртоносно  пора- 
жение  да  е  значителен , a Джуджето  да  е  имунно  
на  магии  и  току  виж  малкo oт  заклинанията, кои- 
тo стоварвате  върху  My да  My подействат ... При- 
мерите  са  много  - бел. ред) 

И  понеже  законите  на  физиката  ca милиoни  
и  милиарди  и  не  могат  в  никакъв  случай  да  бъ- 
дат  описани  с  прости  числа, този  неизброим  нa- 
бор  от  фактори  се  oбoбщaвa от  термина  "шанс". 
B случая  ще  използваме  зарове. Нека  възмoж- 
ностите  за  бягане  на  Пешо  са  равни  ua неговата  
Бързина  (фактор  oпиcaн  с  число  във  правилата ) 
плюс  резултата  oт  един  зар. Ако  се  падне  висока  
стойност, значи  голяма  част  oт  тези  милиарди  
фактори  са  били  положителни  и  Пешо  е  бягал  
по-бързо  от  обикновено , a ако  се  падне  ниска  
стойност  - значи  те  са  били  отрицателни  и  той  се  
е  представил  пo-зле  от  очакваното.След  кaтo 
прибавихме  правила  към  играта, играчите  вече  
могат  да  играят  на  една  такава  "устна" гоненица  
върху  карта  без  да  се  притесняват , че  някoй  ще  
оспори  техните  действия, зaщoтo те  дават  на  
всички  определен  шанс  в  зависимост  от  качест- 
вата  Cu да  постигнат  всяко  едно  начинание  в  иг- 
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рата, било  тo да  стрелят  no някого  или  да  
изтичат  вкъщи  и  да  се  оплачат  на  мама. 

И  така, тук  стигаме  дo нoв  момент  - ами  в  
играта  само  стражари  и  апаши  ли  има? Всеки, 
който  е  играл  на  тази  игра  знае  какво  значение  
имат  родителите, съседите  и  дори  онази  бабичка  
от  шестия  етаж, която  все  иска  да  й  пазите  тиши- 
на  между  два  и  четири! Тези  xopa не  присъстват  
като  'персонажи " в  играта  нo имат  голямо  значе- 
ние  за  нейната  правдоподбост . И  ако  всеки  играч  
има  свой  персонаж, тo кой  ще  управлява  остана- 
лите? За  тази  цел  един  от  играчите  поема  неле- 
ката  задача  да  играе  "всички  останали ". Той  no- 
лучава  неимоверната  задача  да  разиграва  всеки  
един  не-игрови  персонаж, да  определя  кoй  от  тях  
какво  действие  предприема  спрямо  останалите  
играчи , както  и  вcичкo останало  което  не  им  е  
подвластно  - oт  движещите  се  aвтoмoбили  no 
улицата  и  разхождащите  се  пешеходци. Този  иг- 
рач  ще  наречем  "Водещ". Понеже  околната  среда  
не  може  да  се  определя  от  играчите, т.е. супер  
би  билo ако  ееееей  oнзи  блок  го  нямаше  и  не  ми  
скриваше  гледката  кьм  планината, нo това  не  мo- 
же  да  стане, Водещият  поема  в  свои  ръце  и  
околната  среда  и  това, което  се  случва  при  взаи- 
модействията  между  играчите  и  нея. Той  опреде- 
ля  какво  ще  се  случи  ако  Пешо  вземе  че  се  из- 
търси  на  земята  или  ще  каже  какво  вижда  Иван  
ако  се  огледа  наоколо  oт  дадена  noзиция. мис- 
лете  за  Водещия  като  за  Pentium X 330 Ghz C 512 
TB памет. Тдй  във  всеки  момент  може  да  ви  каже  
какво  виждате, чувате  или  става  във  измисления  
и  разиграван  "наум" квартал . Той  познава  самия  
игрови  квартал  много  добре, a също  и  правилата  
и  е  последен  арбитър  при  определяне  на  спорове  
между  играчите. Неговата  задача  е  да  ocurypu 
на  играчите  спокойна  и  приятна  игра. 

Водещият  това  е  светът, това  е  Вселената! 
Вече  усещам  как  никой  от  вас, дори  и  да  се  

нагьрби  да  играе  в  подобна  игра, няма  да  поеме  
ролята  на  Водещия. Това  е  така, защото  не  знае- 
те  най-интересната  част  - Boдeщият  може  да  
променя  играта, насочвайки  я  в  посока, която  иг-
рачите  не  очакват. Например, досега  играехме  
едно  типичнo "мулти ' C малки  деца  които  се  мис- 
лят  за  големи  бабаити. Обаче  я  Cu представете , 
че  Водещият  изведнъж  заяви, че  банда  хлапета  
от  съседния  квартал  след  като  се  надъхали  да  
"смачкат' or бoй  'персонажите " са  се  насочили  
насам. Bce пак  Водещия  управлява  всичко  - oт  
yличнoтo куче  до  новите  "противници " и  тoй  има  
правото  да  наложи  такава  промяна  - всъщност, 
това  и  се  очаква  от  него, да  предложи  предизви- 
кателство  на  играчите . Самите  играчи  ще  им  се  
наложи  да  се  справят  C натрапниците  въз  ocнo- 
вата  на  същите  тези  правила, които  са  използва- 
ни  в  играта  на  "стражари  и  anawu". Както  Воде-
щия, така  и  Играчите  имат  пьлна  свобода  в  това  
да  определят  кaкви  действия  да  предприемат, 
взаимодействайки  си. Ако  някoй  от  играчите  уда- 
ри  някой  от  противниците , Водещия  описва  ре- 
зултата. Самите  играчи  могат  да  предприемат  не  
определен  набор  от  действия, a всичко, кoeтo им  
хрумне  наум  - oт  това  да  ударят  някого  дo onuT 
да  ro убедят  да  ги  остави  на  мира. B резултат, 
играта  "мутира" непрекынато  в  нови  и  неочаква- 
ни  насоки , които  се  управляват  не  от  наложен  
сценарий  в  една  компютърна  urpa, a oт  жив  чо- 
век. Тя  е  на  практика  може  да  бъде  и  безкрайна  -  

щoм  дадено  предизвикателство  е  npeoдoлянo, 
Водещият  на  мига  може  да  °извади  от  ръкава  
си" HOBO и  играта  продължава  дo безконечно . 

C това  приключихме  модификацията  нa 
обикновенатагоненица  в  почти  истинска  poлe- 
вa urpa. Ето  как  изглежда  самата  тя: 

Пешо: "Звтичвам  се  кьм  пощвдквга  между  
дввтв  блокз, прикпекнал  и  очакващ  нвпвдение  
отпяво. Квкво  виждам?' 

Водещият: 'Отпяво  нямв  нищо, свмо  
спрян  зелен  ввтомобил." 

Пешо: 'Ще  се  вгледвм  в  него, може  би  
има  нЯкоЙ  от3вД.' 

Водещият: "Хвьрли  звровете  зв  да  прове- 
рим." 

(хвьрлят  се  зврове, проверяват  се  прави- 
латв, в  случая  Пешо  успявв  да  види  през  стьк- 
пого  на  ввгомобипв) 

Водещият  (кьм  Пешо) ' Ти  виждвш  Иввн  
приклекнвп  зад  автомобилв ." 

Иввн: °ееднвгв  изоквчвм  нвстрвни  и  се  
прицелввм  в  Пешо.' 

Пешо: "Виждвйки  че  Иввн  се  прицелвв  
KbM мен, аз  ce опитввм  да  отбегнв  отрелбатв  
My като  се  дрьпвам  зад  ввгомобилв  така, че  да  

не  може  да  стигне  до  мен!" 
Водещият: (кьм  Иввн) "Добре, хвьрли  за  

стрелбв." 
(хвьрлят  се  зарове, Водещия  взимв  в  

предвид  опитв  за  избягввне  на  удврв  от  Пешо, 
no прввипвгв  Иввн  неуспявв) 

Водещият  "Струятв  на  пиотолетчето  ги  oп- 
рьсквв  ввтомобилв , нo не  и  целтв  ти." 

Пешо: 'Използввм  моментв  да  се  звтичам  
кьм  близкия  блок, тьрсейки  прикритие." 

Иввн: '3всипвам  се  спед  него, опитввйки  
се  да  ro догоня.° 

...и  така  нататък! Това  е  пример  за  това  как  
протича  една  ролева  urpa (Ha много, ама  много  
елементарно  ниво)... ако  играчите  бяха  против- 
ници! Ho това  не  винаги  е  приятно  - играчите  
все  пак  са  приятели  и  биха  се  справили  много  
no-добре  C предизвикателствата , поставени  от  
Boдeщия  ако  прекратят  roнeницaтa cu и  ce обе- 
динят  срещу  противните  хлапета  oт  съседния  
квapтал, както  бе  в  нашия  пример. Последното  
качество , което  отличава  ролевите  urpu, e от- 
борният  им  характер. Водещият  ще  поеме  pa- 
зиграването  нa всички  неутрални  и  отрицател- 
ни  персонажи , a играчите  ще  се  концентрират  



върху  "протагонистите " в  даденото  приключе- 
ние. Играчите  играят  "Спътници " от  дадена  гру- 
па  и  заедно, комбинирайки  своите  силни  и  Сла- 
би  страни, се  опитва  да  се  справи  в  авантюри- 
те, които  им  предстоят. Te Cu помагат  в  съд- 
бовни  моменти  или  пък  заговорничат  едни  Сре- 
щу  други  - цяла  плеяда  от  взаимодействия , ко-
ито  не  могат  да  бъдат  описани  накратко. 

И  това  е  всичко! Ако  сте  издържали  дотук, 
вече  сигурно  знаете  какво  е  ролева  игра, и  как-
во  е  удоволствието  от  това  да  се  потопиш  в  
един  различен  свят, кьдето  може  да  се  Случи  
всичко  и  всичко  Се  случва  - от  нaй-cтpaннитe 
до  най-опасни  приключения . Остава  само  да  
превърнем  Пешо  в  Алдоран, мъдър  магьосник  
и  да  My даден  магическа  книга, Иван  да  Стане  
Волганг, Силен  воин  C дълъг  меч  в  ръце, Дра- 
ган  ще  бъде  Криит, жрец  на  Бога  на  Огъня, a 
кварталы  ще  се  префасонира  на  изпълнено  C 
чудовища  подзёмие  или  изоставен  храм, из- 
пьлнена  C хищници  джунгла  или  прокьлната  
гробница. Наместо  с  малки  деца  или  възраст- 
ни, те  ще  се  справят  с  орки  и  гоблини, ще  се  

противопоставят  на  могъщи  дракони  или  вpa- 
жески  армии. Изборите  са  безкрайни  - ролеви- 
те  игри  не  са  просто  фентъзи , a фантастика , 
екшън, трилър, киберпънк , стиймпънк , какво  
ли  не. Това, което  обединява  всичко  това, е  въ- 
ображението . To e, което  ражда  истинската  
наслада  от  потапянето  във  въображаемия  свят. 

Където  нещата  изглеждат  ето  така... 

Пешо: "Продьлжавам  no коридора  кьм  
тронната  зала  с  отворена  магическа  книга, го- 
товдахвьрля  огнена  топка  no всеки  ори, който  
ми  ce изпречи. Какво  виждамТ  

Водещияг.• "Пыят  кьм  тронната  зала  из  
катакомбите  вoди  кьм  огромна  зала, изпьлне- 
на  с  ковчези  разположени  един  дo друг. Когато  
ти  влизаш  выре, застиналия  вьздух  потрепва  
и  един  от  капаците  на  ковчезите  потрепва." 

Иван: °Аз  следвам  Апдоран  кьм  залата , 
иогато  забелязвам  ковчезиге . Поставям  рька  
на  рамото  на  магьосника  и  ro подрьпвам  на- 
зад, шепнейки  му, °По  дяволите , магьоснико , 
остани  на  мясго! Това  място  е  опасно!" 
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Драгам. °Аз  се  отдавам  на  медитация, опит- 
вайки  седаусетядали  това  място  не  е  прокьл- 
нато  отдревните  cunu на  Xaoca." 

Водещият.• "Преди  Волгангда  успее  да  из- 
буга  магьосника  настрани, мясгото  се  изпьлва  с  
движение. Всеки  ковчег  иадава  драскащи  и  
бльскащи  звуци, капаците  погрепвати  отхвьр- 
лят  настрани  и  мирис  на  разпожена  плы  изпьл- 
ва  залата. Сиелети  се  надигат, иoкали  все  още  
покрити  с  недоразложена  пльт." 

Пешо: "Олеле!", казвам  аз  и  отскачам  на- 
зад; с  шиpoкo отворени  oчи, иапьлнени  с  ужас." 

Иван: °Избутвам  магьосника  наазд  копкото  
е  вьзмoжнo за  да  ro предпазя  or немьртвите, 
след  това  размахвам  меч  за  да  ru дьржа  нa раз- 
стояние." 

Драган: "Щoм  забепязвам  нечестивите  чер- 
ни  cunu, покварили  тези  трупове, аз  използвам  
магията  "Обрьщане  ua немьртви" зг  да  ги  yни- 
щожа. 

Водещияг.• "Квьрли  зарове  да  видим  дали  
ще  успееш." 	 . 

(хвьрляг  се  зарове, в  случал  жрецы  нa 
Драгануспява .) 

Водещияг. "Няколко  or скепетите  изпищя- 
ват  or бoлкa и  ce сгрополяват  на  земята, разпа- 
дайки  се  ua кости. Ho ue и  останалите , oкoЛo 
петдесег  скепета, кoитo вият  зпoвeщo и  се  на- 
сочват  кьм  sac." 
Дpaгaн: "E, cera я  загазихме.i" 
Ивaн: "Бяraйтe! 8 името  ua Родор, бягайте!" 
Пешо: "Затичвам  се  назад  no кopидopa." 
Дpaгaн: "Следвам  страхпивия  мaгьocник." 
Иван: "Аз  ще  се  oпитaм  дa спечепя  малко  

време  каго  нападна  един  oт  скелетите ." 

...и  все  в  този  дух. Пo-горния  пример  е  не  
просто  вариация  на  нашата  игра  на  настолни  
"стражари  и  апаши", с  която  започнахме . Това  е  
пример  от  poлeвa сесия  на  "Dungeons & Dragons" 
(Подземия  & Дракони), пьрвата, най-популярна- 
та  и  една  от  стотиците  ролеви  игри, които  пред- 
лагат  безкрайни  приключения  и  възможности , 
ограничени  единствено  oт  въображението  на  ca- 
мите  играчи . A както  знаем, то, въображението , 
не  познава  гpaницa! Именно  този  магически  дух, 
който  лъха  от  пълната  свобода  и  безграничност  
на  фантазията  обладава  милиони  играчи  от  це-- 
лия  Свят, превръщайки  ru в  нещо  повече  от  oбик- 
нoвeни  иrpaчи- в  храбри  repou or един  далечен  
свят, фантастичен  или  нe, нo пъстър  и  изпълнен  
C приключения , недостъпни  в  нашия  о6икновен  
делник, от  който  вce ce мъчим  дa избягаме. 

Ако  тази  статия  е  успяла  да  nocee семето  на  
интереса  и  ентусиазма  у  теб, знaчи  ролевите  иг- 
ри  са  именно  тoвa, oт  кoeтo се  нуждаеш. За  да  
получиш  повече  информация  и  отговори  нa сво- 
ите  въпроси , a и  дa се  запознаеш  C други  фено- 
ве  нa ролевите  игри  из  цяла  България , посети  
канал  #RPG в  който  и  дa е  oт  IRC сървърите  на  
българската  чaт  мрежа  Un!-Bg. A в  следващия  
брой  ще  получите  допълнителна  информация  за  
първата  бъпгарска  ролева  urpa "Здрач  над  Eн- 
дивал " за  която  научихте  преди  около  половин  
година  нa страниците  на  нашето  Списание  и  коя- 
ro вече  е  достьпна  зa всички  тези, които  искат  
да  опитат  от  мaгиятa нa този  необичаен  игрови  
жанр  нa своя  роден  език. 

Chappy 
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Очаквам  обяснение. 
Стоян  Петров  

Пьрвоначално  нe мислихме  изоб- 
що  да  отговаряме  нa това  писмо. 

След  кaro обаче  ТАЗИ  снимка  вече  се  
появи  npu колегите  нe виждам  причи- 
ни  дa пренебрегваме  очакванията  ти  - 
гака  красноречиво  заявени  в  послед- 

ния  ред. Ще  се  опитам  да  не  сьм  мно- 
ro саркастичен , HO sce пак  един  нe- 
конгропируем  импупс  ме  кара  дa ти  
кажа, че  обекгите  на  твоето  питане  ми  
приличагдалеч  повече  нa шайка  екс- 
хибиционисти , огкопкото  нa водолази . 
CTpaHHO защо  не  се  сети  зa това  пьр- 
вo? Ho кaитo и  дa е. Ясно  е  от  кьде  cu 

cвалиn този  уличаваЩ  ни  screenshot. 
Отредактора  нa игpara. Ако  по-напред  
беше  я  urpan, вместо  дa бьрзаш  дa 
зaдaвaш  вьпроси  unu noue дa Cu беше  
дал  труд  дa ce вгпедаш  пo-внимaтen- 
нo нямaшeдa Cu тonкoвa... bbb, кaк  
го  кaэa ти  - самоуверен  и  нямаше  тaкa 
дa подведеш  и  колегата  oт  PC Mania, 
пращайки  My raзи  снимка. Torasa сы  
сиryрност  щеше  дa знaeш, че  гова  не  
ca вoдoлaзи, a модели  и  roвa нa глa- 
вaтa им  ue ca aквaлaнrи, a шлемове , 

какго  и  това  нa кpaкaтa им  не  ca пnaв- 
ници, a най-обикновени  ботуши. Cun-
HO се  надявамдa сиудовпетворен  or 
тoзи  отговор , a колкото  до  публикува- 

ного  no темата  в  последния  брой  нa 

PC Mania dux искал  да  им  припомня , 

та  зa кармата  2 не  мога  са  разделя  
със  стила  ви. Както  и  да  е, стига  лас- 
кателства . 

1 Имам  една  хардуерна  забележ- 

ка, тя  хартията  много  хубава  ма  поне  
npu мен  лепилото  не  издържа  повече  
от  месец. 

2 Винаги  съм  Cu мислел  дали  не  
може  дa имa някoя  малка  страничка  
за  пo-cтapи  игрички . Ретро, нещо  так- 
вoз. 

3...и  как  no дяволите  ги  месите  
тoя  мед.спирт  и  спрайта? Ce не  улуч- 
вам  дозите. След  това  се  налага  дa се  
довършвам  C чук, че  дa не  се  мъча  
много. 

Е, кратко  и  не  много  ясно  писмо. 
Точнс  в  мой  crиn. Tonкoвa зa ся  тро- 
лoвe. Cera може  да  асимилирате  ин- 
формацията . Аз  ще  бързам , че  дядо  е  
ocтaвил  една  убаа  брадва  до  вратата, 
тa aз  ще  скокна  до  бпизкия  пазар  зa 
лесен  експириънс. 

Tytan_1 eg, Varna 

Колко  нивa вдигнa be приятелю? 
И  кьде  ro тoя  лесен  eиcпиpиьнc, че  дa 

вдигнем  малко  и  uue?! flo тукашните  
пaзapи  caмo едни  кopaви, жилави  
babKu дего  и  две  седмици  дa ги  вa- 
pиш  в  тенджерата  под  нanягaнe пaк  
ще  Cu изпочупиш  эьбите. C брадва  не  
craвa, a orкaк  Whisper обьрка  дозите  
поспедния  пы  (щото  cпpaйтa no мaгa- 

зините  наоколо  просто  липсваше) и  

3., т  
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Преди  
2 броя  sue казахте, че  в  Arcanum 

нямало  водолази . да  де  ама  no тoзи  
начин  sue излыахте  всички  геймьри . 

Как  може  да  твърдите  такова  нещо, a 

на  всичкото  отгоре  и  да  се  ебавате  C 

хора  от  други  списания ... най-малко- 

тo това  дискредитира  sac! 

Повярвах  ви  в  първия  момент. Ho 

след  като  съм  видял  водолазите  C 

очите  Cu вече  не  мога  да  разбера  за- 
що  сте  толкова  самоуверени . 

Ето  и  SCREENSHOT!  

че  още  Cu чакаме  ппавниците . Зa кога  
бе  колеги, ми  TO лятото  вече  свьр- 
ши?... 

Freeman 

Comrades, 
Днес  пиша  писмото, което  зaкы- 

ня  2 гoдини. 2 години  ви  гледах  как  
израствате , развивате  се, мутирате  и  
стигате  върха  нa евопюцията  (е, може  
би  това  още  не, нo имa време). Когато  
си  взex GW за  пръв  пы  Qoin or die) cu 

казах  °тиa па  кви  са" ама  след  статия- 

реши, че  е  нa лyнaтa и  че  My тpябвa 

пуноход  raнкoвaтa бpиraдa вече  я  пa- 

зят  все  едно  е  Пeнтaroнa. 

Зa хардуерния  вьпрос  ще  кажа, 

че  напоспедьк  мaй  зачестиха  onnaи- 
вaниятa кaro твоите  и  се  наложи  дa 

проведем  някonкo дружески  paзroвo- 

pa c рьководството  нa печатницата , 

откьдего  ни  yвepиxa, че  вече  кpaй  нa 

пробпемите  ни. Ако  oбaчe xapgyepa 

пaк  сдаде  багажа  Ще  грябва  да  взе- 
мем  по-круги  мepки. Kaитo ce yвepиx- 

ме  напоспедьк  тoй  и  Пeнтaroнa Cu има  
цaкaтa. 

Зa старите  игрички  сме  помисли- 
ли, HO в  малко  пo-paзnичeн  nnaH. Eмy- 

латорите  са  тepитopиядocтa noзaбpa- 

вена  unu пoчти  непозната  за  мнoзинa. 

Надяваме  се  дa вьзкресим  интереса  
кьм  великопепните  емоции, кoитo те  
предлагат. 

Последният  ти  вьпрос  ro пpиe- 

мaм  зa риторичен. 
Freeman 

Здравейте  Тролове , Elexis 

Koraтo вземам  даден  брой  пър- 
вите  неща, които  suuaru npoчитaм  ca: 

редакционната  страничка, страничката  
c пиcмa, теста  (ей, aмa кой  го  пише, be 

- много  е  готин ) и  (докaто  го  имаше) 

°Paзкaз  с  неочакван  край" 
дa, прави  сте. Титаник  е  пoтънал . 

Hoc Bac това  според  мен  никога  няма  
дa се  случи. Freeman-e, прав  Cu. Жес- 
токо  Cu npaB: кьдето  и  да  идa, каквото  
и  да  правя, в  сърцето  ми  винaги  ще  
остане  OГPOMHO MЯCTO ЗAПAЗEHO 

CAMO ЗA BAC И  ЗА  СЪЩЕСТВОТО  
СЪС  COБCTBEH ЖИВОТ  HAPEЧEHO 
"gamers' WORKSHOP". Това  ако  все  
пaк  лошото  се  случи  и  списаниетс  нe e 
вече  дo мен, защото  кoraтo е  в  ръцете  
ми... e, тогава  спомен  няма  дa има, 

aз  ще  преживявам  в  МОМЕНТА, СЕГА  
това, което  сте  Всички  BueI!! 

Правописните  грешки? Те  caмo 

Ви  правятпо-очарователни. 
КРИТИКА: 
Когато  видях  нa корицата  "cnиca- 

ние  C характер " ми  стана  кофти  и  кa- 
зах: ПФУ!! И  тия  започнаха  саморек- 
лaмa?. Ама, Приятели , недейте  тaкa. 
Моля  Ви. He e необходимо  каквото  и  
дa е  noro unu нещо, кoeтo дa пpикaнвa 
(noHe aз  така  ro разбирам , нo може  bu 
rpeшa) читателите  дa Ви  купят. Caмo- 

тo "gamers' WORKSHOP" говори  дос- 
татъчно  за  cebe cu нa тези, които  знa- 
ят  що  e "gamers' WORKSHOP". Получи  
се  повторение , HO в  случая  е  оправда- 
нo: "gamers' WORKSHOP" 

няма  синоним , нито  aналor!!! 
Ваш  Винаги  Верен  приятел  

DEXTER 

Hue мaй  сме  нaй-oчapoвareлнoтo 

списание,а? 
Сьмнявам  се  да  имa пo-oчapoвa- 

телно  чегиво  освен  някой  училищен  
creн-вecтник, HO и  roвa не  e cиrypнo. 

HaoKono sce rpябвaдa се  нaвьpra ня- 

кoя  дacкалицa no бьnrapcки  и  nитepa- 

rypa. 
Бnaroдapим  ти  зa пиcмoтo, пpи- 

ятнo е  човек  дa чува  подобни  неща. 

Ще  си  спестя  излиянияга  за  roвa, че  
те  ни  крепят, тoпnяr и  прочие. He зa- 

Щoro нe ca иcтинa, дори  нaпporив, нo 

когато  се  зпоупотребява  супотребата  
им  зaпoчвaтдa звучагкато  заучени  
реппики. B края  нa краищата  нямa 

тonкoвa мнoro нaчини  човеи  дa изкa- 

же  бnaroдapнocпa си  без  дa стане  
отегчителен  и  дори  досаден  сы  сан- 

тимента  си. Зaтoвa просто  едно  бnaro- 

даря  нa геб  и  на  всички  ocraнали, кoи- 
тo ни  пишar в  тoзи  дух  и  нa кoитo пo 
една  unu друга  причина  нe сме  гo ка- 
зaли. 

Зa кpиrикaтa. Ще  си  пoзвonя  
просто  да  те  цитирам, зaщoтo в ,думи- 
те  ги  индиpeкrнo ce крие  oтroвopьr. 

Caмoтo "gamers' WORKSHOP" 
mosopu дocтaть  чнo зa ceбe си  нa тези, 
кoИro знаЯт  Щo e "gamers' 
WORKSHOP'. A нa гези, които  нe зна  
ят?Ако  списанието  беше  човек  bu bu-

no пpoявa нa много  noш  стил  дa се  ca- 
морекпамира , HO TO не  е. Всяко  печаг- 
но  издание  имa нужда  да  привлече  
пorneдa кьм  cede Cu, дa нe roвopим  зa 
roвa, че  мнoзинa го  мислят  зa чуждо- 
езично. Решихме , че  трябва  дa имa 

изречение , кoeтo дa noдcкaзвa пpи- 
надпежноспа  му  кьм  тези  географски  
ширини. Освен  тoвa не  се  сещаме  зa 
друга  фpaзa, иoяro да  отразява  no-
TOчно  roвa, което  сме. 

Freeman 

Hi нещастници , 
Искам  да  ви  кaжa, че  sue в  София  

сте  родени  неориентирани. Питате  зa- 
що? Ами  сега  ще  ви  обясня. Значи  така  
се  получи, че  двa дни  бях  в  София  и  в  
свободното  Cu време  реших  дa поиграя  
малкo нa CS unu 02 в  някоя  aana. Ta 
тaкaaa - дa, дa aмa неееее! Знaчи  oби- 
колих  центъра  нагоре  и  надолу, без  
крака  останах, сума  интересни  места  
видях  ама  такова  животно  като  свястна  
aana не  и  не. Вкарали  мoля  ви  ca 8-10 
щaйrи  C 15-ки  мониторчета  и  чатят. 
Абе  дa... тъпи  чатъри  прости, къф  кеф  
е  твa да  седнеш  и  дa дърлиш  C някaквa 
персона  дет  не  си  я  помирисвап . Тъпо, 
по-тъпо, нaй-тъпо, че  чатър. Oф, мaй  
се  отлеснах , тa дa се  върна  на  въпро- 
са  - няма  гейм, само  интернет. Амчи  аз  
от  прованса  cu имaм  компютър  у  нaзи  
u lООh неограничен  достъп. 
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Връзка  между  клубовете  - нема. 

Е, оти  нема? Е  и  що  ще  праиме  сега, 
ами  много  просто  че  Cu одим  у  Стара  
Загора  и  y София  вече  зали  няма  да  
тpъcим. Както  и  да  е, накрая  до  Цент- 
рална  гара  намерих  едно  клубче  с  10 

долу-горе  свестни  машини , кьдето  
ураааа  имаха  контрата  и  cu nourpax 30 

минути  в  локален  сървър . 

Мдаа, ми  KBO да  ви  кажа, не  я  
владеете  тази  urpa и  ryй  то  - ми  нап- 
раво  ru попилях  тез  ламета. да  ви  кa- 

жа  честно  в  Зарата  има  кьде-кьде  no- 

класни  играчи  от  мене, ами  че  вие  ако  
дойдете  на  гости  и  влезете  в  някоя  за- 
ла... (няма  лроблеми  всичките  са  вър- 
зани  в  мрежа, да  живее  Орбител)... 

да  поиграете  фраг  няма  да  вземете. 

АКОИ  QUAKE 2 ГO BЛAДEETE 

ТОЛКОВА  HEMA НУЖДА  ДA CE CPE- 

LLIAME. 
ЩЕ  BИ  РАЗБИЯ! 

За  сега  чаооо. 
RINZO 

Чудя  се  да  плача  ли  или  да  се  
смея? 

Ще  се  лосмея!  
Freeman 

Ps: Tosa за  Ouake2 ace едно  не  
съм  го  чул. 

Знаете  ли  какво, 

хора  наричащи  се  тролове , ще  ви  
кажа? He знаете , a дори  не  можете  да  
направите  и  дoraдкa с  плитките  си  мo- 

зъчета. Отдавна  се  кaня  да  ви  пиша, 

колеленца  тaкивa. Сега  си  слушам  
Linkin Park и  ме  е  обхванала  много  яко  
мyзaтa. Тъй  и  тъй  няма  дa ми  публи- 
кувате  лисмото, затова  ще  карам  нan- 

ряко. 
1. mEd_IEb, нещастник  такьв , ко- 

гато  се  е  появил  уолкмена, Static-X ue 

е  съществувал  и  нa план. Oбaraти  
малко  музикалната  cu култура. 

2. Как  имате  наглоспа  да  оценя- 
вaтe urpa направена  от  фенове  непро- 
фесионални  разработчици  no същите  
кpитepии, no които  оценявате  Quake3 

или  Tomb Rider п-ти  например . A нa 

всичкото  отгоре  дa ro ryпнете  и  в  руб- 
pикaтa "От  Крак  нa Крак". Поне  да  ro 
бяхте  сложили  в  рубриката  reNewed 
или  ретро  или  нещо  oт  сорта. A освен  
това  изискванията  й  - P200, 32 MB 

Ram, 4 MB Video? Абе  вие  нормални  
ли  сте  бе?нали  казвате  изискванията , 

които  реално  са  нужни. Щo не  напи- 
шете, че  реално  е  нужен  486 на  100, и  

8MB ram? 
3. Правописните  ви  грешки  въoб- 

ще  не  ca забавни  и  остроумни . Напра- 
вo дразнят, ама  много, колкс  пыи  фе- 
новете  дa ви  го  казват  бе? 

4. Към  кретена  дето  e nucan ста- 

тийката  за  настолните  urpu - абе  кре- 
теноидче  малкo, "водещия  нa настол- 
на  urpa" ce нapичa РАЗКАЗВАЧ . A ня- 
кora играл  ли  си  тaкaвa urpa? Виждал  
книга-pъкoвoдcтвo зa нacтoлни  urpu? 

От  казаното  дo тук  всеки  здpaвo- 
мислещ  човек  би  ocтaнал  с  влечатле- 
ние, че  ви  мразя  и  в  червата. Е, не  е  
тaкa. Ама  нямa дa ви  убеждавам  мнo- 

ro мнoro. B миналото  бяхте  много , aмa 
много  пo-добри. Зaщoтo не  бяхте  кo- 

мерсиализирани . Зaщoтo човек  не  ro 

беше  страх, че  може  да  омачка  ваше- 
тo произведение  нa изкуството(как- 
вото  e в  момента). Зaщoтo тoraвa не  
изглеждаше  тoлкoз  гьзарско  и  натру- 
фено. A просто  си  гo xвaщaш  и  cu ro 

изчиташ  от  край  дo край. Ама  квo ви  
разправям , тoлкoз  xopa ca ви  ro каза- 
ли  преди  мен. 

Желая  ви  ronям  услех! 
BuHaru вaш  

Van Dal 

Какво  нещо  е  живога , а, прияте- 

пю?Дa не  можеш  вече  дa бьдеш  си- 
гурен  в  нищо. 

/Ic да  минем  нa болките  ти. 
За  жалост  cera Med ro нямa до  

мен, за  да  му  дам  вьзможност  сам  дa 
ти  отговори , a отдруга  сграна  нещо  с  
него  се  разминаваме  в  музикалните  
Cu виycoвe, та  не  се  чувсгвам  досга- 
тьчно  компетентен . Bce пакдори  и  аз  
съм  наясно, че  no времето  нa сьзда- 
ване  нa уокмена  Static-X ca nuncaanu 

в  пейзажа. Само  че  не  e и  нужно  да  ги  
e ималo, зa да  е  сгатията  на  колегата  
кopeитнa. Вметката  в  скобиге  се  отна- 
ся  кьм  изречението  само  смиспово , 
нo ue и  вpeмeвo. Ha Med Static-X ca My 
любима  rpyna и  обича  дa ru пьха  вьв  
всеки  paзгoвop. He предубеден  чoвeк  
би  го  разбрал  веднага , нo ти  просто  нe 

Cu raкьв, нали? 
Предполагам  имаш  предвид  

Raytan в  тoчкa 2-ра. Ами  ще  ro кaжa 
много  кpaткo - отиди  нa Славейков  
npu някой  пpoдaвaч  и  му  иажи: °Бpar- 
ле, тази  игpичкa е  пpaвeнa or фенове , 
не  е  пpoфecиoналнa, ape дa ми  я  бyr- 
неш  нa аванта" и  ena nocne да  ми  кa- 
жеш  кaивo ти  е  отговорил . Виж, зa 
системните  изисквания  съм  сьгласен. 

°Кретены, nucan cтaтиятa за  нac- 
тonниre игри" cъщo ro нямa. Зa наше  
огромно  сьжаление  и  тревога  в  мо- 
менга  е  в  болница  след  гежка  кaracr- 

рофа. Няма  дa вnизaм  в  академичен  
cnop кaк  точно  се  нapичa водещият  
една  сесия, нe ми  е  paboTa дa знaм  
всичко, не  ce и  onuraaM. Надявам  се  
cиopo Дамян  caмдa може  дa ти  oтro- 
вopи, тoвa коего  знaм  обаче  е, че  ако  
ти  cu пo-нaяcнo от  него  unu oт  Aпoc- 
ТОл  (кoйтo uanuca нacтoящara сГаТИЯ)  

с  тези  неща  вероятно  последните  го- 
дини  cu ru прекарал  нa венозно  xpa- 
нене  и  дopи  в  сьнищата  cu не  cu npa-
aun нищо  дpyro освен  дa се  зaнимa- 
вaш  с  нacтoлнитe RPG-ra. 

Ho знаеш  ли, исгински  oзaдaчeн  
съм  нe от  тaзи  ти  дребнавост, a oт  aб- 
сурдната  oбocнoвиa нa нeгarивизмa 

ти. Eora ми, ue знaм  кaкдa реагирам  
нa oбвинeниeтo, че  cпиcaниeтo e cтa- 
налo rъзapcкo и  нагруфено , зaщoro не  
проумявам  orкora сгремежыда  пpa- 
виш  едно  нещо  дa изглежда  иonкoro 
се  може  пo-дoбpe се  смята  зa нera- 
тивно  явпение . Toaa сме  се  oпиrвали  
винаги  - списанието  да  има  ace по  до- 

бьр  дизaйн  и  дa е  лриятно  за  окото. 
LЦе  oтминa и  зaбeneжкaтa ти  зa иo- 
мерсиализирането , зaщoтo в  противен  
случай  рискувам  дa craнa зьл. 

Колкото  дo тoвa, че  преди  cu из- 
чигал  списанието  от  край  дo кpaй  (He 
разбрах  дали  тoвa се  случва  и  днес, 
нo по  пoдpaзбиpaнe npueMaM, че  не  е  
raкa) ce сещам  зa две  обяснения. Eд- 
нoтo oт  кoиro е, че  uue вече  не  пишем  
тaкa увлекагелно , a втopoтo е, че  
npocTo вече  cu ce npecuTun or сгила  
uu и  ти  се  иска  дa откриеш  нещо  HOBO. 
Ho uue сме  cu тaиивa, каквито  сме  и  
не  можем  дa бьдем  дpyги, тaкa че  ще  
ги  ce наложи  да  избиpaш. 

Freeman 

Здравейте , 
Знаете  ли, слушам  cera Dream 

Theater и  ce чудя  кaк  ли  дa зanoчнa 

това  лисмо... - не, че  нямaм  кaквo дa 
ви  кaжa - напротив  - още  дoкaтo чета  
списанието , и  дocтa след  това, в  мен  
се  зapaждaт  мисли, чувства, нo npoc- 
тo никora не  ме  е  бивалo в  писането  
да  ти  изpaзявaм  достатъчно  ясно. Ho 
сега  поне  ще  onитaм,noдтиквaн  oт  
nиcмaтa нa феновете . Toea e любимa- 

тa ми  рубрика  - писмата  нa читатели- 
те. He знaм  зaщo тoлкoвa ми  харесва  - 
може  би  зaщoтo съм  ви  onoзнал  (и  
oбикнал ) oт  статиите , a нa човек  винa- 
ги  My ce иска  нещо  нoвo, въпреки , че  
нито  вие  нитo статиите  ви  ще  ми  ом- 
ръзнат. Bинaги  ми  е  билo любonитнo 

да  чета  мненията  нa нoви  xopa, кoлкo- 
тo и  тъпи, rnynaви, интересни , възви- 
шени, критични  и  прочие  дa са, и  вa- 
шите  отговори  нa тези  писма. ToneoBa 
различни  писма, тoлкoвa различни  
xopa... - noнякora дoкaтo ru чета  ми  
се  иска  някои  oт  тях  дa съм  ти  писал  
аз  - тoлкoвa близкo ca били  и  до  мoи- 
те  мисли  и  чувства. Mдaa, тa да  noro- 
вopим  зa HOBOTO - напоследък  забе- 
лязвaм  много  oт  nиcмaтa, кoиro ви  
кpитикyвaт, че  сте  комерсиализирали  
списанието . Особено  ме  засегна, 
спомням  Cu едно  дълго  писмо  на  едно  

момиче  в  януарския  брой. Комерсиа- 
лизирано  е  нещо, лравено  единствено  
с  оглед  дa ce печели , аз  чета  слисани- 
ето, и  дoкaтo чета  ro чувствам , кaк  пи- 
шете. Пишете  тoвa, кoeтo ви  e нa ду- 
шaтa и  който  нe го  разбира  е  сляп. 

Човек  трябва  дa се  paзвивa - на  
ли  зaтoвa е  човек. Списанието  също , 
дa, тo се  е  лроменило , нo това  е  неиз- 
бежно, както  е  неизбежно , че  човек  се  
променя  - тo е  израснало , оформило  
се, кaктo сте  израснали  и  сте  се  oфop- 
мили  вие. Mнoro читатели  припомнят  
старите  броеве, тoзи  nnaM в  статиите  - 
тoй  не  е  изчeзнал; просто  aз  съм  
склонен  дa приемам  пьрвите  броеве  
нa Workshop кaтo един  тип  детство , 
кoeтo вече  e oтминалo и  списанието  е  
nopacналo, нo зa кoeтo трябва  дa cu 
сломняме, може  би  с  носталгия, кaктo 
всеки  cu спомня  с  нocтanrия  зa детст- 
вото  Cu, HO не  и  с  упрек  кьм  тoвa кoeтo 
в  момента  сме. Ами  дa , тoвa е  oбщo 
взето, искам  caмo дa ви  поздравя , че  
нямa друго  тaкoвa списание  кaтo HA- 
ШИЯ  Workshop, и  дa noжeлaя  ycnex 

нa новите  ви  попълнения . 
Окс  - ape нямa повече  дa досаж- 

дaм  - сиryрен  съм, че  пак  съм, че  naк  
съм  зaбpaвил  дa кaжa нещо  важно, HO 
така  е  който  нe може  дa пише  - чете  
(Gamer's Workshop;))). Чao ви  и  дълro 
дa живеете  виe. Още  си  спомням  едно  
писмо  нa лубликувано  в  peдaкциoннa- 
тa страничка  нa нoвoroдишния  брой  - 
Freeman, сещаш  пи  ce зa кое  писмо  
roвopя  - ами  тa зaщoтo точно  кaтo то- 
вa писмо  статиите  ви  noгnьщaт  нac, 

читателите , и  'дoкocвaт  струнката  на  
съпреживяното ", и  всеки  път  кaтo хва- 
нa нoвия  Workshop c oчaквaнe ме  o6- 

лaдaвa този  момент. 
Nicki Anarch 

Наскоро  един  читател  ме  пoпиra 
в  чaтa зaщo огговарям  нa писмата  с  
похвалите  тoлкoвa кparичкo. Orroeo- 
ры  не  е  дьпы, HO ce бoя, че  мнозина 	f 
нямa дa ми  повярваг  ако  ro нanишa, a 
дpyги  дори  може  би  ще  ме  обвинят  в  
позьорство . Kaитo u дa е, ще  споделя  
с  теб  само  часг  от  мислите  си. Изпит- 
вaм  дo известна  сгепен  неудобсгво  дa 
коментирам  писма, изпьлнени  с  пох- 
вали. Ocodeuo ако  e иcиpeнo. Емоция- 
тa e породила  нужда, нуждата  е  пoд- 
тикналa кьм  изкaз, нaпиcaнoro е  про- 
четено. И  пpиeтo! Kaквo повече  дa кa- 
же  човек? 

Зaroвa и  cera ще  се  зaдoвoля  Ca-
MO с  гези  изречения . Koйтo може  дa 
чувсгва  ги  е  paзбpan. Hue noue, CbC 
curypHocT. 

И  тoвa е  всичио , което  dux искал  
дa кажа! 

Freeman 071 
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Интернет  донесе  на  милиони  потребители  no целия  свят  две  велики  революции, 
които  оставиха  отпечатьк  върху  масовото  развитие  на  мрежата  - електронната  поща  
и... безплатния  хостинг. Първата  революция  noзвoли  мигновената  комуникация  да  ста-
не  част  oт  живота  на  всеки  oт  нас, a втората  noзвoли  всеки  един  сърфист  да  остави  
своята  стьпка  в  кибер-пространството . Ho, както  се  случва, някой  неща  имат  край. C

ы  краха  на  рекламата  в  Интернет  живот  на  безплатните  сайтове  започна  да  се  превръ-
ща  в  бавен , нo сигурен  катарзис . Без  реклама  и  без  приходи  oт  нея, хостинг  сайтове-
те  започнаха  един  след  друг  да  затварят  врати  или  да  стават  платени  за  да  оцелеят, 
като  примери  имаме  вече  и  у  нас  - през  лятoтo Dir.Bg ce отказа  oт  безплатния  хостинг. 
И  дoкaтo специалисти  в  бранша  прогнозират  гибел  на  безплатните , издържани  C рек- 
лама  услуги  дo една  година , намирането  на  място  където  човек  да  Cu постави  сайта  е  
все  още  елементарна  задача. Пo-сложна  става  кoгaтo имате  нужда  oт  повече  прост- 
ранство  oт  стандартните  10-20 мегабайта  за  личен  сайт. когато  под  въпрос  е  направа- 
та  на  стабилен  геймърски  сайт  където  C лекота  да  разположите  стотици  мегабайти  
файлове , намирането  на  добър  безплатен  хост  е  нелека  задача . Важното  в  тoзи  слу-  
чай  е  не  само  мястото , нo и  лекотата  нa дocтъпa oт  чужбина, предлаганите  дoпълни-  
телни  услуги  и  други  малки, HO ocoбeнo важни  детайли .иВ  тази  статия  ще  ви  предло-  
жим  някoлкo сайта  кьм  които  може  дa се  обърнете  ако  се  нуждаете  oт  °гига°-хостинг. 

FuпЕsсарemСor~ 
http://www.funescape.com/ 

Ако  смятате  да  правите  гей- 
мърски  сайт  C обща  насоченост  
или  пък  посветен  на  най -различ -  
ни  теми  свързани  с  игри , кино, 

забавления  и  т .н ., може  да  се  
обърнете  към  FunEscape. Тук  ще  
ви  предложат  1000 мегабайта  C 
възможност  за  надграждане  в  
зависимост  от  нуждите  ви , почти  
неограничен  трафик , безплатна  
поща , регистриране  на  сайта  ви  
в  минимум  900 търсачки  из  це - 
лия  свят, регистриране  в  базата  
данни  на  самия  сайт , FTP достъп  
и  поддръжка  на  FrontPage 2000. 
За  да  получите  всичко  това  
трябва  вече  да  сте  стартирали  
своя  сайт , при  което  собствени - 
ците  на  FunEscape ще  го  прегле - 
дат  и  ще  обмислят  "кандидатура - 
та " ви . За  предпочитане  е  сайтът  да  е  на  английски  
език. Темите  на  сайтове  които  FunEscape приема  
ca: конзоли  и  конзолни  автомати , новинарски  сай -
тове , колекциониране , създаване  и  дизайн  на  ком - 
пютърни  и  конзолни  игри , емулация , музика , ри -  
сунки  и  фотография  и  т .н . Съдържанието  трябва  
да  бъде  оригинално  и  да  не  може  да  се  намери  на  

Технолинк - Българският  Гига-хост  
http://Free.Tech  o-Lin kC om 

Едва  ли  е  нужно  да  споменаваме  адреса  на  най- 
стабилния  и  респектиращ  хостинг  у  нас  понеже  ед-
ва  ли  ще  се  намери  някой  който  да  не  Cu e  издърпал  

п  no  някое  МРЗ  оам, но  в  случая  в  името  на  целост-
та  на  тази  статия  е  нужно  да  споменем  и  мега-хос-
тинга  на  Техно-Линк. Тук  може  да  получите  безплат- 
но  един  гигабайт  пространство, в  което  може  да  
блъскате  както  ви  падне  - oт  urpu дo музика, oт  
филми  дo пикантни  картинки. Типично  no  нашенски, 
няма  (пoчти) никакви  изисквания  за  съдържанието  
което  ro прави  достьпен  за  всеки. Единственото  or-  
раничение, което  най-много  бърка  в  здравето  на  
всеки  потребител, е  ограничението  в  скороспа  коя- 
то  може  да  получите  npu теглене  и  невъзможноспа  
със  сайта  да  се  работи  oт  чужбина. Иначе  сайтьт  си  
има  дори  тьрсачка, която  претьрсва  хостваните  
сайтове  за  определени  файлове, което  cu e  направо  
манна  небесна  за  МРЗ  маниаците. Както  се  казва, 
рай  за  nu_  потребителите , де. 

I 

другите 	сайтове 	хоствани 	от  
FunEscaoe. Има  изисквания  и  към  ди - 
зайна  - той  трябва  да  е  прегледен  и  
лесен  за  използване. Администрато - 
рите  на  сайта  реагират  бързо  след  ре - 
гистрация  и  ще  получите  оценка  на  
своя  сайт  до  няколко  дни . 
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ЋЅРЯЯВLАИ  
Нова  услуга  за  Интернет  и  Гейм  клубове  
Кякво  предпягяме? 
Модемг, поддьржащи  скорост  2,3MB 
2.25Mbps до  муптимедиен  сьрвьр  с  стотици  гигабайти  online - 1гве.lеснпо -1ink.com  
2.25Mbps  с  Интернет  и  Гейм  кпуб  "Матрицата " и  всички  други  абонати  на  тази  успуга  
2.25Mbps  до  специализиране  Game Server-u 
64Kbps гарантираиа  пинйя  към  BG peering мрежата  
33.6Kbps гарантирана  пиния  към  Интернет  

   

 

gl ,i
.

a.l 

 

   

гл  пгнн  чс  unt нчунапп): 

02 чь  ; Иь .1 1 

0.! ' 1l1 : 111. . I 

нПг1 	~гнч•tllдtt.lг5chnгt•1iпk.cam 

   

073 

ga
rn

er
s' 

w
or

ks
ho

p  
8/

20
0 1  

H1~иRDWARE 

SimGamels.Net  
http://www.simgames.net/ 

Ако  желаният  от  вас  хостинг  ще  бъде  из- 
ползван  за  създаването  на  сериозен  сайт  пос- 
ветен  на  стратегически  игри  или  симулации, 

най-добре  се  обърнете  към  SimGames.Net. Тук  
ще  получите  неограничено  пространство , суб- 
домейн , поддръжка  на  CG!, PHP, MySQL и  SS1, 
при  това  HAПЪЛHO БЕЗПЛАТНО ! Това  вече  е  
сериозна  оферта , което  не  всеки  може  да  на- 
мери  без  да  се  бръкне  дълбоко  в  джоба, нo 
има  високи  изисквания. За  да  успеете  да  се  
доберете  дo заветния  хост  трябва  да  сте  раз- 
работили  вече  сайта  Cu и  сложили  временно  
някъде , като  трябва  да  имате  професионално  
направен  и  оригинален  дизайн, висококачест- 
вено  съдържание  и  да  добавяте  HOBO съдър- 
жание  поне  веднъж  седмично . Както  препо-  
ръчват  от  SimGames "не  се  опитвайте  да  се  
кандидатирате  ако  не  сте  сигурни  че  предла- 
гате  нещо  наистина  ново". Тук  няма  да  ви  бъ- 

де  пoзвoлeнo качването  нa МРЗ, "ronu" кap- 
тинки  unu нелегален  софтуер, a работата  eu 
ще  бъде  зopкo следена. Администраторите  нa 
caйтa имат  бaвнa процедура  зa регистрация, 
кoятo изисква  да  опишете  caйтa cu и  да  изп-  
ратите  това  "ревю" no електронна  поща, a oт-  
гoвopът  идвa B рамките  нa 5-7 дни. 

http://www.classicgaming.com/ 

ClassicGaming e сайт  oт  мрежата  нa GameSpy caйтo- 
ве, посветен  на  емулаторите  и  класическите  игри , който  
noдoбнo нa своите  Planet-Еди-Кво-Си.Сот  събратя  пред- 
лaгa xocтинг  нa сайтове , посветени  нa покриваната  тема- 
тика  - B случая  емулацията . Ако  искате  да  създадете  ra- 
къв  сайт  и  дa намерите  място  тук, трябва  дa сте  подгот- 
вили  съдържанието  и  дa сте  ro поставили  някъде, тaкa че  
администраторите  дa ro прегледат  и  евентуално  одоб- 
рят. Toвa, кoeтo ще  получите  тук  е  неограничено  прост- 
paнcтвo, всички  ASP/PHP/SQL/SS1 технологии  нужни  зa 
вашия  професионален  сайт, субдомейн , неограничен  
брой  пощенски  кутии  с  неограничен  обем , форум , чат  и  
какво  ли  още  не. Изиcквaниятa ca сайтът  дa е  посветен  
на  емулацията  и  дa предлага  съдържание  paзличнo oт  
тoвa нa самите  ClassicGaming.Com. Той  трябва  да  има  
професионален  дизaйн, гoлямo съдържание  и  дa е  нa 
английски  език. Ако  покривате  тези  немалко  изисква- 
ния , трябва  caмo дa се  обърнете  към  администраторите . 
0тговорът  идвa бързо  - дo 1-2 дни, че  и  зa no-мaлкo, HO 
изиcквaниятa тук  са  нaиcтинa жестоки  и  aкo търсите  
място  s ClassicGaming просто  трябва  дa се  изпотите  нaд  
един  добър  сайт. 

Chappy 



Creative Labs 
Кой  не  знае  Creative 

Labs, кой  не  е  чувал  за  тях... 
Стартиралата  през  далечната  
1981 г. като  дребна  сингапур - 
ска  компанийка  днес  се  на- 
режда  на  едно  от  челните  
места  no производство  и  про- 
дажби  на  звукови  карти . Гиган - 

тьт  напоследък  се  беше  умъл-
чал  и  отдал  на  правене  нa бе-
зумни  MPЗ  плеъри  (зa справка , 
последния  Nomad e с  20GB 
харддиск  - нa някoй  да  му  тряб- 
ват  300 часа  нoн-стоп  музика? 
He и  нa нас ). Последният  аудио  
продукт  на  фирмата  - Creative 
Live! бе  представен  преди  цели  
три  гoдини  нa широката  публика . 
През  месец  август  дългoтo мъл- 
чание  бе  нарушено  и  Creative 
Labs поднесе  HOBOTO Cu бебче  - 

Creative Audigy. Зa наша  радост  
нaй-много  oт  нововъведенията  
в  нея  са  свързани  с  компютър - 
ните  игри . Hoвaтa карта  ще  
разполага  с  5 noeu генерални  
решения  за  играчите  които  ca 
включени  в  нoвaтa EAX техно- 
лorия :Multi-Environment, 
nvironment Morphing, Environment 

Panning, Environment Reflections и  
Environment Filtering. Звучи  мaлкo 
сложно  и  прекалено  много  
Environment, нo почакайте  дa прочете  
зa кaквo става  дума  и  тогава  ще  нас- 
тане  истинското  объркване! Шегата  
настрана , поради  факта, че  става  
дума  за  звукови  карти, термино- 
логията  е  пo-малко  позната, a зa 
съжanение  няма  мнoгo различни  
начина  дa се  разкаже  нeйнoтo 
действие, езикът  може  дa ви  се  
стори  мanкo нenoзнaт  (нaй-мanкo- 
тo зaщoтo и  ние  дocтa се  поизмь- 
чихме  дa преведем  щo-годе  сносно  

част  от  термините ). 

Mu1ti-Environment: 
Audlgy чиnът  може  да  възпро- 
извежда  четири  пространствени  
ефекта  (тoвa са  т.нap.reverb 
ефекти ) едновременно . Пре- 
дишните  версии  нa EAX и  Live 
картите  можеха  да  възпроиз- 
веждат  само  no един  тaкъв  
ефект. Kaквo ви  интересува  
това? Ето  един  елементарен  
npuMep. Намирате  се  в  редак- 
цията  присъствате  на  следната  
сцена: Freeman и  Whisper cu 
Ьлъскат  главите  една  в  друга  (ес- 

Auciigy 
тествено  кънти  нa кухо), бopeйки  се  
зa голямата  награда  на  "Кой  e пo-пo- 
най" пакет  печени  фъстьци . Ha тepa- 
сата  uRKO nee кaнцoнeти , a oкoлo нe- 
гo ce разбиват  хвърлени  oт  нeтoчнa 
ръка  саксии. Toчнo oт  другата  страна  
някaкъв  съсед  реве  oт  мъкa. 

Ако  paзnoлaгaтe с  EAX 2.0, Live (или  
кoятo и  да  е  друга  карта  на  пазара) разра- 
ботчиците  трябваше  да  дoбaвят  един  и  сь- 
щи  пространствен  (reverb) ефект  на  всич- 
ки  източници . Пpи  EAX ADVANCED HUD 
paзpaбoтчицитe просто  избират  noдxoдя- 
щия  ефект  за  всеки  изтoчник  на  звук. 

Environment Morphing: Дава  възмoж- 
ност  за  плавно  преминаване  на  звука  от  
една  среда  в  друга. Това  ще  npeдoтвpaти  
резките  npoмeни  на  звука  в  игрите  където  
се  npидвижвaтe бъpзo между  различни  
пространствени  ефекти. 

Environment Panning: Пространствени - 
те  ефекти  могат  да  бъдат  пoзициoниpaни, 
примерно  пpиближaвaщ  тунел  в  peйcъp. 

Егигаггпегд  reflectior>s Всеки  звyкoв  изтoч- 
ник  разпрьсква  звyкoви  вьлни  вьв  всички  noco-
ки. Toea, кoeтo вие  чуваге  е  комбинация  oт  всич- 
ки  звукови  вьлни, коиго  досгигат  до  ухото. Ня- 
кoи  oт  тн  с  crura там  дNректно  (т.нар. "директен  
fbi' ) друпл  пьpвo co oтpxзявaт  oт  предмети  вед- 
ньж  (отра>кения  oт  пьpви  peд) ипи  някoлкo пыи  
(oтpaжeния  oт  по+гиськ  ред). Reverb e комбина- 
ция  oт  двата  в  oтpaжeния. Hoвocпa при  EAX 
Advanced HD e вызмoжнocгra paзpaбoтчицитeдa 
опредепяг  noзицияra нa отра>кенияга  oт  пьpви  
peд  Тази  вызможносг  би  тpябвaлo noмoгнe 
нa игра{ада  намери  обекга  aмo пo звука  Ако  не  
ore npunen тoвa noдoбpeниe би  urviano незначи- 
телно  ефект  or urpoea тедна  тoчкa, uo ще  нап- 
рави  urpara далеч  no вьnнy&wщ  Tanu тexнoлo-
мя  мнoгo нaпoмня  нa изпoлзвaнara oт  Aureal 
тexнoлoгия  нa отраженияга, часг  oт  "звукопрос- 
ледяването" в  AЗD 2.0 , но  от  тедна  точка  нa из- 
ползването  й  е  твьрде  paзличнa Интересно  е  да  
се  отбележи, че  Аигеаl са  направили  нeшдгa в  об- 
раген  ред  спрямо  Crea6ve, пьpвo ca предсгавили  
oтpa>кeниягa oт  пьpви  ред  (AЗD 2.0), a cngg тви  
reverb engine-a (AЗD 3.0). 

Като  добавка  към  всички  
тези  нови  екстри  и  подобрения  

Audigy чипы  предпага  и  много  no-дoбpo 
вьзпpoизвeицдaнe нa 3D (просгрансгвен ) звyк  
Подобренияга  касаешN 3D звyкa ca пpocro no-
добрение  на  същесгвуваид  вече  техноломя, дo-
като  нa новиге  EAX вьзмoжнocм  разработчииуи  
те  ще  трябва  да  им  oбъpнaт  внимание, зa да  се  
вызползват  пьлнo oт  техшите  преимущесгва. 

Игрите  изnoлзвaщи  EAX ADVANCED 
HD ще  бъдат  сьвместими  с  Live!, uo от  но- 
вите  възможности , за  тях  ще  бъдат  дос- 
тьnни  само  подобренията  в  3D аудиото  и  
един  reverb ефект. Така  обещават  oт  

Creative интересно  е  дa се  види  
кaк  тази  сьвместимост  ще  работи , 
особено  кoгaтo се  noявят  urpu 
възползващите  се  oт  възмoжнoc- 
тите  на  мнoгoтo пространствени  
ефекти. Creative натвърдиха  дос- 
тaтьчнo категорично, че  новите  
възмoжнocти  са  направени  на  
хардуерно  нивo и  няма  дa са  дос- 
тьпни  зa притежателите  нa Live!. 

зюка  
Използването  на  EAX 

ADVANCED HD ще  увеличи  удо- 
волствие  oт  възnpoизвeждaнaтa 
музика  посредством  новостите  
които  Creative внасят, a именно  
Audio Clean-Up. Time scaling, EAX 
ADVANCED HD Audio Effects и  
DREAM. 

Audio Clean-Up: Премахва  раз- 
лични  шумове  oт  възпроизвежда- 
ните  МРЗ. Bce пак  ще  можете  да  
прослушате  MPЗ-тo и  в  нормал- 
ния  им  вид, за  да  се  убедите , че  ca 
премахнати  само  шумовете . 

Time scaling: Увеличава  или  
намалява  тeмnoтo нa възпроиз- 
вежданото  MPЗ  без  това  дa се  oт- 
paзявa нa качеството. Тази  onция  
вече  е  достъпна  в  сегашните  вep- 
сия  на  Playcenter, тaкa че  нe e ня- 
каква  нoвocт. 

EAX ADVANCED HD Audio 
Effects: Това  е  кoмбиниpaнoтo име  
за  добавяне  на  reverb ефекти , из- 
ползвайки  еквалайзер  или  друг  
вид  специални  ефекти. 

DREAM: Това  е  абревиату- 
ра, кoятo идва  oт  Dynamic 
Repositioning of Enhanced 
Audio & Music. Това  е  техноло - 
гия  позволяваща  максимал- 
нoтo използване  нa много  ка- 
налните  кoлoни, с  цел  пости- 
гaнe на  surround звук  noдoбeн  
нa този  който  чуваме  в  клубо- 
вете . 

Ако  всичко  тoвa ви  е  звучanо  
на  патагонски  - cъжaлявaм. Важ- 
ното  е  едно  - картата  е  много  яка  
и  дори  в  момента  някoи  urpu с  
нея  ще  звучат  много  no-дoбpe. да  
не  гoвopим  за  възможностите , кo- 
итo ще  се  oтвopят  зa производи- 
телите  нa urpu, кoгaтo започнатда  
използват  EAX 2 в  нoвитe cu заг- 
лaвия. Ако  успеем  дa се  докопаме  
дo такава  кapтa, непременно  ще  й  
нanpaвим  oбcтoйни  тестове. 
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