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SCENIC T, i845
Intel® Pentium® 4 Processor 1.50 GHz
256 MB SDRAM (max. 3 GB)
32 MB AT' Radeon FSC Graphics
20 GB HDD, FDD, 48x CD-ROM
Audio & LAN on board
Keyboard & Wheel Mouse
Microsoft® Windows® XP Home Edition
3 years warranty

MoHuTop 17" CRT, 0.25, TCO 99 +390 лв.
Moнитop 19" CRT, 0.25, TCO 99 +505 лв.
Moнитop 15" TFT LCD, TCO 99
+765 лв.
Moнитop 17" TFT LCD, TCO 99 +1415 лв.

SCENIC T, 1845
Intel® Pentium® 4 Processor 1.50 GHz
256 MB SDRAM (max. 3 GB)
32 MB AT' Radeon FSC Graphics
20 GB HOD, FDD, 48x CD-ROM
Audio & LAN on board
Keyboard & Wheel Mouse
Microsoft® Windows® XP Professional
3 years warranty

1685 лв.

Цените не включват ДДС.

1810 лв.
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Fujitsu Siemens Computers uзnonз0a
opuаuнaneн Microsoft® Windows®
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell
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Дucmpuбymopu:
Computer 2000 Bulgaria (02/971 2385),
Computer Products (02/960 2342)
Пapmньopu:
BIT (02/769 011), Compact (02/971 2442),
Complex 2000 (056/840 434), Eagle Software (02/965 1060),
Gramma (02/943 3565), ICL Bulgaria (02/91 950),
Kytex (052/607 376), MD EIS (02/953 3021),
RightNet (02/981 2496), S&T Bulgaria (02/965 1710),
universal-K (032/636 200)

За по(iече информаиия : www.fujitsu-siemens.com
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"Gamers' Workshop"
Издател: "Чъркшвл Грул" OOД

; Диян Димитро~,
Иttиян Илиeв '

Адрес:
Свфия 1000, ул. "Ген. Гурко" N34 вх.2 ет.2
Телефони:

Иван

02/980-68-29,980-72-45
р8КА1►.МР:
Юлия
Алек

дерон
p Гранчаров
.1н7lЕППААН'
А ПР.QEKT11:

~

~ Семерджиев
ий Тенев

HEADOFF
Оснввен разлространител:
"Дженевра" OOД

11НУЕ.4НЕУ.. С7!"АН3ПLА:
SaintP
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e-mail: workshop@netЬg.com

url:

Телефвн: 02/46-43-93
Печат: "Делта +"

Телефвн 032/63-06-42

АВУ.Пг?м:.
Александър Александров - Alex III

Александър Бакалов - snake
Апостол Апостолов - Chappy
6пагомир Петров - FonManiac
Георги Динчев - mEd IEb
Геоги Тодев - Glarusa
Диян Димитров - Freeman
Евгений Тенев - Dimensin
Елена Костадинова-Щих - Elexis
Иван Кьнев - Un-DeaD
Иван Христов - uRKO
Илиян Илиев - Whisper
Константин Грозев - Balrog
Красимир Койчев - Maggkrabar
Петко Рангелов - SaintP
Петър Рангелов - Cabal
Юлиян Калдерон - Groover

блегнап съм ce на вратата на
стаята и наблюдавам ритуала,
предвещаващ бъдещо стомашнo разстройство. Коста (Всъщност той се
казва Константин и - понеже, както може би
се сещате едва ли бих могьл едновременно
да съм се облегнал на вратата и да пиша, та
в тoзи смисъл, събитията, кoйтo ви описвам
имат ретроспективен характер - точно сега
ми прави някаква забележка CT рода на: "Когато пораснеш достатъчно ще те науча как
се пишат имена CT десет, a ue CT пет букви"... абе, сърди се с други думи, нo какво
да се прави спед като всички My викат Костa.) поръчва храна no телефона CT близкия
китайски ресторант. Когато Коста поръчва

храна, винаги е по-добре дa Cu пропуснал
яденето последните няколко дни. Странните

наименования нa CT екзотични по-екзотични
ястия се плъзват някак мазни и гладко в
ефира, преплуват с ехидни поклащания на
опашките Cu няколкото ни делящи метра,
преминават покрай ушите ми... Преминават
ли, казах? Де да преминаваха, обаче те нахпуват, ровят се в ушната ми кaл, дълбаят и
npoниквaт, заедно с кошмарната мисъл "Кой
трябва да плаща шиб... хм, сметката noкъсно. Обзема ме тиx ужас. A имената на
манджите продължават да ми ce кискат насмешливо в ушите. Решавам да се оттегля с
достойнство, преди да се срутя с пяна на устата върху гадния мокет, в чиято структура
отдавна има повече мръсотия, отколкото
текстил и дa вплета в нечистотиите и мanкoтo останали ми молекулки редакторско дос-

тойнство. Тъкмо в този момент ми хрумва
мисълта за нещастника, който cera ce нaбиpa яко на листа с поръчките на отсрещната
страна на пинията, докато колегата рецитиpa като картечница. Myaxaxaxaaxa! И други
страдат! Обзелото ме садистично доволство
ми помага дa се съвзема малко. Горкото копеле, ще хване артрит unu ще пукне CT старост, докато Balrog свърши с диктoвкaтa.
Ама, кaквo ли ro мисля - сигурно впадее
стенография. Дочувам нещо CT popa нa "Пиne no Императорски" и затварям очи в мъпчалива молитва към небесата. Ааааауу, ОТВPAT - некво гадно панирано nune c фъстъци,
последният nът го сметох под масата на
ресторанта. Изненадах се, когато нa ставане
не забелязах и остатък, нo flbK на вратата
забелязах тлъстия, крайно антипатичен ми
ресторантьорски котарак да дpaйфa, та дa
ce къca.
EraTu, шиб... ъъъмяуу... говн...ъъъмъppp..., абе ебааа... хссссс... ох, копеле,
тва пиле е отврат..." - довери ми на npeceкулки той нa излизане. TaKa ли, твойте косми бъпхливи, a кой paзпpaвяшe, че бил издънкa CT коляното нa Хцин KuH... (He мога
Cu изкъnчa езика зa останапото) Мяу - благородна котешка фaмиnия, сепектирана CT
императорите на династията MuH. Xe, не My
понесло "Императорското пиле", видите ли!
Ho кaтo че ли ce отклоних, зa какво говорех... с, дa, сетих се... та, отправям aa, знaчи, eмaнaциятa нa горещата Cu нaдeждa, че
някoй тaм rope - в пресветлите небеса - ще
ме чуе и ще направи нещо за дa съм щаст-
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лив.
Както обикновено, резуптатът е няколко нa
нула. Нупата e в моята графа, естествено.
He последва никaкъв rpъм, никaквa мълния
не покоси идиoтa My с идиот, който в патоса
Cu вече надминаваше себе cu и устните My
определено не можеха дa ce проспедят, не
замириса нa изпържени кубинки (знаете кaк
е - no анимационните филми винaги тaкa
става - ocтaвaт само paзкpивeнитe, димящи
чизми нa потърпевшия), нe ce случи нищо
ppyro, освен все по-разливащото изражение
нa доволно усмихващ се чешърски котарак
no пицето нa вечния rлaдник в колектива.
Мдаа, мaй не се намираме в анимационен
филм. Въздъхвам yHuno: "Eeex, мечти, мечти...", поне дa имаше кой да paздaдe no еднa Астика. Ядец! Hu Астика, ни дявол.
"Поръчай биричка, бе охлюф" - изревавам в
опит се дa пpивneкa вниманието нa Balrog-a.
По-добре да бях pитнan cкana.
"Абе, нa тоя дaли My дадох новогодишната
премия..." - cu миспя злобничко... "He, нищо не cu давал още" - долита моменталния
oтгoвop. Това явно преля чaшaтa някъде там, нa oнoвa тайно място (KaTo в книrитe на
Пратчет - сещате ce - специалната стаичка
нa Смърт, където милиapди пясъчни часовници отмерват времето нa живот нa вceки),
където Cъдбaтa е наредила милиapди чаши
и само дебне някоя CT тях дa препее - CT
слушanката изcкaчa дълra cинкaвa иcкpa,
разраства се, извивa ce в могъща волтова
дъra и... CT Константин (eTC приятелю скъпи, научих се дa ти nишa името... вече) остaвaт само едни пушещи "кубинки", зaмиpиca нa... a, тoвa по-добре да ви го спестя.
Брех, дa му се не види! Седя и нe вярвам на
дъртите Cu очи. bpex, мaмкa My! Някой ме
oбичa. HЯKOЙ ME ОБИЧА!!!
Имano бе, имano някой rope, значи. Атеистът в мен страхливо се ceuea и се изпълвам
с БОГОговеене.
дa, ама виждaм как no кpaкaтa ми nлъзвa
някаква npoмянa - пpeвpъщaм ce в анимационен герой. Бъpзo се отръсквам CT боята,
като куче CT вoдa. Айдее, още малко цвят no
тапетите на редакцийката. Няма лошо...
Абе xopa! Някой най-после нямa ли да ме
cnpe, нямa ли кой дa попита: "Ей, факин
идиът, с какви глупости ни занимаваш бе?"
дa бе, кви ru дpънкaм наистина? Какво се
опитвам да ви кaжa, всъщност? да пукна
aкo знaм, rpbM дa ме тресне и само димящите ми обувки дa ocтaнaт...
А, нееееееееее!... Tea без дa искам ro кaзaaaaaaax...

ТРЯС!...
.. .Неквu димящи обувки ce въргалят no nopa, a каучуковите им подметки са се paзтeкли в мanки езерца. Кой ли беше тоя дето в
последния момент го докопах и rC сложих
нa моето място. Хм, мaй че беше Goodman.
Ами, sorry! Ппачете, страдайте фенки. Той
отдаде живота Cu нa благородна кауза.
Ho случилото се ме вpъщa в реалността и
към задачата дa ви кaжa няколко смислени
думи все naк. Знам, че очаквате някакво нo-

вoгoдишнo пожепание, нaли така е редно.
Дaли дa ви изненадам и дa не го нanишa?
Ще peшa в края на peдaкциoннaтa. Cera иcкaм дa ви кaжa, че ви готвехме няколко изненади (пpиятни), HO нито една нe се ocъществи. Няма да ви разправям зa другите тaкa unu иначе не се получиха, HO ще ви
споделя, че силно се надявах в настоящия
бpoй дa се насладите нa бpилянтнoтo дap
слово нa една много специална личност, която твърде дъпго отсъстваше CT страниците
на списанието. Първата дама нa Gamers'
Workshop, цветето cpep бурени, животът
cnep cмъpттa, лебедовата neceH нa женската
eмaнциnaция, мечтание, превърнато в peaлност... е, зa кого бих мoгъл дa roвopя, no
дявопите - за Elexis, paзбиpa се. Както ще се
убедите, това също Cu ocтaнa само надежда.
B следващия бpoй, обаче, тя ще се peвaншиpa... ъъъ, дa се надяваме (oтнoвo).
Bъnpeки всички несгоди, Cu мисля, че npeдлагаме нa вниманието ви един отличен
бpoй. Съвършен в несъвършенството Cu,
както oбичa дa ce изpaзявa една моя умна
позната.

И...
Знаете ли, доволен съм CT това. За първи
nът CT много време нacaм съм толкова довoлeн. Излегнал съм ce в стола, удобно съм
се paannyn, вдигнал съм кpaкa нa бюpoтo и
naфкaм циrapкa с бnaжeнa усмивка.
0, миг, nocnpu!
И той cnupa. Наистина cnupa. Абе някой мe
обича, кaзвaм ви!
Искате ли дa знаете как се чувствам в момента? ПОНЯКОга се nитaм кaк ce чувствате
виe, докато четете тaзи страничка - в какъв
миг CT живoтa ви ви зaвapвaм... Питaм ce и
вие ли се питате същото зa мeн, докато съм
я nиcan.
Как ce чувствам cera... имa една pyMa. Една
eдинcтвeнa. Майната My на многословието:
Yмиpoтвopeн.

Cbc себе Cu и CbC cвeтa, т.е. единственото,
KOBTO в мoмeнтa съществува в uero TOЧHO
cera. A именно нея - крехката, съвършена
кoмбинaция CT протеини, мaзнини и въглехидрати (амин).
Хайде бай ви, че тpябвa дa обърна внимание
нa единствената, заслужаваща внимание в
тoзи миг. (Когато имa изобщо конкуренция
де, защото cera нaли и без тoвa Cu e въобще
единствена, тоест последната).

Защото ми остана само тя... Цигарката.
И ocъзнaвaнeтo, че мe имa, че ви има и eac,
че съществуваме. И това e пpocтo npeKpacHO...
0, дa, кaк щях да забравя. ПОЖВлаНИ8то.
Пожелавам ви повече такива моменти, скъпи, мои приятели. Миговете, в които дa noпиете с цялата Cu същност чувството, че сте
oбичaни. (Е, не е задължително дa е CT 6or
unu бoгиня,noнякora и п pocтocмъpтнaтa

любов стига.). Силно!
Желая ви поне веднъж дa ce почувствате
доволни CT постигнатото.
Умиротворени Със себе cu и света. Дopи той
да се крепи само на връхчето нa цигapкaтa...
Freeman
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Микрофон и София
мишка

Celeron 500 128 RAM,
Voodoo 2000, 17" Sony
Pentium III- 750, 128MB
Ram, TNT 2 М64, 15" CTX
Celeron 400 64MB Ram
TNT2-З2МВ, 17" Monitor
Duron 950, 256 RAM,
GeForce2, 19" Sony
Pentium III 650, 128 RAM,
GeForce 32 MB DDR
Pentium III 866, 256 RAM,
GeForce2 MX 400, 17" Flat
Duron 800, 256 RAM,

і1
вг

ул.Макгахан 63

Pro Game

Матрицата 3 Coфия

F~ПH~tiГЧPRlltiti

кв. Позенец"

227724

б

370024

8

313085

22

9746287 35
9871122 6

9831496 18

665521

116

ул. Янко Сакъзов" 14А
90 Athlon 1GHz, 128 RAM,
вътрешния двop
GeForce 2МХ-400, 19" CTX
Celeron 850, 256 RAM,
ул. „Неофит Рилски" 70
9816592 133
GeForce 2 GTS, 19 CTX
дo Пицария „Vro 2
noдneзa на бyn.
България и Несторов

0,50пв 1лв.
0,50лв 1лв.

35 Celeron 533, 64MB Ram
1 лв.
15 /19 Monitors
PIII 700Mhz, 128MB Ram 1,2 лв.
жк. „Пюпин" бл.3
257014 50
GeForce 2, 19' CTX
5 лв.Нощна
PIII 733Mhz, 256МВ Ram, 1 лв.
под Здравната Kaca
9801110 100
Kyro II 64MB, 19" Samsung
ул. "і 'аико яиексиев" 13
Leleronis.~, I г~мгi
I ,bnB urpu,
713761 60
зад кинo Изтoк
RAM,TNT 2, MAC 17"FT
5лв Нощна

бар, климатик,Чпенски Карти `
Интернет, нoн-стоп
бар, климатик,Членски Карти'
Интернет, нoн-стоп, Vro
iJ1:t:eCt !
бар, кпиматик,
Интернет, нoн-стоп
бар, кпиматик,
Интepнeт, нон-стоп
1ј1:1. ect !
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Здравейте,

ггп

Явно миналата загадка ви е изтормозила сериозно,
защото получихме твърде малко верни отговори за нея.
Жребият не беше много труден и наградата отиде при
Васил Манолов. Той ще Cu получава безплатно списанието
в разстоянието на една година. Така че очакваме
щастливецът да ни се обади и да се разберем за
подробностите. A ето и правилните отговори на загадките:

и , Пеилцшпс машихи

оьягщггуиии
иа
има.
Ст,л,щі

т

C1

с

подголми за пннисна

п cиy., мачиаемос, нa доегиге.

,~ ( ,-_-~нт;

~► G.~

Сумата е 31,63 цента
да, възможно е да се изравни съдържанието на вино в
двата съда след достатъчно голям брой преливания.

~

~

A Gera ето ru и новите загадки:
1.Hanишете следващите две числа от редицата:
1, 3 , 7,12,18, 26, 35, 45, 56, 69 ...
И обяснете логиката на нейното построяване

~.

2.Напишете цифрата 100 no 5 различни начина
използвайки единствено 9-ки. Позволени са ви всякакви
аритметико логически операции.

Оттоворите изпращайте до 10 януари 2002т. на e-mail
workshopQпetbg.com unu на адрес София 1000, уп. "Ген.
Гургго" N34 вх2 ет.2 За загадката.

Наградата в този брой ще бъде изненада... Така че
поразмърдайте малко сивите Cu клетки и ПИШЕТЕ!

ТРЕСАВИЩЕТО HA ГЛУПОСТТА - част 1
Нашите прадеди са живели в колиби. Те не
са имали дрехи, ризи, нищо освен една дупка,
за да излиза пушека. За да си създадат
семейство те са разполагали само с един
съвсем примитивен инструмент.
По време на фараоните, живите са
балсамирали мъртвите, за да не се отегчават.
Мумиите са мъртъвци, на които са извадени
вътрешностите, нo те не са умрели от това.
Пирамидите са се състояли oт помещение за
покойника, земен ресторант и множество
коридори, за объркване нa учените.

Майката на Axun roe потопила във водите
на Стикс, за да го направи непромокаем за
стрелите. Toea обаче нe му попречило да умре и
тогава Одисей влязъл в Троя маскиран, като

дървен кoн (някои приписват това нa
Александър Македонски). Агамемнон и
Менелай ca били братя, HO това се знае със
сигурност само за първия.
Дoкaтo спартанците ходели нa война, жените
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им раждали деца. За тази цел те били
тренирани oт нaй-ранна възраст.

Римляните трябвало да вoдят многобройни
войни преди Италия да стане полуостров. Покыно римляните заменили войниците сгъски:

те ядели по-малкo, a вдигали повече шум.
Римляните били големи строители.Тяхно

дело ca MHOFO павирани nътищa, измежду
който най-прочут е Млечния път.

При феодализма селяните били много
подтиснати. Toraea нямало автомобили, тa те са
nлaщали данъци върху солта и радиоапаратите,
HO били лишени дори от тях. Освен това те били
длъжни дa дават нa сеньора всички продукти oт
жена си. Често се noявявал глад и хората се
избивали зa дa не умрат.
Пъpвoтo околосветско пътуване било
извършено oт MarenaH. Зa нещастие тoй бил
убит нa Филипините и екипажът се завърнал
без него. Въпреки всичко покойниятзапазил

След смърпа нa Цезар, Октавий и Антоний

добър спомен зa пътешествието Cu.

Cu разделили империята. Октавий получил

задната част нa Рим, Антоний изтoчнaтa и
Клеопатра. B края нa живoтa си Октавий се
опеглил в своя мaвзoлeй.
Като заминавали кръстоносците отнасяли

портретите нa жените и децата cu, a npu
завръщането си C радост намирали нови деца
oкoлo вярната съпруга.
Kapn V e роден при леля си, защото майка
My тогава нe билa тaм.

Людвик XIV бил нa пет години, когато се
родил бaщa му. Той живял дo смърпа Cu в 1715
година. Людвик XIV бил зaoбикoлeн от
блaropoдници които се наричали куртизани.
Жените им се наричали куртизанки (нещо като
българските napтизaнки). Дворецът My бил

винarи добре изметен и блестящ, поради кoeтo
бил наречен Крал-слънце.

През 1763 година Франция зaкynилa
Корсика, три roдини преди paждaнeтo нa
Наполеон за да може да се роди французин.

I. Какяо правиш всяка сутрин

раздитваш? Върви no-добре ce изиъли, че
пониш нато църтия Гнусен Рои и ми onana

към 8 часа?

емайла no зъбяте от мнризмата ти.

a/ Сиачам от .тет•тото и npann crc и

r•/ OT пъде змаеш? Кой ти хаза? май-

четирнйсе лицеви, досле бпгам дo гonин

ка uu Oene, нати? Зиаех Cu 83, tie

час в Борнсовата.
0/ :9зплючпам компютъра и Cu nnraM.

трпбпа да й затпоря устата ведиъж aa
пинагн, ua дa не издава смайващите

в/ Стивам n Продъиемнп Еарабан за
едно малко и да си нзема палтото, пoe-

лодробности от гнусното uu минало.

тo CbM забравил сиощи.

д/ Пърпите cдoыeнн oт ДВТсТпоТо ca
за една едрогърда медицинсна сестра,

г/ Пърпо се събуждам - т aas ь;аа;а г;г
е учила, досле се лрозлвам, отивам да

.

nunan и nan cu .'rnraM, щото п кенефа е

МаниаI{ nu Cu?

ТОдл0 и мu ce nocnuna.

д/ Стизам да си нграп с децата дред
блока дредх да отидат на училяще. Сбаче нато Cu разтворп аляфера и те ncяч-

иолто ме квама за краиата и ме длесна

И аКО да , от ЖйКВа
~ очно мяння страдаїл?
n/ He Oene nu иедо, което CCi]Г цхб-

едно малио рижапо нма, дето като ме

тър продапа?

2. Как ще реагираш, ако на
купон a Студентски град срещнеп

no друго?

друг•а таитика .
B/ Ведиага ще яaжa ',чобър вечер,
госдожице A urya фон Юбервалд, раднаы

uua тид. 7лените припадат от вълнение,
a uъжeтe ❑озеленлпат oт завист прн пи-

английски eaurc, 'лифт

дa ua мускулестата ти физниа. Нивото

ще да е ueno,

иоето • вдига друго uerco. B тoз u смисъл

тн ua интeтиr•eнтмocт обаче не искам да

и Аичето и тл е лифт.

no коментирам, защото ще xe Ouen.

д/ Надълно съм съгласен с иoser•ата
от г/. Puna лн, puna ru nonera? :1 тaКа,

туй

Да се ЧуЯа!

6/ npann Save и nocnrau да sn пora-

гп . Ann ме укапе - load u дробвам с

ncuo, uo каиъп точно? Cpoaepu cain.

т}I ua Toruиaтa C CT noзнaнuптa uu ❑0

Н2мСка овЧарка?
а/ Теглп й един шут, за да изипичх,

Резултатн :

a/ CnopTeu маниах и TO от arpecua-

r/ цoкo:гпoт o мora дa прецеил no дъ-

❑авеТа, ам8 ще му ❑аДне C To ua Хосе...

кала.

че cu uauuarc, мислп, е повече от

кu бягат, не щат да Cu играем. Само
види дочва дa прещи u да ме замеря с

no зaднuиa. Стори мя ce даже, tie ми
нaмиrнa, обаче не знам да ме e издуо-

5. Ако се возиш a танси и

6/ Компютърен n&auuan - дoкaт o npъc-

тницнте ти са ce дрицелвалн с npenna
десница един-друг с тръбата за фунийпи
Cu нппой строеж, т u Cu гърмлл фашистите яъя Nolfenstein 3D. Понастопщем нп-

шофьорът очевидно те лъже с па—

хон от тези връстници ❑рицелпат пода

рите, какво правиш?

нa назармата с аарцата, a тн ce кефиа

a/ He Cu лн дризнае сам ro кващам

n университета u nunen ua Per1, тa ти

за врата, завирам My таксиметропия

плющлт ynuTe. He ce бой, военните за-

r/ b?!?

адарат a аналното отверстие и ro литам

бавят , Co не забраплт.

д/ IDe a заведа n мойта стап u ne й

далн сега чука на дрестой илн ua иuтo-

се дa Bu auan n припичната Bu форма'.

скъсам т pътиaтa, nrro кaтo e германна?

метър хекеке
6/ Пранл uy headshot с иалашнина и

3. Кое е най-схлното ти оръние?
а/ Ти само uu eaa, u ae т u пoкaжa!
Седем годинн бокс съм тренхрал.
6/ BFG - това е най-силното оръжие
язобщо.

no ocтaвпм дa тори гъбите.

в/ Веднага донасли на Гилдипта на
Такстджиите за мелнцензирана нонкуренция, те re ce олраппт отлнчно c нero...

г/ Еъриам My с двa пръста a uoca u

n/ Xin... затрудвен cbM. Ha npbB
nor:гeд мн ce струпа, че Cu госдоднн
'
Лив. Веронтността за тона oOatie e тoднona дренебрежнмо inanna, tie no-cnopo
бих nauan: npeкa:гиs си c четенето на

Тери Пратчет. Cnoкoичмo, и aз съм същипт. 'масиарад' иде - стискай зъби.
г/ Tu Cu маннак от най-общ т un. Нг
uauuan конкретно, a uauuan no привцид.

n/ ммм...аз ue cu падам uuoro no
насилието. Зa uero ce грижи моят дарт-

заппвам марсилезата. Той скача ua иpa-

ньор господии Лале.

ха, удрл cu Глапата B таваНа и П8Да n

тuн, защото е Oaf npax? Mnu OTHOBO Cu

несвпст. ,1 aa ce измъкnaм no чорапи,

ToneTo?

e мнoro силно, така, че пнимапай!
д/ He май-силното, a едиыственото

за да My мирише, нотато ce спести.

( - Стиг•а с тoвa Tone Oe!H бел.ред.)

uu opbzue. г1з ще no запазл n тайна, и
ще издам само, че трпбва да се лъска

npurozu номера с апарата от a/, обаче

г/ Най-силното uu opbzue no дрницип

д/ ,1мн-и-х ...ще no ❑омоля да ми
не толкова rpyOo и c довечко вазелян.

може би смъриаш дреиалено често нафта-

CbinunnaM ce, че дорн и майиа ти
знае що ua tiyno e родила.
д/ Сенс маниаи - содомия, дедофи-

редовно, ua да не ръждяса.
6. Случайно нато бебе да си

тип, caдo-мaзo - никоп дернерзил не ти

4. Сега мално леисикална
лифт'?
култура — какво е '
а/ В, cera, aa nu нлма да знам, ма-

падал често и от високо на гла—

е чужда. SIвнo Cu apan u кunпт B любов-

яата си?

ли ucnua знмa съм нa Bит onіa дa карам

нea? He? ,1ми чупиата тогапа, додето не

та (noue на сънј , както е пвнo също,
tie редовно бнчуваш едиоокип делфин.
Баба niH naanaae, че от това ce ocsenп-

cnu u дa рутп cfuopfu.

съм станал.

а/ He. ,1 ти ucuan ли сега да naд-

6/ Като бебе бпк xpoтък и тихо cu

na H тх nopacTBaT кocыи между дpъcтн-

те, нo au oт одит знам - не e вяpнo.

6/ Хм...струва мu ce, че e unnauna
безалхоколна uanuTna. Au обаче такнва

nunex ua BaSIC ua ПравецВ2. Сега, иoтл

ue nun, защото веднъж Cu разлпк малко

те, остапн ме, защото uu атакуват ба-

Извиненне :

върку илавиатурата, стама късо u целип

зата с "_'еьlа Troopers.

:9 звиняпам ce предварително ua bebe-

блои остана без ток. i1 съседа отдолу
дравил cnuuapcna сбирка C oт т or•aвa ca

uu тези oer nena ua веждата.

n/ Tu май Cu сбъркал aapeca. Kasac

ти аз, че ти трябва господин Лале, aMa
TnT - ue и нe. i1 nanno Cu седнал дa чe

f, нопто е Анн, но не е, доптарлм - Нй
& :lнчето oт 4г/
longanlon

www.worNshop.net6g.com
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Нова игра в да на Fallout
Група CT седем души, които ни—~- кога не са се срещали лично, са се
заели да направят ролева игра, наподобяваща no дух и облик познатите ни заглавия от поредицата
Fallout. Действието в играта се развива в близкото бъдеще нa територията на САЩ. Някогашната суперZ~ сила лежи в руини вследствие на
ядрен катаклизъм. Дълбоко под
земята, в отдавна забравено военно
скривалище, оцелелите CT апока-- липсиса се борят срещу нова, не no❑ D малка заплаха.
Играчът ще влезе в ролята на
Джон Кю, жертва на таен военен експеримент свързан с умствен конт1 рол, който се опитва да се измъкне
I
CT зоркия взор на "наблюдателите"
и се отправя към несигурния живот
нa повърхността.
Макара и всичко казано no-rope
~ C
много да напомня Fallout, авторите
нa STATIC твърдят, че нямат нищо
общо с легендарното заглавие npOCTC то, наред c Deus Ex, Metal
Gear Solid и няколко други са оказали силно влияние вьрху дизайна и
концепциите на новата urpa.
Трябва да отбележим, че
STATIC e сред 10-те нoминиpaни игри нa Четвъртия Годишен Фестивал
нa Независимите Игpи, който ще се
проведе между 19 и 24 мapт 2002
година.

~

Кпасация на най-продаваните

заглавия в CAЩ за пьрвата седмицa на декември
Боже помилуй! Само погледнете какви urpu фигурират в Top 10 на
САЩ! npu това в пред-празничния
период, когато всички издатели

пускат нaй-добрите Cu urpu. За съжаление пускат и най-скапаните cu
и миpизливи зarлaвия, нacoчeни

към масовия кoнcyмaтop. Жалкото
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е, че те засенчват нaиcтинa стойностните urpu. Kax иначе може да
се обясни присъствието на Survivor,
backyard Football и Basketball в тази
класация?!? Гледайте и плачете:
1) Harry Potter & The Sorcerer's
Stone; Electronic Arts
2) The Sims: Hot Date Expansion
Pack; Electronic Arts
3) The Sims; Electronic Arts
4) Backyard Basketball;
Infogrames Entertainment
5) Survivor: The Interactive Game;
Infogrames Entertainment
6) MP Roller Coaster Tycoon;
Infogrames Entertainment
7) Return To Castle Wolfenstein;
Activision
8) MS Zoo Tycoon; Microsoft
9) MP Civilization 3; Infogrames
Entertainment
10)Backyard Football 2002;
Infogrames Entertainment

тите с тaзи мoдификaция, тя се разpaбoтвa CT около 18 месеца и нa
тазгодишния QuakeCon npeдизвикa
бурен фypop.

Rayman надхвърли 10 милиона
продадени копия
Популярния аркейден герой

те Quake 2 c Quake 3 енджина? A
Doom? Muoro скоро ще имате тaзи
възможност! Ha 20 декември ще бъде пусната бета нa този мод нa
Quake 3. Играчите ще мoraт да избират любимото Cu "поколение" измежду петте предложени. Всяко
"поколение" ще има собствени мoдели, opъжия, физика и геймплей,
аналогични на технuте първообрази
- Doom, Quake, Quake 2, QuakeWorld.
Generations ще npeдлara възможности за Free For All, Team
Deathmatch, Tournament и Capture
The Flag, кaтo мода имa поддръжка
за ботове aкo имате нужда от малко
тренировка "нa сухо". Версия O.99a,
която ще бъде пусната на 20-ти, ще
съдьржа всичките "Поколения", нaд
40 opъжия, нови руни и power-up-и.
Зa информация нa незапозна-

игралния бизнес - Take 2 Interactive
(Max Payne, Duke, Myth, GTA) и
Inforgrames (Desperados, Unreal,
Unreal Tournament). Засега единствената информация oт страна на
Майкрософт е доста изчерпателна "Без кoмeнтap". Бог дa пази игралната индустрия!

Rayman очевидно се радва на голяма популярност. От Ubi Soft обявиха
че глобалните продажби нa urpu с
участието нa разчлененото създа-

ние ca нaдxвъpлили 10.5 милиона
npoдaдeни копия. Играта се издава
зa всички видове кoнзoлни nлaт-

фopми плюс РС. Най-новото зarлaвиe CT поредицата - Rayman Arena
(He бъркай c Quake 3 Arena) - ще излезе в нaчaлoтo на 2002 година за
PC, Xbox, Playstaion, Playstation 2 и
GameCube.

Видеоиграта с Ози Озбърн
Quake 3: Generations Arena
Искали ли сте някога дa играе-

Ounu хвърлили oкo на две CT roлeмите разпространителски фиpми в

прекратена

Black Sabbath Online News (тaзи
cтpaницa се води от Joe Siegler от
3D Realms) пусна информация, че
работата no зaглaвиeтo Ozzy's Black
Skies e npeкpaтeнa. Иrpaтa, кoятo
проследяваше приключенията на
легендарния Oзи в измислен фaнтастичен свят, бе paзpaбoтвaнa CT
наскоро фалиралите iRock.

Слухове около Microsoft
Работилничката за слухове paботи под nълнa napa. След nycкaнeтo на Xbox на американския naзap
усилено се кoмeнтиpaт бъдещите
стъпки на Microsoft във врьзка сы
здравото стьпване кoмnaниятa нa
иrpaлния пaзap(paзбиpaй монопо-

лизиране). Според последните мълви CT нет-a, Бил Гейтс и компания

Слухове около Unreal
Tournament 2
Напоследък ycuneuo ce кoмeнтира paзpaбoткaтa нa тoвa все още
необявено заглавие. Според paз-

лични източници, черпещи информация от "вътрешни xopa", Unreal
Tournament 2 ce npaau в момента и
се oчaквa някъде кьм Юли 2002 roдина. Според слуховете играта ще
предлага мнoro повече urpanuu модели, които CT своя страна ще бъдaт
6 nъти по-детайлни от тези в Unreal
Tournament. Според мълвaтa UT2
ще cтapтиpa с нaд 30 нива, разделени нa различни мотиви - пост-Египетски, огнени светове, ледени светове, открити нива сред девствени
джунгли и т.н. Остава дa видим доколко всичко това е истина.

Малко конзолщина
За дa можете дa се opиeнтиpaте в морето CT нови конзоли, ето ви
мaлкo цифpички зa размисъл:
1. Nintendo - GameCube
По начало американския клон
на Нинтендо бе nлaниpaл пускането

нa щатския пaзap на 4 милиoнa кoнзоли до кpaя на финансовата година (MapT 2002). Ho според последна
информация компанията е решила
да увеличи тaзи бpoйкa с още 500
000 машини, вследствие на orpoмното тьрсене. Нинтендо обявиха

силни продажби след премиерата
на GameCube на 18 Ноември. Само
през първата седмица след пускането на конзолата са били продадени над 500 000 бройки.
2.Microsoft- Xbox

За първите 16 дни от пускането
на Xbox на американския пазар са
продадени към 740 000 бройки от
конзолата. За същия период от време се продадени 1.74 милиона софтуерни единици за Xbox, или средно
2.4 игри на продадена конзола.
3.Sony - Playstation 2
Текущия господар на американския конзолен пазар, Playstation
2, е по-силни позиции от всякога.
Към този момент инсталационната
база a CAЩ се изчислява на около
5.2 милиона конзоли. Въпреки голямата шумотевица около новите системи на Нинтендо и Майкрософт,
Сони обявиха продажби на около
240 000 машини a рамките на седмицата преди и след Деня на Благодарността a САЩ.

Финална версия на популярния

MOD за Quake - OSP
Разработчиците от Orange

Smoothie (www.orangesmoothie.com)
обявиха, че версия 1.0 на най-популярната модификация за Quake
ще бъде достъпна за сваляне от интернет на 14 декември.
Според тях тя ще представлява
нещо много повече от малък ъпдейт
на версия 0.99W. Финалната версия
ще съдържа инсталационна програма,15 нови карти за всички типове
игра, конфигуратор за OSP сървър,
както и много фиксове и поправки
на самия мод.

Нови подвизи на Fatality
Джонатан Уендел, повече известен като "tatallty", един от найдобрите a света no Quake 3, явнo е
решил да се пробва и на някоя друra urpa, npu тoвa доста успешно - на

последния CPL a Далас, той e cneчелил турнира no Aliens Vs. Predator
2. Наградата My зa това е поръчково
изпълнение на 2002 модел Ford
Focus ZX3, DUD комплекти с всички
серии на Пришълците и Хищника,
както и пълен комплект комикси за
популярните извънземни на изда-

телството "Black Horse".

Max Payne ѕa Play Station 2
Cтaнaлият вeчe кyлтoв eкп ък
Max Payne вeчe се пpoдaвa и за
PlayStation 2. Paзnpocтpaнитeли ca
Take 2 Interactive.

Развод нa Bioware c Interplay
Ha 29 ноември любимата на
много от нас фирма BioWare npeкрати договора Cu c Interplay
Entertainment за paзpaбoткaтa на
очакваното зarлaвиe Neverwinter
Nights. Oт BioWare обявиха, че въп-

реки прекратяването нa договора

ще издaдaт в срокове зarлaвиeтo,
въпреки че B момента са a процес
на љрсене нa нов разпространител.

Всъщност злите cnyxoee твъpдят, че
именно Neverwinter Nights ce e oкaзала ябълката нa раздора. Interplay
ca решили дa изтеглят игpaтa за
средата нa 2002г. no стратегически
причини. BioWare ue Sunu съгласни
с noдoбнo забавяне на готовия npoдукт и решили, че мoгaт и сами дa

~

се справят...

Might & Magic IX през март
2002г.
3D0 oбявиxa че Might and
Magic IX ще излеза през мapт 2002.
Последната urpa от поредицата ще

използва Lithtech oлaтфopмa. Авторите обещават 60 часа геймплей
разпръснати из 10 paзлични peruo-

ua във вселенената на Might and
Magic. Магическата система комбиниpaнa с интуинтивния интерфейс и
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допълнителните 23 умения, ще позволят на играча да претвори героя Cu flO свой образ и noдобие. Началото на играта ще сложи могьщо
корабокрушение благодарение, на което Bue
отвново ще поемете съдбата на героя в свойте
вещи ръце извеждайки го на пътя водещ до
слава и богатство.

***
За бъговете на Internet Explorer
Майкрософт ще пачват бъг в своя уеб
броузър, който позволява атаки срещу потребителия, разрешавайки свободния даунлоуд

1

1

оа

на изпълними файлове. По приницип броузърът трябва да предупреждава npu предстоящ
даунлоад на информация, поради бъг в системите за сигурност обаче, операцията no свалянето на файлове от Интернет протича напълно
безшумно и без знанието на потребитёля. По
този начин могат да се разпространяват виpyси, троянци, да Bu бъде форматиран на хард
диска и прочее интересни закачки. Този бъг е
много опасен, зaщoтo може да се предизвика
посредством най-обикновен JavaScript. Onacноспа да бъдат посетени през броузъра е актуална за всички които ползват IE 5, 5.5 или 6.

Борба cpeщy тероризма no Интернет
Говорителя на Ф6Р потвърди че Американското правителство работи върху Интернет
базирана шпионска технология, C кодовото
име "Вълшебната Лампа", която ще бъде използвана за прихващане на комуникациите на

The I of the Dragon
The I of the Dragon e поредната urpa, която се
разработва в братска Русия. Тя се развива във
фантастичния свят, наречен с тривиалното име Териториите. Същински Рай. Хората живеят щастливo и безметежно. Hue присъстваме на края на тази
идилия. Армиите на Злите cunu атакуват и за една
нoщуспяват да разрушат мнoro градове. За да се
спасят oт поражението, добрите магьосници пpизовават вас - дух, кoйтo ще трябва дa предотврати
гибелта на своите xopa. Нужна en e само физическа обвивка. За да държите достатьчно на брой, ма
говете решават да ви напъхат в драконова одежда
и купонът започва.
Играта се очертава да бъде смесица между
стратегия в реално време и екшън. Освен със стандартните драконови приоми - мнoro, ама мнoro остри нокти и огнен дъх, ще разчитате и нa различни
мarии. Тях ще използвате срещу 40 типа врагове,
кoитo ще ви връхлитат със самоубийствена жестокост. Ще се разхождате, тьх де, ще летите над orромни нива - някoи oт тях ще бъдат C реална големина десетки километри. За правилното My изoб-

разяване ще се грижи специален енджин, разработен oт фирмата. Благодарение нa него, теренът ще
може да бъде тераформиран no какъвто Cu иска
начин, a в зависимост oт отдалеченоспа en oт nero, ще намаляват детайлите, C кoитo e изобразена.
Играта изглежда прилично и ce надяваме
скоро да имаме повече информация за това
заглавие.

Breed

заподозрените.

Идеята на "Вълшебната Лампа" е доста
проста, това е своего рода троянски кон, който

Eтo една oт игрите, кoитo за пръв nът бе noкaзана на изложението ECTS в London бе и Breed.

ще записва всички операции, които потреби-

Наскоро бяха изнесени и пьрвите noдpoбнocти oкo-

теля извършва, всеки натиснат клавиш ще бъде лor-ван.

лo Breed и те предизвикаха интереса nu. Kaтo за началo играта ще бъде FPS, кoйтo ще бъде пoдoбeн
на HALO. При това производителите на играта имат
амбицията Breed да бъде no-добрата oт двете urpu.
Какви са силните страни на това заглавие?
Като за начало ще имате възможност да кара-

Производителите на антивирусни програ-

ми заявиха веднага след изявленито oт централата на ФБР, че те няма доброволно да сътрудничат на бюpoтo, т.е. те и за напред ще обновяват дефинициите на програмите Cu, така
че да предотвратяват каквато и да е недоброжелателна намеса на виpycи, независимо oт
техния произход.

те най-различни превозни средства -oттpикoлки

дo космически кораби. При това авторите обеща-

ват плавно преминаване oт земята в космоса. Caмостоятелната кампания ще ви даде възможност
да преиграете мнoroкpaтнo играта, тьй като в зависимост oт noзициятa, кoятo изберете (nunoT, тaктик, инженер, щурмовак) мисията eu ще може да
се минава no различен начин. B играта ще имa и
абсолютно точен физически модел на поведение
на различните превозни средства.

Опциите за мултиплеър ще предложат освен
стандартния детмач, кооперативно изиграване на

соловата кампания и urpa в мрежа no екипи no noдобие на На1о. Oт нещата които прочетох за тази
игра ще ви препоръчам caмo едно - запомнете тoва име. Току-виж тo eu изиенадало приятно през
есента на следващата година.

Serious Sam: The Second Encounter
Въпреки всички очаквания, втората част

на Serious Sam да излезе преди края на годината, от Take 2 обявиха, че играта се отлага до
пролепа на 2002г. Играта на практика е почти
готова - остават да се доизтребят останалите
буболечки из нивата, както и да се изтестват
мултиплеър картите на играта. И за да направим чакането по-леко, ето ви и малко повече
информация за идващата игра:
B нея; естествено, отново влизате в ролята на Sam "Serious" Stone, който този път
трябва да пътува през времето, за да спаси
човечеството от гибел. Както тьржествено
обещаха от CroTeam "No More Egypt!". Дей-

ствието ще се развива в далеч по-разнообразни местности. Сред тях ще бъдат заснежени средновековни села, персийски градове,

както и храмове на Ацтеките сред гытите
джунгла. Наличието на по-обилна флора ще
бъде единствено в ущърб на вашите нерви.
Наред с така ценните амуниции и аптечки в
гъсталаците ще се крият и вашите врагове. За
да се справяте с тях са предвидени и няколко
нови оръжия, сред които няма как да пропус-
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нем огнехвъргачката и бензиновата резачка.

Двете оръжия ще можете да използвате и да
обездървесявате терените, no кoитo ще се
мотаете. Няколко изстрела с огнехвъргачката
ще направят от близкостоящото дърво факла, докато с
бензиновата резачка, ще се
състезавате с останалите дървари в гopaтa. Отсеченото
дърво ще пада, като най-вероятно ще премазва хората,
кoитo ca попаднали на пътя
My!

Пapалeлeнo c доразработката на втората част вече
се работи и no третата, която
ще се развива някъде из от-
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крития Космос. Яхууу!
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e-mail

1 ) Имате ли компютър

тениСка,

калкулатор,

ключодържател-фенерче и
килимче зa миw кa_ Две Стойки за no 18
CD на ~aQlГГ][ГDЂa, любезно предоставени

химикалка,

фирма Атрегеl, един едногодишен
абонамент и три шестмесечни абонамента за Garners Workshop!
от

да He

ПHe Съм Сигурен =о)
2)

Ползвате ли интернет? ПДа ПНе

3)

Колко често?

❑ Един път месечно

П Един път Седмично ❑ Всеки ден
❑ По-често :0)

ПДенонощно
4)

Какъв вид?

❑ Интернет карта

❑ Месечна такса
❑ Кабелен

ПНаета линия

❑Друг

5) Посещавате ли компютърни
клубове?

6) Колко често?

❑ Да ❑ Не

7) Степенувайте no значение какво
цените в един клуб (1- най-важно)!

ПAтA0Cфepaтa
ПМощни мa шини ПОбслужване
❑ Добрите мишки/Слушалки
nЦената

atone & Steel
Влизаме в офиса на Black Sea Studios. Днес е
Денят. Веселин Ханджиев ще ни разкаже първите
подробности за тяхното дебютно заглавие - Stone &
Steel. Идваме и дa го поздравим за големия успех -,
сключване на договор със Sunflowers за разработка
—~- нa 4 заглавия. Sunflowers e една от сериозните фирми за разпространение нa софтуер в Европа. Самата
тя е разработипа зarлaвия като Technomage и Anno
Г 1602. Компанията е основана oт бившия директор на
клоновете нa Infogrames и Electronic Arts в Германия.
Това е и причината заглавия, които се промоцират в
Европа от Sunflowers, да се поеме от една от двете
фирми зa ocтaналия свят. Ho тoвa ca подробностите.
Важното е, че Black Sea Studios e nъpвaтa фирма в
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България, която е успяла да сключи договор с разпространител (или по-скоро Разпространител) преди

1

да имa готов продукт. Oкoлo тoвa се зaвъpтa и нaчaп LI лoтo нa разговора. Ha въпроса ми "Имa ли рецепта,
кaк дa намериш разпространител", Beco caмo се усмихва и подхваща: "Универсална система нямa. Трябвa дa си упорит и дa пробваш навсякьде. Baжнo е дa
1
1 си сформирал сериозен екип и дa имaш опит в разработването нa компютърни urpu." B Black Sea
Studios всички предпоставки са спазени - 12-те човекa в ядpoтo нa фиpмaтa ca paбoтили no различни
С проекти преди това. Една немалка част oт xopaтa ca

oт Haemimont, други идвaт oт WizCom след кaтo ca
свършили paбoтaтa cu no Trans. Въпреки това тъpceнето нa разпространител не e минano без nepuneTuu.
"Бяхме в много напреднала фаза нa преговори с
CDV" - paзкaзвa Beco - "проведохме финалнa среща,
кьдето вече се мислеше зa подписване нa дoroвop.
Ha следващия ден се обадиха и обясниха, че искаме
твърде много napu зa paзpaбoткaтa нa Stone & Steel.
Ta нали Путии noлyчaвал 200$ зaплaтa! Taкa и не успяхме дa разберем какво oбщo имa заплатата нa Путин с нaшaтa urpa, нo в резултат нa телефонния разговор прекратихме преговорите." Със Sunflowers нe-

щата ca започнали в началото на aerycT. Подписванетo нa договор 4 месеца по-късно е рекорд в бpaншa,
обикновено нeщaтa се проточват доста повече.
Явнo е, че бъдещото заглавие нa Black Sea
Studios (BSS) силно е заинтересувало немците. A тo
ще бъде стратегия в реално време. Действието ще се
paзвивa в средновековна Европа - между 750 и
1 250г. Както и xopaтa oт BSS ce шегуват - aмaн oт
средновековие и рицари (както вече споменахме, го-

лямa част oт екипа е съставен от авторите на Tzar).
Ha въпроса какво точно ще представлява иrpaтa Beco
само кaзa " Нещо невиждано досега. Нещо което ще
преобърне жaнpa с краката нarope." След което noбърза дa yracu пламъчетата в очите ни, като спомена,
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Ето ирисунка на благородник от S&S
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че не иска да говори в гопеми noдpoбнocти зa Stone
& Steel. Toвa естествено не ни обезкуражи и ние зa-

почнахме дa noдnитвaмe оттук и oттaм, a като и тoвa
не помогна, започнахме дa My поставяме капани. Ето
кaквo разбрахме. Както Beco сам описа играта тя ще

~
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8)

Възнамерявате ли да ъпгрейднете компютъра си?

9)

Cлeд колко време?

❑ До 1 месец

ПДо 3 месеца

❑ Да

He

ПДо

6 месеца

10) Ако решите да си купите нов компютър, кa квo бихте предпочели?
❑

Асемблиран — по— евтин

n Марков — по— скъп

1 1) Ако решите да купите оригинална игра, то тя би била =
П Ha цена до 20лв _ но старичка

❑ Между 20 и 50лв _ нo по— нов хит

Ha 'q SОлв нo актуално заглавие
12)

3 наете ли кoя марка сротоапарати е известна

като "мерцедеса сред компактните"?
13)

Kon e най — продаваната серия компактни

фотоапарати в света ?
14)

Какво друго произвежда Olympus Optitical?

15)

Кой сротоапарат на Olympus e на npoмoциoнaлнa

цена зa Коледа, и е с 18 месеца гаранция?

на, като например Иван Убиецът на
Whisper unu Мрачният Диян. Представките Cu re ще придобиват благодарение нa техните действия. Също така
името нa благородника ще ви подсказва къде ще можете да намерите приложение на неговите качества. Заради
Първата публикувана сиимка oт S&S!

благородниците Black Sea Studios ще

напишат и трети слой на Изкуствения
бъде "нещо като Civilization в реално

Интелект в играта в добавка към oби-

време, нo no-onpocтeнa". B Stone&Steel

чайните двa.

(работно заглавие на проекта)няма да

Самата игра ще се развива на два

Дври и в късии двби рабвтата върви на пълни вбврвт

има раси, магии или други свръхестес-

планаглобален(или стратегически)и

заедно с бойни форМации, които ще

това музиката or иrpaтa ще бъде изця

твени неща. B него ще бъдете прите-

тактически. Каквс е накарало BlackSea

имaт реално значенйе във водене на

no българска. u ro каква... Ha диска

жател нa скромно кpaлcтвo. B начало-

Studios да прибягнат до noдoбнo

военните действия. 6ойните единици в

ще чуете една or мелодиите, кoятo ще

то, докато тo pacre ще се занимавате

структуриране нa urpaTa? Според Beco

Stone & Steel няма да ca много на брой

звучи в играта и сами ще можете да

основно с микромениджмънт - набавяне на петте ресурса в играта. Макар да

игри кaro Age of Empires ca изцяло так-

и ще са нanълнo стагдартни като зa To-

кажете дали тя ви харесва или не. Пла

тически. TaM целият свят лредставлява

au run urpu - мечоносец, стелец, кonи-

новете са в Stone & Steel музиката да

няма да можете да избирате лоотдел-

едно голямо бoйнo none. A в реалния

еносец, ездачи, катапулти. Предвиде-

бъде динамична т.е. дa кореспондира

нo селяните Cu и да им давате коман-

живoт биткaтa е една тoчкa, частица

ни са и обсади на градове, което подс-

на ситуацията, в която в мoмeнтa се

ди, ще имате достатъчно неща, които

само част or света. B нero ce редуват

казва наличието на стенобитни оръ-

нaмиpaтe. Графиката ще бъде 20, кaтo

дa вършите. C разрастването на крапс-

мирни области с такива където кипи

жия.

твото ви, нещата ще преминават nлaв-

битка. За да могат да постигнат подо-

нo от микро към макромениджмънт.

бен ефект, Stone & Steel e тpябвaлo дa

Stone & Steel дa има силна солова

сива. Дори има nлaнoвe да ce нanpa-

LUe можете дa Cu наемате благородници, които да се "грижат" за части от

се развива нa два "слоя". Играчът ще

кампания, както и дoбъp мyлтиnлeъp.

вят нещата тaкa, че кoгaтo едно дъpвo

мисли стратегическите Cu решения нa

И на двете части нa играта ще бъде

се сече нanpимep, неговите листа да

собствеността ви. Or един момент на-

rлoбaлнaтa кapтa, a когато настане вpe-

обърнато специално внимание, като в

се rpecar, a npu падането My на земята

татък дори ще можете да заповядате

ме за биткa перспективата ще се сме-

различните режими на urpa, нa иrpaчa

дa се разхвърчат листа и шума. Alex III

на някои от тяк да завземат определе-

ни с тази нa бойното поле. За боевете

ще My ce uanara да изnoлзвa различен

пък в момента се мъчи дa накара вода-

or това което видяхме досега, играта
Стремежът на B1ack Sea Studios e

се очертава да изглежда зверски кpa-

на провинция от ваше име. Благород-

Beco ни обещава мaщaбa на Шогун

набор or средства, зa дa постигне цел-

та в urpara да изглежда като истинска.

ниците ще имат сложносъставни име-

(армии or no няколко хиляди единици)

та си. Ппанове за масивни On-line

дa се надяваме всички тeзи nлaнoвe
да се преизпълнят.

схватки не ca правени. Дори за моментa вероятният максимапен брой играчи

~ С

I

1

Що се отнася дo революционното
noдoбpeниe на играта имaм една лоша

е определен на 6.
Като заглавие, кoeтo всички ние
се надяваме да се продаде в милиони

гра. Всичко останало са
швната осивва ua S&S

~

нoвинa зa вac. Все още не можем да
ви разкажем кaквa е тя и защо нaиcти-

бройки, Stone & Steel ще разполага с

нa имa шанс да напише следващата

първокласни анимации, които цитиpaм

златна страница в областта на cтpaтe-

отново Beco "ще бъдaт на супер качес-

гиите. Ще трябва дa почакате някопко

твo" и озвучаване or професионапни

месеца, дoкaтo ни бъде дадено noзвo-

aктьopи. Работата no тези елементи or

ление дa развържем езиците cu. Stone

Stone & Steel ще бъде поверена на

& Steel e предвидена да излезе npea

фирма извън България. Зa сметка на

средата нa 2003г.
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Спри да се притесняваш. Отгово
еднык на именитння Си предшественик. Зап

~1
а_
наистина минаха векове.

Още помня вкуса й.
Горчиво сладък, леко тръпчив. Вкусът на оцеляването, на споделената
смърт.
Помня как зъбите ми потъваха в плът~та бавно и нежно. Разкыването на девствената ципа на живота. Загубата на невинноспа. Превръщането на жертвата в
зрял човек. От собствен опит знам, че докато умираш ставаш изключително зрял
човек. Живееш истински единствено, когато умираш. Заедно с кръвта изтичат
всичките ти пороци и слабости.

Пиех пороци и слабости, значи. Усещах ги как се стичат надолу no хранопро' ~вода ми.
~
Имаха горчиво сладък, леко тръпчив
вкус.
~l
Сега нямам хранопровод.
Разтвори се във водите на Бездната.
Сякаш векове минаха опогава. Всъщност
I

.-

Уморен съм. Сенките на отвъдното се
вият край мен, стените проблясват в меката Cu зелена светлина. Уморен съм.
Проклетият меч пламти около ръката ми.
Похитителят на души.
Душите са безвкусни.
Бели и пулсиращи.
Също като омразата ми.
A кoгo мразех всъщносУ?
Зверски съм уморен. Бих казал уморен до смърт, ако не бях безсмъртен.
Ловец на вампири, вампир, божествен пратеник, отмъстител, спасител на
света и негов рушител. Самот0 ми съществуване е парадокс.

A историята мрази парадоксите.
C тази фраза завършва вторият Soul
Heaver. He знам защо ти разказвам края.
Крайно е непрофесионално oт моя страна.
Може би все още мисля като Разиел
след тези няколко дни, в които бяхме еднo цялo. И ще ми трябва известно време
за да се освободя oт хватката на играта,

да се отьрся от емоциите cu и да я погледна с хладния и пресметлив поглед на ре-

јцензент. Време, което нямам за съжаление.
A може би така е по-добре.
~
SR2 е игра изтъкана от бурни емоции и
не заслужава хладна и обективна оценка.
Тя е oт онези, твърде редки в днешно apeме дигитални забавления, които имат нещо
в себе си, някакъв странен енергиен заряд,

нямащ нищо 06що с перфектната визия
или смазващия геймплей. Сякаш понесла в
себе cu нещо от силата на митичния меч
Sou1 Heaver тя открадва частица от душата
ти, белязва те завинаги със спомена за толкова реално преживяване, че след време
започваш да се чудиш дали наистина всичко това се е случило нa монит0ра в стаята
ти. И дали някой ден призрачното синьо
острие нямa да изпълзи oт дясната ти ръка.
Дали няма дa дойде време, когато ще тряб-~
ва да изтръгваш хорските души, зa дa пoддържаш материалния Cu образ. Отново.
Пренебрегвайки no ocoбeнo груб нaчин

старото кaтo света npaBuno, според което
продължението винarи е по-тьпо от първата серия, посредственият дo безобразие
аркаден екшън Blood Omen роди сикуьл,'~""
който пренаписа из ocнoви правилата на

тьрд пърсън жанра и ce превърна в една
от най-гениалните и инoвaтивни urpu на
нашето време. Cтaвa дума за първия Soul ''
Beaver. Тази игра беше толкова невероятнa, че идеята да й се направи продължениe - ясно показана ни още в аутрото й, което оставяше вратата нa историята т0лкова
широко отворена, че My липсваше само
надпис to be continued - леко ме притесня ваше. Всеки играл въпросната игра ще ме
разбере. Гениалн0спа в нея бе тoлкoвa
изкристализирала, автор0вите идеи във
всички основни показатели бяха достигна- ~

ли такива невероятни върхове, че ми ce
°
струваше абсолютно невъзможно да бъдaт
достигнати отн0в0 или пък - нe дай си 60же - да бъдaт надскочени. A никак нe ми ~
се искаше SR дa загуби легендарния cu
стаryс и да потьне в блатото нa посредственоспа зapaди някое лайняно продължениe.

"

Оказа се, че съм бил прав. SR2 нe yc- ~

ето се представя като Древния Бor. Древният пренася Разиел, който в тoзи момент
е заприличал на не особено приятен на
вид модел no анатомия, в отвъдното и My
предлага сделка - Разиел ще отпочне
вампироцид и ще види сметката нa Кейн
(оказва се, че божеството мнoгo страда oт
вампирското присъствие, зaщoтo покрай
кръвопийците притокът нa души към нeгo
е бил рязко редуциран), a той в замяна
ще ro ъпгрейдне дo Похитител на души.
Бившият лейтенант изкривява горната Cu
челюст, зaщoтo само тя My e останала, в
дoвoлнa усмивка - така предложения

пява да надскочи стандартите поставени от

предшественика му. Защото просто поема
в друга посока. C очевидната цел да наложи още стандарти и да достигне нови върхове. Ако допуснем споменатата в началото
хладна и обективна гледна точка да се промъкне за секунда в статията ми ще трябва
да отбележа, че обективно погледнато SR2
e no слаб от SR, c което правилото за npoдълженията Cu идва на мястото. Субективнo погледната от човек докоснал се до магията на настоящата игра обаче въпросната
слабост е толкова незначителна, че единственият начин, no който Cu струва да бъде
отразена е единият процент спад във финалната оценка (SR получи 98%; ревюто за
нея можеш да прочетеш в 13 брой). Ho за
тoзи сравнителен анализ ще Cu говорим
към края на статията. Сега е редно да
предположа, че нe си запознат със Soul
Reaver и концепцията My и като съвестен
рецензент трябва да те запозная с нея.
След серията oт леко мъгливи събития
свързани с първата част oт сагата (нещо
такова се oфopмя, виждам) за Наследството нa Кейн - вече споменатия Blood
Omen, кoйтo така и нe доиграх навремето,
архивампирът Кейн се сдобива с върховната власт и започва да властва над света на
Hocгoт. Имаме Cu нещо като златен век на
вампиризма, в кoйтo представителите нa
човешката раса са превърнати в дoбитък от
кръвопийците. За да бъде гаврата My c xol
рата пълна Кейн отваря гробниците, където
спят вечния си сън водачите на Братството
нa Сарафаните - най-видните борци срещу
вампирите в пред-кейновата enoxa и ru
възкресява, превръщайки ги в свои лейтенанти. Лидерът на Сарафаните - Разиел -

план, очевидно, перфектно съвпада с неговата идея за отмъщение - и приема далаверата.

Or този момент Разиел отказва xanaнето нa вратове (което така unu иначе би
му било трудно без чене) и започва да се
прехранва с душите на жертвите Cu.
Проблемът е, че вече My коства крайно
много усилия да подържа материалната
cu обвивка и живoтът My прогресивно
спада дoкaтo се подвизава из земите на
Носгот. Когато въпросният свърши Разиeл ce връща в доброто старо отвъдно
(или, както My викат в urpata - Spectral

:--

респективно става негов първи лейтенант.

И вековете започват да се сипят през отворите нa пясъчните часовници. Ho дори и
безсмъртните и вечно млади вампири нe

realm-a), където да си похапне вoлнo пърхащи наоколо душички и да възстанови

остават незасегнати от пoтoкa нa времето.

Новоизлюпеният Похитител на души
зanoчвa мeтoдичнo дa избива бившите
Сарафани, отговорни за принудителната
му баня и дa придобива - поглъщайки душите им - техните уникални вампирски
умения. Така нашият човек се научава дa
се катери no стени, да минава през решетките в Spectral Realm-a и дopи - това
се явява нещо като BPbX нa иронията - да
nлyвa. Изпьлнението - станало възможно
благодарение нa някое от новите My умения - на странични куестове oт своя странa My носи определени магически способности и повишаване на жизнените тoчки.
При една кратка схватка с Кейн, архивампирът се oпитвa да го съсече с меча си преждеспоменатия Soul Reaver, сътворен
от крилатите предци ua вампирския род и
noдoбнo на самия Paauen, притежаващ
умението да прилапва душите на жертвите Cu - нo острието се чупи (поради npичини, кoитo ще разбереш към края на
настоящата игра), обезоръженият злодей

Те зanoчвaт да еволюират. KaTo господар
на вампирския род Кейн винаги първи се
сдобива с ъпгрейдите. Докато един пpeкрасен ден на Разиел нe покарват крила,
каквито oчeвиднo отсъстват oт кейнския
гръб. Архивампирът, който - както разбираме някъде no тoвa време от главен герой
в първата игра се е превърнал в главен
лошковец във втората - избеснява, разкъсва крилата на Разиел и заповядва нa ocтaналите Cu лейтенанти да хвърлят сдобилия
се с оперение нещастник във водите на
"Бездната. Както ни учи митологията на играта - водата се отразява крайно негативно
на представителите нa вампирския род

(ебаси, как ли са смърдели тия - бел. авт.)
и тялото нa Разиел започва дa се разтваря
~със страшна скорост. И тъкмо, кoгaтo нaшия човек - към този етап от интрото вече
,
сме разбрали, че това е нашия човек - се
прощава с живота си, останките от тялото
~му попадат в лигавите nunana нa нещо, ко-

силите си.

напуска полесражението, a спектралният
Кейн и Разиел), че още преди да Cu ce yceвариант на митичното оръжие става нетил ставаш крайно съпричастен кьм съдбаразделна част oт физиката на нашето
та им. Освен това финалът на SR2 Cu го
момче. Така - превърнал се към края на
вписвам някьде след Обичайните зanoдoзиграта в истинска машина за убиване рени и boeu клуб в личната класация за
►
Разиел се изправя срещу Кейн и го noразтьрсващо неочаквани завършеци. Прос-~
беждава в собствената My тронна зала.
то ro виж.
~
Ho миг преди да My види сметката, лoшиHo aз ти говорех зa друго - вникването ~
ят вамп включва някаква машина на врев тази тьй прекрасна история изисква поне ~
мето и помахвайки ни за cбoroм се шмугбеглото познаване на началото й. A в SR2 "~ #,•
ва в портал към друга enoxa. Тук всъщняма дори и помен от "в предишния епизод
ност свършва първият Soul Beaver и завидяхте". To аз - дето диска с първата ceпочва вторият.
рия Cu го целувам всеки път щом гo видя Ако вече Cu започнал да се чудиш за,гледах като теле npu nъpвaтa пoявa на
щo отделям тoлкoвa време, за да ти пре( Древния в SR2, мъчейки се oтчaянo да Cu
разказвам предишната urpa oт поредицаспомня кoй беше тoя, a какво остава за
та ще трябва с прискьрбие - защото никак
бедния геймър, който не е имал чеспа да я
не ми e приятно да критикувам точно тази
urpae. B оригиналния Soul Beaver присъст
игра - да ти отговоря. Вече споменах, че
ваше същия проблем спрямо Blood Omen,
интpoтo на SR2 ни показва края на фи- ~
дето пьк вече наистина не вярвам, че някoй f
ёч4г ,
налната схватка oт SR. И играта невъзму~ здравомислещ човек roe изиграл целия. ј
тимо си продължава историята от първаКоето си е огромна загуба за игра, в кo- ~
та част сякаш сме спрели да я играем
ятo историята заема толкова важно място. ~
вчера.
Ho стига за тoвa. Въпреки, че съм сигуНека да Cu го кажа в прав текст. Исто\ рен, че вече Cu огледал с умиление скрийрията на Legacy Of Kain-серията е брутал- ~
новете към статията етикетът изисква дa
на. Невероятна. В никоя друга игра не
кажа две думи и за графиката. Аз ще кажа •
съм срещал тoлкoвa гениално замислен и
четири - най-добрата в жанра. Някой сигурреализиран сюжет. Ейми Хединг - вnиca- ~►'.~ ~ нo пак ще каже, че съм крайно категоричен, '
.,
на BbB финалните надписи кaтo cцeнaнo според мен само един поглед към SB2 ,,
,

рист - спокойно би могла дa я разiърне в

.✓ .~►"~ би ro yбeдил, че към днeшнa дaтa тoвa e

няколкотомна фентьзи поредица и ти ra- ,
рантирам, че тя ще бъде с пъти пo-добра ,
от повечето неща от жанра, присъстващи
на родния ни пазар. Митологията на Hocгот е великолепно замислена и на всичкотo отгоре - пак за разлика от повечето
фентьзита - е доста оригинална и не е копирана грубо от Толкин. Персонажите са
толкова реални и многопластови (виж
лi
примерно градацията в характерите на

~ ts

най-красивия търд пърсън. Разликата с
¶ R
първата urpa - която, да отбележа, също
`
изглеждаше брутално добре - е космическа. C цел да ни я покажат пo-ясно авторите
пускат Разиел като за начало да се пораз- `•=
ходи малко из типичните за първата серия
.: мрачни коридори преди да ro изведат на
. слънце на една тераска. И в тoзи момент с
тераската рискуваш да заприличаш на лю" бимия Cu герой, защото долната ти челюст
спокойно може да падне oт възхищение.
Камерата бавно се плъзва no лазурния нeбocвoд,yлaвяйки светлината на пробляс-

ващото иззад вековните дървета слънце,
минава край величествените водопади в

далечината разбиващи се нa облаци от
миниатюрни капчици в повърхноспа на
едно тoлкoвa истински изглеждащо езеро,
че посягаш да подсушиш монитора си. И
тoвa e едва началото. Защото смайващите
красоти тепърва предстоят. Струва cu да
се отбележи, че SR2 е една oт крайно малкото игри, в които искрено съм се радвал
на междинните анимции, въпреки че са
правени с енджина на играта.
Визуалните ефекти - подобно на историята - биха извикали възхитени възгласи
дори и да ru гледаше в киносалон. Вземането всеки един от четирите елемента за
Soul Beaver-a буквално те оставя без дъх.
Мамка My, ми че тo дори шибаното отваряне нa вpaтa те ocтaвя без дъх. Движенията в играта са вече-не-знам-как-дa-ги-нарека-че-ми-свършиха-суперлативите-дееба. Ако щеш ми вярвай, нo три пъти съм

отварял един вентилатор и съм гледал с
умиление движенията на Разиел. Такъв
моушън кепчъринг просто нема. По-добър
дори и от този в първата серия. да, възможно е. Това тук е бъдещето. B тази игра
няма нито едно, ама нито едничко, нереалистично помръдване (и примигване дори;
кoeтo ми напомня - прекрасни лицеви аниi~ мации). Разиел се движи с елегантноспа
на хищник oт Ада. Във всяко негово движение се крие смърт.
Няма какво повече да Cu говорим за
Р ~ графиката. Мога да изпиша десет страни" ци за нея и това пак ще Cu останат празни
~думи. SR2 трябва (и като казвам трябва
имам предвид ТРЯБВА, да - много ми e
важно) да се види.
До кьде стигнахме значи. А, да - зву1
кът. Parfait, magnificent, wunderbar... ма
наистина ми свършиха суперлативите в
езика роден наш. Парчето, вървящо дока'тo ce ровиш в началното меню е достойно
за Вагнер, стига господинът да използва'`ше електронни мотиви в музиката си. И
това отново е само началото. Myзикaтa нa
SR2 е мрачна и подтискаща, извикваща
жажда за проливане на кръв и чувството,
че този nът пролятата кръв ще бъде твоята.
Перфектно синхронизирана с действието
музиката в тази игра с лекота изпълнява
функцията както на фон за действието така
и в негов основен двигател.
Озвучаването на героите също е
hermoso. Специални aклaмaции за работата ;
нa fдlайкъл Бел, озвучил Разиел (кратка
' Ісправка uu информира, че той е дал гласа
Cu още нa Larrel oт Icewind Dale, друида от
Diablo 11:LOD, генерал Taskeen от Force
'Commander, четецът от Fallout Tactics и no& ловината смърфове oт кyлтoвoтo сериалче;
участвал е с mac unu на живo в стотина
анимационни и игрални филми oт 1958 ro- ,-дина насам) След тoлкoвa мнoгo urpu, в

.~

които озвучаването е поверено на квартал-

ните приятели на продуцента SR2 идвa катo балсам за ушите ми.
Въпреки че е перфектен oбaчe звуково-визуален облик на играта нe e ocнoвнaта причина да й дaм тaкaвa оценка. Зaщoтo той е просто фон за прекрасния геймплей.

Прекрасен, въпреки, че тoчнo тoвa е
аспекта, no кoйтo играта се дъни с едно
i!процентче спрямо първия Soul Beaver. За
разлика oт инoвaтивния cu оригинал съчетаващ равни дoзи бoй и мислене SR2 е
доста no-опростен и екшън ориентиран.
Загадките в играта са точно пет и са свързани с отварянето на четирите forge-a и кулата на Янос. Враговете значително са се
увеличили - и като разнообразие и кaтo
количество, нo за сметка на това са преј

махната извънредно оригинапните битки с

§ босовете. Няма mu и десетките ъпгрейди,
кoитo Разиел получаваше в първата част.
, Както ти казах SR2 започва от тaм, където

свършва SR и нaшeтo момче съответно
още cu имa всички бонуси, за кoитo се
бори със зъби и нокти в първата част - oт
стрелбата със Soul Reaver-a дo катеренето
и плуването, нo nък магиите My ca npeмахнати. B настоящата игра бившият лейтенант на Кейн получава тoчнo neт ъпгрейда - умението дa използва спектралното Cu острие дори кoгaтo живoтът му не
е пълен (в SR можеше да използваш Soul
'Reaver-а само на 100% здраве) и четири
ъпгрейда към същия тoзи меч: Dark
Beaver, който отключва съответните epaTu, обезврежда за кратко време една
смъртоносна джаджа наречена sentry eye

~

вият и бъpз персонаж пoявявал се в noдoбна urpa и e истинско удоволствие да кoлиш
вразите с него. Освен това бoят е прекрасно
съчетание oт опростено управление (което

и задейства едни много чаровни darkмостчета на отредените за това места;
Light Reaver, който отключва съответните
врати и задейства light-кристалите, които
в общия случай пак отключват врати; Air
Reaver, който отключва съответните врати
и активира air-олтарите, които задействат
насочена нагоре въздушна струя и Fire
Reaver, който отключва една единствена
врата и задейства един единствен олтар,
ама за сметка на това сваля най-яките гадове в играта с 4-5 удара. Освен това SR

ти спестява запомнянето на десетки кoмбo-

е станал доста по-праволинеен и лутането

в тьрсене на правилния път из света на
Носгот е сведено до абсолютния минимум, a враговете ти - сред които този път
няма пукнат вампир - доста по-лесни за
убиване, защото излада нуждата да пробождаш, изгаряш или давиш трула, за да
не вземе да се съживи.
Ето това е единият процент спад. Cигурно ще се опиташ да ме убориш, че
всичко изброено до тук трябва да свали
оценката с поне десет процента. И аз, да
ти кажа, не съм много наясно с какви точно доводи да те убедя, че не Cu прав. Ще
се опитам по-долу да слоделя трите основни плюса на геймллея, нo както вече
май ти казах - тази игра е мнoгo ловече от
сбора на съставните Cu части. Също като
при графиката описанието на геймллея не
би ти дало дори и бегла представа за реалните My качества. Ще е все едно да ти
обясня, че целувката е обмяна нa флуиди.
Ако никога нe cu усещал нежния вкус нa
езика и топлината нa устните нa любимaта никога няма да разбереш к'вo тoлкoвa
им харесва нa xopaтa дa се мляскат.
Пък и SR2 е no-cnaSa oт предшественика Cu просто защото - за paзликa oт noвечето директни продължения - наистина

е no-различна като концепция. Мисленето
oт първата част е заменено oт изчистен и
брутален екшън, a множеството умения oт далеч no-сериозен акцент върху историята. Още повече, че слабостите на SR
се откриват единствено при сравнение с
въпросния My именит предшественик.
Сравнен с останалите търд пърсън екшъни нa пазара той e нe шедьовър ми не
знам вече как да я нарека.
Ha първо място идвa адреналиновият
заряд нa биткитe.Paзиeл e най-повратли-

тa) и cвoбoдa нa движение (кoeтo пък ти
спестява любимaтa сиryация тип "кликвaм
върху лoшия и наблюдавам безучастно как
нашия ro бие), така че можеш да се слееш
напълно с Разиел и да знаеш какво точно `)
искаш дa направиш и кaк да ro направиш S
във всеки един момент oт схватката.
Като компенсация зa редуцираните метoди за убиване в SR2 пък имa доста кръв
(нa моменти буквално е потопена в такава -~
виж Fire Forge-a), което винаги е дoбpa
предпоставка за агресия. Използването на
хладни opъжия - също. Ha моменти няма
нищo no-кpacивo и възбyждaщo oт свистя- ;
щoтo нa сантиметър пред теб остро кaтo
бръснач острие, oт кръвта на противника ти
nonenuana no лицето и тялото ти, a не no
'
V
отдалечен нa стотици метри куршум. A и
—`
';. нaмyшквaнeтo нa копие все още е в чeлнaтa 1
ми клacaция с нaй-брутални сцени, видени
в+~
в urpa.
Ha втopo идва съвършеният баланс
~ между трите ocнoвни съставки нa всеки
~ един yвaжaвaщ себе Cu търд пърсън - бoй,
,лутане из кapтaтa и решаване нa зaraдки. B
SR2 нямa дa усетиш скука дори и зa секунда. Сякаш игpaтa усеща кora ти е писнало
дa правиш нещо и веднага ти предлага да
се заемеш с нещо друго. След продължителна сеч неизменно идвa някoя зaraдкa
(между другото - нe ce ocтaвяй споменатият им rope мижав брой да те подведе - за
решаването нa някои от тях ще ти трябва
кьм час), в мoмeнтa, в кoйтo усещаш, че Cu
се yмopил игpaтa ще ти предложи дa се
насладиш на някоя кы-сцена зa награда.
Ей такива paSoTu.
И на тpeтo идва една могъществена,
vrlo dobra (ей, мa ги знaм тия езици), aтмocфepa. B SR2, noдoбнo нa пьрвата сеpия, имaш едно огромно ниво из кoeтo са _
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ситуирани десетината основни места, кои- ~
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тo тpябвa дa посетиш. Голямото бингo е, ~
че в хода нa играта ще имаме възможността да видим тoвa нивo oт пет paзлични
гледни тoчки. Първата е вездесъщият
Spectral Realm, който Cu остава едно oт
най-инoвaтивнитe неща пoявявали се в игpa дo мoмeнтa. тoй се явявa отвъдния свят
нa Носгот, в което светът болезнено се
осуква като в кривото огледало нa среднощен кoшмap, a цветовете потьват в синьозелената raмa. Разиел, като божествен
представител, може дa oтcкaчa дo това oт`
въднo, кoгaтo Cu пожелае. Принудителната
кoмaндиpoвкa дo тaм е свързана с naдaнeтo на живoтa My в материалния свят дo нула. Останалите гледни тoчки ca cвъpзaни с
разходките нa Разиел дo миналoтo и бъде'
щето. A разликата между тpenтящoтo в
________ тonлинaтa нa лятото Настояще (началото
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трябва поне час, за всеки един oт пъзелите. Добре е да ro имаш предвид, зaщoтo
кът сцените в тази игра не могат да се
прескачат, a често са със забележителна
продължителност, така че е досадно да
ru гледаш no няколко пъти.
- [ipu схватка с повече от един npoтивник - особено в no-късните етапи oт
играта, когато ще се срещнеш с коравите
копелета - влез в бoя със Soul Reaver-a Cu

на играта), потьналото в руини и подгизналото от проливен есенен дъжд Бъдеще
(средата) и обвитото в снежна пелена и
радващо се на явен архитекryрен просперитет Минало (краят) е смазваща. И когато
видиш в бъдещето развалините от велиJ чествените каменни замъци на миналото,

~когато видиш в миналото набитите на колотела на хиляди вампири, господари на
настоящето, наистина започваш да се чувстваш обвързан със съдбата на този свят.
Искаш да го промениш.
Ho не знаеш как. Чувството на обреченост е толкова натрапчиво, че ти иде да
влезеш в монитора, да се прегърнете с Paзиел и да Cu поплачете заради неспособнocпa My дa npoмeни cъдбaтa Cu. C тeчe~ние на историята ще разбереш, че синкавият Похитител на души е най-преебаният
персонаж в компютьрна игра, комуто съдбата отнема нещо ценно винаги, когато cu e
миcлeл, че ca My отнели всичко. И oronun
зъби убива, сече и поглъща душите полетеnu в кървавата мъгла над падащите към земята тела не тoлкoвa заради нуждата да ro
~прави, a зaщoтo дoкaтo дарява смърт съзнанието My e лишено от мислите за безсмислието на живота. Уникално усещане,
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и прибегни дo конвенционално оръжие

чак, за да набиеш последните един-двама. Както ще забележиш спектралният
меч нанася забележително no-ronям
damege, нo ще припапва душите на жертвите ти. От друга страна бoят с хладно
оръжие, ocoбeнo ако те бият oт някoлкo
страни, е доста продължителен, така че
докато убиеш последните врагове душите
на първите ще са изчезнали, a e гадовете
noчти никога не те оставят на devour- ваш
~~души no време на бoй.
- За разлика oт първия Soul Reaver в
тази urpa местата, където трябва да превключиш на Spectral Realm-a, за да си oт—~
вориш път са отбелязани със знака на Отвъднoтo - разполовения кръг. Единстве-

-

ното място, където тoзи знак нe e ocoбeнo
забележим е в замръзналото езеро под
кулата нa Янос.
- Поне npu мен autof ace бутонът не
paбoтeшe като xopaтa, кoгaтo тpябвaшe да
уловя въздушна струя и дa излетя нaвиcoкo за това използвах друг номер - в момента, в кoйтo политах нянякьде завивах
налявo unu надясно, зa дa минa нaд cтpyята още веднъж. Така успявах да кача Paзиел нa нyжнaтa виcoчинa.
- Имaй пpeдвид, че всички нехуманоидни индивиди, които ще срещнеш (с изключение нa кафявите плужеци oт блататa, може би, нямах шанс да проверя) съществуват и в мaтepиaлния и в спектралния свят. Преградите задействани oт демoнитe, кoйтo падат чак след смърпа им,
също присъстват и в двата свята.
Mu зa тoвa се сещам в момента. Съдейки no края нa urpaTa, който отново е
oтвopeн, ще имa и Soul Reaver 3. И тогава
oтнoвo ще ce храним с души.
"Koлкo yдoбнo! Ще ме прощаваш, че
не nornъщaм наивно всяко късче информация, кoeтo ми подхвърляш!" - Paзиeл

признавам.

He знам какво повече да ти кажа. Moже Su e хубаво да те предупредя, че управлението нa играта не е сред най-лесните, зaщoтo не можеш да преконфигурираш
клавишите за посоките на движение - те
ca cu закачени eo век и веков на стрелките
- и e леко трудно да си сложиш край тях
останалите шест копчета (седем, ако мишката ти e с двa бутона), кoйтo ще ти трябват активно в хода на urpaTa. Свиква ce, нo
е крайно идиотски пропуск за перфекционисти като пичовете от crystal dynamix.
Прочее - no тoзи параграф - специални
поздрави нa лютият геймър Baco, открип
пoкpaй тази urpa нaй-полезната функция
на гаджето - използваш я, за дa ти натискa екшън бутоните, докато ти си зает с yn-

.i

равлението.

За финап ще се върна към леко позаравената cu традиция да ти давам съвети
с различна степен нa полезност свързани
с иrpaтa. Дано ти свършат работа.
- B играта има два начина за сейв чрез олтари и чрез check points. Ha nъpвите можеш да зanaзвaш играта си no кnacическия начин и това са местата, oт където
можеш да продъпжиш след като излезеш
oт нея. flpu вторите се връщаш след като
Cu умрял в Spectra! Realm-a. Чек пoйнтoвeте нe зanaзвaт играта ти, ако quit-неш!
- Имай предвид, че от нaчалoтo на играта дo първия сейв oлтap имa точно 45
минути игра, така че ако нямаш толкова
свободно време - въобще не започвай
SR2. Грубо казано cu направи сметката, че
ще ти се дава възмoжнocт за сейв нa през
около половин час. И пресмятай, че ти
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Wolfenstein! Има ли какво повече да се добави?...

раницата...
I (Депяща гениапноспа от гпупоспа,
' вьзтодгаотогорчениетоилюбовтя
от омдаэата]

Разделителната черта.. .
(Между пьрвичната емоция нa рутинното
отрицание и осъзнатото прекпонение...]

Понякога може да е само секунда...
[Или миг. ..]

Кратичък, нищожен, ненужен никому
другиму проблясък върху безкрайната
снага на времето - неосъзнат, но донесъл
светлината на прозрениете...
[За сьщинското сыгояние нa нещата...]

нИСТИнско!]

да, зная, че го познавате и вие - тoзи
миг.
Тогава, има ли смисъл да се простирам надълго върху частичката време,
затворена в безкрайноспа на секундата,
кoгaтo неусетно и неочаквано прозрях, че
за случващото ce в луминофорния слой
на монитора, проектиращо се върху ретината, a опам - и в съзнанието ми - като
чувства, впечатления и емоции, уморена-

та ми красноречивост няма достатъчно
изразителни определения?

И когато това стане...
Какво се случва тогава, приятели
мои? Всеки от вас го е изпитвал, всеки,
който пожелае, може да извика чувствотo в душата Cu и да Cu го припомни мигы, в който отваряш oчи и ce събуждаш от объркания си сън. Проглеждаш
за действителноспа и изведньж всичко
вече е... Ясно? Ярко?

е
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0, да, пoнякora игрите са като хората - иска се време, за да ги опознаеш и обикнеш. Heобходимо е да им дадеш шанс да откраднат
сърцето ти.
"Реинкарнация на Кармата" един вид.
Вместо незавидната орис да събират прах в някой тъмен, потьнал в паяжините на забравата
ъгьл на съзнанието ни, те застават на бляскавите, полирани до съвършенство почетни рафтове - там, кьдето светлината на скьпия спомен завинаги ще ru обгръща със златистата cu
ласка...
Така Cu е, мамка My - има такива заглавия.
Слава на Бога, и на Нечестивия слава, слава на
който и да е друг копелдак, кoмyтo трябва да
целуваме миризливите крака заради факта, че
се е разделил с частица от божествената Cu гeниалност в nonaa ua някои представители на
човешкия род! B случая на пичовете от Gray
Mater.
Но, хайде - да не ви oтeгчaвaм повече след толкова приказки, най-послетрябва да

кажа и изречението, което, предполагам, с
нетърпение очаквате да чуете, нещо от рода нa:
"Return to Castle Woltenshteiп e точно от този вид игри, драги читатели. . ."

Е, добре де - кaзвaм го!
. .След което се пренасям зa малко в миналото.

ц,

ААПЕЧЕ, ААПЕЧЕ...
[. ..Е, може би нe чаи топиова, но, вce пак, някьде нaзaд вьв времето, в години, иоито днес спокойно
можем дa наречем пионерсии.. .]

д

Когато всичко едва започваше, a неизследваните хоризонти изсмукваха взора на пър-
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вопроходниците в зараждащите ce жанрове ua
компютърните urpu. Когато идеите и енryси-

азмы бликаха и се подхранваха един друг,

от статията, която смятам да започна с

окьпани в новаторски възторг, когато всичко

едно(както oбикнoвeнo)кpaйнo субек-

беше такова, каквото трябваше и да бъде - неопорочено, нахыено и страстно...

тивнo мнение. Някои мoи приятели гo
споделят други - нe, нo no-вaжнoтo е, че
тoчнo по-умните oт тях гo правят.
Според мен за Return to Castle
Wolfenstein може cnoкoйнo да се каже, че
е дocтa разочароваща в първите три и
noлoвинa - четири (oт oбщo 7-те) мисии и
почти хормонално-маниакална в оставащите. И точно там някъде - между тези
две условни noлoвинки - се спотайва
Границата. Поне в моя случай.
C RTCW катарзисът на възприятията
ме връхлетя така неочаквано и мorъщo,
така всеобхватно, че играта зaвинarи ще
остане в спомените ми ако не с друго, тo
най-малкoтo c тoвa.
ТОЧно Както Я ЧувСТвах, стъпка no

[Като любовница, открипа огьня на девственага
сиженсиа сьщности решипа да надрасне оиовите на
цепомьдрието...]

Когато все още правенето на игри беше занятие твърде далеч и все още извън руслото
на мастития, расов мулти- милионен, че и милиарден дори, бизнес...
Ta, в тези години, един екип от програмисти, стоящ зад скромното "Id Software", за пръв
път пренесе екшьн-ориентираните игри в третото измерение (Псевдо-ЗD, между другото),
привнасяйки едновременно с това и онази спе-

цифична нотка маниакалност, която по-кыно
направи мнозина от нас роби на вирryалната
им магия. Всъщност сътвори жанра на чистия
3D Action от първо лице.
[И detiJe голиова лесно - . ..просто превьрна в
магия играта, която сьздаде...]

Wolfenstein, разбира ce.
Последваха Doom, Quake, както и всичко
останало. . .
За останалото сега не си струва дa roвoрим, в cвeтaя-cвeтиx нa Shooter-тe тeзи зaглaвия ca триптихы, oкoлo кoйтo бе изографисана
в последствие и днешната FPS-действителност.
A в центъра My завинаги ще остане ТЯ.
Пьрвата игра в живота ми! Наистина първата.
Моята най-голяма, най-първична и дива страст
към свят, дишащ зад вратата, очертана oт paмките на монитора.
Затова и се увличам толкова в общи приказки, мили приятели. Ееех, де дa можех да ви
предам вълнението cu no някакьв начин, може
би бихте разбрали.
[. .. че има идруги неща, извьн сеиса, иоито могатда потопят човеи в дьпбините нa чистото бпаженство...?]

Може би бихте видели непреходната красота на пиедестала, издигнат за Wolfenstein в
моята лична светая-светих и кoлeнonpeклoннoтo oбoжaниe, с кoeтo заставам пред него в мислите си. Може би щяхте да Почувствате смазващата чест да пишa за нeгoвoтo продължение, noявявaщo се на бял свят повече oт 10 години след митичния си предтеча. Ho ведно с
това и щастието, че тoчнo аз ще съм този, чието име ще стои пoд статията зa Return to Castle
Wolfenstein в нaй-вeликoтo геймърско списание на света. И мaйнaтa им на всички, кoитo са
на друго мнение no отношение на пocлeднoтo
изречение.

ДГД - т'ва ca ми инициалите, да се наредят на onaшкa.
[Fuck them all.!!!. . .]

...След кoeтo (задоволен) се връщам в
настоящето... И тoзи път наистина се захващам с играта no същество.
2in1
След лириката в предходните някoлкo изречения, иде прозаичноспа на останалата част

СИВИ ОБПАЦИ B OAOBHOTO HEEE
Така започва Return to Castle
Wolfenstein - със сryденото, мpaчнo, буреносно небе - в някoя нощ нa далечната
943 година след Христа. Ha мястото, където no-късно ще издигне кoлocалнaтa
cu снага замъкьт Wolfenstein. Смръщено,
гръмовно, раздирано oт нажежената
ярост на светкавиците, ревящо oт болка
небе - тoчнo кaквoтo се запази и настроението ми през първата половина нa иrpaтa.
(...Един монах ирачи сред камари от трупове. Мирише нa ирьв. Иболка. Na застинал
вьв вьздуха ужас - извиращ от эейнапите в
беззвучен писькуста, в изцькпените очи и
разкривените в нeecтecпэeни пози, разчпенени тепа. Утре рояци мухи ще ce гмурнатв нero,

пльпа ще започнеда се разлага илешоядите
ще пируват, идоридневната светпина няма дa
разпрыне тягостното му присыгвие. И това
ще гродьпжидьпго - докaто купчиниге бели
иости не се разпаднатнa прах и вятьры не ги
отвее. Ще минат столетия.
Taзи нощ Смьрпа випнее ryи - подхранваща сьществуването Cu c живота, иойто изпи-

ва, вплела злокобната Cu aypa ebB всяко, иасиочипо в тьрсене нa ппыострие.
Стъпките нa монаха разплискват eoqara
no каменната настилка. Мапки рани, които
природата нa течноспа бьрза да излекува
веднага след кaтo ираиымусе отдепи ат тяпото й. Няма ro гpoxoтынa битката, кпането
отдавна е преминало разгара си. Последни
схватки, сбпыьи нa орьжия и брони. Исипещи ce oт небосвода дьжд и мълнии. . .]

Интрото ни пренася директно насред
кулминационната сцена от древна германска легенда, слоред която през 9 век
един саксонски принц - Хайнрих, успял
да разчете древни източни текстове,
разкрили My тайни за произхода му, направили го неунищожим и дали My силата
да вдига армии от не-мъртви. C тях той

тръгнал да покорява света. B центьра на
могьществото My застанали, така наречените Черни Рицари - величави бойци, ceещи разруха и повсеместна смърт. B часа
на лоследната голяма битка, B края на
събитието, след което вече нямало какво
да спре Хайнрих, отнякъде се появил
един монах и закрачил сред камарите от
трупове.
(. .. Черният Рицар издьрпва оръжието Cu
от тялото нa поредныя труп и забепязва нarрапника. Всички вече ca мьртви, неспокойните
им духове бродятнад бойното none - обьриани, cnenu, лугащи се. Няма изправени врагове. Нямаживи. Само появилата се отнищото
крехка фигура, обвита в полюшкващо се от
вятьра расо ижeзьпыв рьката й стьрчатнасред грозната касапница. B гьрдите на нeмьртвия отдавна нищо нe тупти, животы го е
напуснал много, много огдавна, нo той все
още знае какда го отнема отдругите.
Чудовището повдига огромната сидвуостра брадва и ce втурва светкавично напред.
Безда издаде звук, без емоция и иолебание.
B празните My очни кухини всяиа надежда за
пощада би пищяла за милост.
Сред адска aroния.
Огразен, сипещият ce небесен огьи се
paзпилявa на малки отблясьци no хищниге
остриета нa брадвата, алчно обсебени отлряснaтa крьв.
Отжезьлына монаха иэригва синя светпинa...]

Какво друго да кажа за интрото, освен че би ви напомнило за нещо, създадено от 3D магьосниците на Blizzard. Maкар и кратко, тo e брутално респектиращо
- като визия, a още повече и като звук.

на една от най-смазващите с внушението Cu
сцени, B която две сили, стоящи от двете страни на границата, деляща Зло и Добро са изправени една срещу друга. И никоя от тях няма

намерение да отстьпи. Ще оставя подробностите, oбaчe, на eac самите.
B крайна сметка Злото е затворено B земните недра, погребано, HO живо, чакащо своя
час. Вторият Cu шанс.
Едно хилядолетие по-късно го получава.

Хиляда години пo-кынo хитлеристите започват разкопки и генетично-хирургични експерименти B замъка Wolfenstein - B търсене на
тайната за съживяване нa мъртъвци и превръщането HM B съвременен еквивanент на Черните Рицари...
B 11,4PCTBOTO HA БПЕЕI,ИТЕ CFHKH
B ретроспективноспа на мислите ми, пределите My ce простират от нескопосаното началo на играта (Нямам други думи зa ситуация,

лри която - логично - малтретиран затворник
услява да се нanpaви нa Спайдърмен и висейки B стил TOM Круз - Мисията невъзможна 2между две греди да тавана да причака горкия
охранен и B цъфтящо здраве, нo очевадно глупав пазач, който, при видa на празната килия,
удобничко се стьписва за достатъчно дълго
вpeмe, зa дa може нашият да го изненада подличко изотгоре - мдаа, ник'ъв феърплей.), та
чак до откровено идиотския край, B който наритвате задника на Хайнрих - с лекота, достойнa зa неделна разходка в парка (Предизвикателството е случая е почти същото като да ви
качат нa валяк и дa поставят едно яйце нa acфалта - "Ауууу, ужас, дали ще мога да ro улучa, a ако го улуча да не взема дa се преобър-

Краят My ще ви направи съпричастни

нa?I?").
B простиращата се между тях (на около
12-13 чисти игрови часа, без дa се смята времето загубено B лоудване, a то няма да е малко
- особено на последна трудност) вакханалия на
изтреблението, натрупах и положителни и от-

рицателни впечатления, но B царството на бледите сенки, скъпи приятели, позитивни емоции
не съществуват, така че сега ще ви запозная
само със слабостите на играта.
(. . ."Слабос>", кaквa думичка само, някои npичислявати апкохола в тaзи категория, другиженитe. . .Зa Бora имa жени, кoитo дори смятат, игрите no
кoитo ca луднапи мьжете им за слабост. Kaиви сьщеотва! Koлкo е субектвно, всьщност всичко...)

дa започнем с тoвa, че тя - кaктo вече за-

гатнах - някак странно е разделена на две качествено противоположни половини. Сякаш
във втората вдъхновението на създателите й
ненадейно e peшилo да излезе от нелегалност
и да революционизира идеите им no отношение на геймплея. За жалост те не са се върнали
назад, за да прекроят вече стореното. Това, което най-вече липсва в пьрвите мисии е атмосфера. Маниакалност. Въодушевление. Като че
ли стъписани от легналата на плещите им отговорност, пичовете от Gray Matter, вместо да дадат воля на въображението си, са се спекли
яко. B резултат в началото играта просто няма
класа. Макар чувството за обстановка и
действително заобикалящ свят да е потресаващо реално, левъл-дизайнът издиша. Как да ви
кажа... обикалянето предимно из коридори и
стаи, както и липсата на особено предизвикате-

лство в поведението на обитаващата ги сган,
някак Cu и до ден днешен не успява дa се
вмести в представите ми за запомнящо ce пpeживяване. Като стана дума за това, не смея да
гадая - умишлено unu не - нo Изкуственият Интелект в първите три мисии адски куца. Че има
идиоти всички прекрасно знаем, нo да застанеш до някой и да навреш пушката cu едва ли
не в задника му, без той да помръдне, е вече
прекалено. He че се случва често, нo ce случва.
0свен това скриптирането на поведението нa
пръснатите из нивата гадове зверски Cu личи.
Усещането, че имaш адекватни противници
почти отсъства. Възприемах швабите по-скоро

като мишени, отколкото като субекти. Съгласете се - от това страда съпреживяването. И
какьв е кефа да разтрелваш мишени. да не говорим, че кръвта в тази игра е доста икономисана! Няма по-голям недостатьк в един екшьн
от този, според моите разбирания. Добре, да
оставим горките копеленца. да хвърлим едно
око на катакомбите - пълни с, както може би
наивно ca cu мислели Грейметьрци, стряскащо
надигащи ce от пода unu "внезапно" изскачащи от разни "скрити" ниши в стените зомбита.
Колко патетично! Сега ако можеше и да са
малко по-непредсказуеми и дa се движaт и
малко по-бързичко, a не така, че преди дa преминат няколкото делящи ви метра дa измрат
динозаврите, цена нямаше дa имат. Хванете
някоя рахитична бaбкa, измъкнете й бастуна от
ръцете, бийте й един шут в мелето и й гледайте
ceupa. Ще е като балеринка, припкаща около
побитите камъни край Варна. Игнорирайки, неподлежащата, на каквито и да е съмнения клaca нa озвучението и графиката, тук нищо друго
не твори атмосфера. Според мен тези нива бяxa npCCTC идеални, за да вкapaт ужаса в мозъците ни, така както се вкарва физиологичен
разтвор - направо във вената на подсъзнател-

ните ни инстинкти за caмocъxpaнeниe. Мракът
можеше да е иглата. A в съдържанието на
спринцовката дa щъкаше нещо по-различно от
до болка втръсналите на всинца ни скелети и
всякакви други производни на oживялa в различен стадий нa разложение леш. He искам дa
се простирам върху благотворното влияние нa

тъмнинaтa, в съчетание със зловещ саунд, за

акумулиране нa адреналинов шок, нo винаги съм бил нa мнение, че малко хорър
в 3D shooter няма кaк да навреди. B това
отношение Return to Castle Wolfenstein нe
се доближава даже до Quake 1, кaмo ли
до игри като Undying и AvP. Как никой не
се реши дa вмькне малко непрогледност
в тази urpa, no дяволите? Малко повече
истерия. Спомням си, че кoгaтo urpax
Undying просто захвърлях играта още в
момента щом зад стъклото нa прозореца
притъмняваше, сигурен съм, че и Snake
не е цъкал AvP на тъмно и сам. Или поне
нe го е правил за дълго. Ho всъщност, катo ce замисля зa странния начин, no койтo замята rnaea напоследък и разфокусирания му, треперливо шарещ поглед,

вече не съм тoлкoвa сиryрен. Може пьк
да е прекалил C филологията, кoлeгaтa,
unu филoлoжкитe, кoй 3нае?
Друга критика кьм играта като цяло
е линейноспа на действието. 0бикновено
има само един начин да ce мине през едно ниво, unu по-скоро - само един възможен път. При тoвa задължителен. ПОМНЯ,
че навремето в SIN можеше дa ce npeмине в следващото нивo без да cu изпьлнил всички "събджекти" от предходното не и ryк! B един от случаите не можех да
прекрача в следващата подмисия само
защото не бях отишъл да се разходя в
едно от помещенията. B него нямаше нищo зa убиване или взимане - просто
трябваше да мина от там. Самото разно-

образие на похватите за преминаване на

нивата е сведено до минимум. Това донякьде прави Геймплея монотонен. Ho
само донякьде, не бих казал, че играта е
Скучна и еднообразна - в НИКАКЬВ случай, казвам само, че не е ДOCTATЬЧHO
разнообразна. Макар да личи сериозен
опит да се направят подмисиите доста
различни като цел, в това отношение Half
Life ece още е недостижим. Е, тaзи критичност не е баш 100% коректна защото,
дa Cu призная, играта във втората й пoловина зверски увлича и пристрастява,
само дето на мен много ми ce искаше
RTCW да срине, като геймплей, всичко
виждано досега. Ако очаквате точно това
да се случи ще останете малко разочаровани.

Същото емоционално състояние ще

яростни прибои, когато нищо друго, освен суровият екшьн, не може дa влезе в
употреба - и тогава Господ да ви e на noмощ.
да, зная, че това само no себе Cu не
е недостатък, дори напротив, нo аз Cu го
тълкувам като мьъъничьк тaкъв, защото
балансът междутези типове геймплей е
изместен повече кьм първия и втория, a
самият aз Cu пaдaм no касапниците. И
колкото по-paзюздaни са те, толкова noдобре.
B заключение нямa да пропусна да
похленча малкo и aa opъжиятa. Хубаво
де - двa видa пистолети, три вида автомати, три снайпера (единият от кoитo става най-използваното оръжие, oт един
етап нататък, защото едно, че е автоматичен, второ, че удря здраво и трето може за разпика oт другите два - да стреля
прицелно и без да се използва zoom),
гранати и "nимoнки", базука, огнехвъргачка и две фуryристични фурии на унищожението, едното от които прилича нa

многоцевна картечница (някаква асоциация с
Chaingun-a?), a другото е някаква тoкoвa идиотщина, кoятo няма никакво друго приложение, освен дa разкьртите накрая Хайнрих oт
бой C нея (някаква асоциация с Lighting-a?).
как ви звучи? Ha мен нe ми звучи. Хич. He че
оръжията нe ca достатъчни за тази игра, HO
именно зaщoтo са достатъчни нещо трябва дa
ни подскаже, че тя (играта де) можеше да е и
много по-добра. И най-накрая - ОК, заимствали са пичовете, aми защо не изплагиатстваха и
"ма фейвърит гън" - shotgun-a.
Абе, не знaм - друга е тръпката, когато в
ръцете ми ce гушат двете съвършени в изяществото и скритата си, неподозирана мoщ дула.
Как без шотгьн бе, приятелчета? Поне една
помпа да бяхте сложили. 'Ми, че тoвa е като да
нарисуваш картина и дa оставиш една частица
oт нея само в щрих. Празно стои, мамка му. He
мога да Cu представя аз urpa c атмосферата на
Волфа, без този кyлтoв... ммм... хм, атрибут
на мъжката агресия.
(...Казват, че колкото по-мапък атрибут на
мьжката агресия се ирив в гащите, толкоз по-гопям в
тоя в кoбypa. Xa, a някои си падат по двуцввки. ..]

Е, добре, добре - вярно, двусмислено Cu
звучи. да, имa сексистки привкус. Хубаво де,
четат ни малки деца. Разбирам - рано им е
още. дa, нe сме списание "Табу"...
[...Жалко!...]

добре! Разбрах! Край! Няма повече!...
Свърших вече... C недостатъците.
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се повтори и ако надеждите ви са свързани с някаква невиждана досега динамика. RTCW e по-скоро като морето - ще
има тихите си, спокойни моменти, в коитo ще се прокрадвате със снайпера и ще
cu разчиствате пыя отдалеч, както и оновa особено състояние, когато е трудно да
се прецени дали е уместно да се навлезе
смело в дълбокото и ведньж нагазили
ще се налага да приложите всичките cu
умения и тактики за да се справяте с вълните и едновременно C това да пазите силите си (респективно - здравето Cu) винаги щом е възможно, ще има и своите

HA BbPXA HA CBETA
Някои се гьрбят да катерят - през npecnu и
чукари, жулят лакти и кoлeнa, страдат, други
се качват на лифтa. Има и едно трето пoлoжeниe, в кoeтo ей така, докато Cu стоиш свален в
поза партер от идиотизма в дадена urpa и чaкаш да видиш кaквo още пo-noшo може да ти
се случи, се случва това, че някой unu нещо ти
отпаря мощен шут в задника и след една перфектна парабола се курдисваш право на върха.
Изправяш се, поизтупваш се и почваш да
осмисляш станалото.
Вече казах горе-долу кога усетих инерцията нагоре в RTCW. Стана точно в момента, в
който изведньж се оказах погьлнат изцяло от
ставащото нa екрана. Какъв ти екран - аз бях
вътре! B мъгливата зимна угрин, a желязото нa
автомата лепнеше в ръцете ми. Сryдът се
промъкваше като взломаджия в мислите ми.
Размърдах се, спуснах ce no белия гръб на
склона, a стъпките ми хрущяха no твърдия
сняг. Извадих бинокьла и ce огледах. Ha стотина метра, нa брега, от скованият в лед океан,
подаваше източения Cu, елипсовиден силует
немската пoдвoдницa. Засякох кapayлa, обикалящ около нея. B западна посока, oт мъглата,
изплуваха загражденията на хитлеристката ба-

за - мoятa цел. "Еех, нямa нищo лесно на този
свят", помислих cu, докато свалях снайпера от
рамото cu..
От тази сцена нaтaтьк започна истинският
Return to Castle Wolfenstein, за мен. И до самия
му край нямаше минута, в която да не Cu 00-
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мисля, че ако точно сега шибания ток вземе и
спре, или пьк се случи каквото и да е, което да
ме откыне за повече от една цигара време от
играта ще изпадна в абстиненция. Kaino ue минаваше и час без колегите да подскачат като
ужилени, след поредния ми pee: "Копеле, деба, ебаааааси играта яка!".
Лудница!

вете и тексryрите, пламька нa огнехвъргачката, да се разходите из улиците. Onene, cera като се сетя за тези улици, за
градовете, в кoитo ме пренесе действиетo - абе истински ви казвам, бе! Левъл
дизaйны е почти епилептично съвършен.
За paзликa oт тoзи в нaчалoтo на играта.
Открити и затворени пространства, пок-

От кьде ли да започна хвалбите? От най; доброто - Изкуствения Интелект. RTCW е

ми ти пpoтяжни сирени за тpeвora, e мeгa-наелектризираща за екшън. Ho кaквo
дa ви paзпpaвям, сами ще я чуете, не се
съмнявам, че aкo още имa някой щo годе
почитател на тoзи жaнp urpu, който още
да не e urpan Волфа, ще гo направи в
нaй-скоро вpeмe.
Преди малкo стана дума за енджина
нa игpaтa. Хайде сега, кажете ми вие като
разбирачи - с какво най-вече свързвате

екшънът(нарочно не уточнявам конкретен под-

Quake енджините, когато чуете за тях?
Дoбpe, няма да ви мъчa. Движение, дpaги! По-тoчнo cвoбoдa на движение, наслaдa, noвpaтливocт, бързина, динамика и
чувство за неограниченост, което опива.
Няма го усещането, че нещо ви стяга и
пречи, че нещо ви спъва... Момент да
пoзaбъpшa мoнитopa, че се разпених нeщo...
Мдааа, paзкoшoтия, кaктo кaзвa
Епексис!
Е, дocтaтъчнo ли e тoвa, което изредих, зa да cu обясните високата oцeнкa,
която давам нa игpaтa и която можеше и
дa е пo-виcoкa, aкo не беше предния дял
oт статията. Зaщoтo попаднал в плен нa

жанр) с най-добрия Изкуствен Интелект. Това,
на което се възхищаваме толкова в другите игри - как някой гад преобръща маса и ce скрива
зад не я е най-незначителното, което ще види-

действието, наркоманизиран и неспосо-

те ryк. Гадините мислят, ей, казвам ви. Виждат
те, ако са повече се прегрупират така, че да могат да те стрелят от различни посоки, нараниш
някой и оня се покрие, iърси друг маршрут,
спотайва се, докато другите се пробват да те
работят. докато се чувства по-силен от теб,
обаче, налита яко, нo не и самоубийствено и
използва се всяка преграда, всяко укритие,
при това не както е в много други игри
скриптът да го е научил да се укрива само зад
колоната, до която е бил разположен, a наистина зад всяко местенце, зад което My ce отдаде
възмoжнocт. B случая, разбирате сами, че говорим за противници, които не кръжат само на
едно място, a доста активно се движат из нивото. Най-характерен и показателен за мен е
факты, че това, което ме дразни в много други
игри, ryк просто ме хвърля в див - интелекryапен, разбира се, оргазъм. Играта мами, дами и
господа - в момента, в кoйтo мерникы на снайnepa ми попадне на тялото на някой от гадовете (стига да са известени за присъствието ми в
околноспа) и тoй се отмества. Ho, както казах
това не само, че не дразни, a само засилва гъдела вътре в кръвожадната ми същност. "Така
ли?" - казвам Cu - "Твоята мамица. Хехее, сега
ще дойда да ти разпилея чръвцата от упор."
Което и става, малкo по-кыно. За pathfind!ng-a
да не roвopим. Виждал съм как някоя, сволач
намира пътя дo мен през етажи и стълбища,
катери ce no стьлби. Брутално! И ето сега вече
усещаш пълния смисъл на думите великолепна графика и маниакален звук и саунд, и как те
вече не са някак самоцелни, a градят убийствена атмосфера и пьлно съпреживяване. За гpaфиката няма какво да ви говоря - C мoдифицираният Quake 3 Arena енджин пичовете са сътворили чудеса. Достатьчно е да видите скино-
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pиви и тepacи, зали и подземия - невероятнo paзнooбpaзeн.Toлкoвa са много

дестинациите (или лoкaциитe, както е модepнo сега), през кoитo ще ви преведе
играта и тoлкoвa различни са терените и
особеностите на сградите, в които ще
пребивавате no един или друг повод, че
npocтo немея oт възхищение пред кoлoсалния труд, хвърлен в тази пocoкa. да
ви кажа, само фактът, че не нитo веднъж
не ми ce случи дa се замисля за левъл-

дизaйнa дoкaтo urpaex oзнaчaвa, че е на
феноменална висота. Просто самата живa действителност, натикана зaд монито-

pa.
Само че, отплесвайки се за графикатa и нивата, за малкo да пропусна да кажa зa звука. 'Mu нaй-добрият просто озвучаването нa всяко едно живо създаниe или шум от движение е прилепнало
кaтo кoжa KbM нeгo. He би мoглo да е
друго, просто! Няма втори тaкьв звук,
може би само този в Blood 2. дa Blood 2
може и да е C едни гърди нaпpeд, нo до
него, буза дo буза, poзoвoбyзa, препуска
тoзи на Волфа. Музиката в мoмeнтa, в
който гадовете ви усетят и пуснат ония

бен да се oткъcнa oт мишкaтa и клавиаrypaтa, зaчepвил немигащ поглед забравих
и зa първоначален негативизъм и за opъжия и за всичко oтpицaтeлнo. Трябваха
ми дни, през които да се дистанцирам, за
да мога обективно да предам впечатлениятa Cu и за да нe превърна статията в
ода на възхвала.
При това има още мнoгo какво да се
каже - и зa caмoтo paзнooбpaзиe от гадовe (xaxa, caмo да зърнете онези момченца C липсваща долна част oт трупа, подскачащи нa могьщите Cu pъчищa и бликащи електричество) и за това, че всеки тип
вoйник Cu имa свой собствен алropитъм
на поведение, че съществуват зони на
поражение и тoвa има реално oтpaжeниe
върху геймплея и за кaквo ли още не...
Ho пponycнaтoтo няма тaкoвa значениe. To само би дoбaвилo нoв нюанс в
oбщaтa кapтинa, uo нямa дa нapyши или
извиси още повече npenecna й. Най-важнoтo вече ro знаете. Спокоен завършвам
статията, омиротворен...
[. ..Живогые като бримка на чорапотащнии, докато сеусетиш и вече е ститнала до
края. Само там, скьпи ми друже - в «paя, идва
омиротворението, He бьрвай ace още C нero,
все още не. ..]
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'ак ще изглежда войната на іъдещето в океанските дъп• ини. ко вярваме на създателите на quanox,
тя

е бъ1 е

вneкaтenнa

CT ' eмитenнa и СТ 1 axoтнo к 1 аСИВа. Ocвeн тoвa

ква е името на един бъдещ свят. Toва, което е останало за хората от цялата ни планета. Аква ще рече вода.
Има ли значение как е започнала войната?
Знае се как е завършила - с опустошаването на
цялата Земя. Изгорени континенти, заразена

атмосфера, отровени океани. Повърхноспа останала не просто безжизнена - тя била смъртоносна. Атомните бомби оставили зад себе Cu
облъчена пустиня, просмукана с убийствена paдиация за векове напред.

Хората обаче намерили къде да се скрият
от собствената Cu лудост, и оцелели. Дълбоко
под океанските вълни, на стотици метри дълбо-

чина, сред вечната тъмнина и спокойствие, се
появили човешки градове. B морските бездни
закипял нoв живот, дъното на океана послужилo като опора на оцелялото човечество. Хората

побързали да забравят изгубения свят на noвърхноспа. Вместо това пренесли в дълбините
своите мечти, стремежи, изобретателност,

енергия... Страховете си, заедно с лудоспа.

Neopolis
ггоэ т

е нocи aтмoc II e 1 ата на е 1 ин 1азАИИеН cвят.

човек - Емералд 'Dead Eye' Флинт. Със смелост, умение и с цената на саможертвата на

ницата му, пригответе ce да оправдаете тази

своя приятелка, той успял дa спечели послед-

репутация.

ното сражение, и да отърве Аква oт заплахата.
B тoзи момент събитията излизат oт хрониките и играта започва. Ha вас се пада да поемете ролята нa Флинт, и да гo преведете през безброй премеждия, зa да спасите noдвoдния свят
още веднъж.
Странна птица e Dead Eye. Няма баща, и
никога не е имал. Според слуховете е продукт
нa експеримент, чиято цел била да смеси гeните нa човек и делфин. Наемник, кoйтo има репутацията да не върши нищo, без дa бъде мoтивиран oт тлъста пачка napu. Циник и женкар,
преситен от живота nияницa. И в същото време
- верен приятел, нa кoгoтo всички разчитат за
помощ в тежки моменти. Меланхоличен, тьжен,
хаплив, поетичен - кой може дa каже, че познава Dead Eye и ro e виждaл ebB всичките My нacтроения? Обаче всички знаят със сиryрност еднo - тoй винaги плаща дълговете cu. Ha приятелите - с добро, на враговете - през прицела нa

Ето, че стигнахме до същноспа нa urpaTa.
Aquanox ще ви пoзвoли да се разположите в ка-

в нeгoвoтo кресло зад управлението на подвод-

бината нa едноместна пoдвoдницa, мopcкият

еквивалент на днешен самолет-изстребител. C
нея ще трябва дa проведете серия битки - дa
минете през поредица oт мисии, мнoгo noдoбни
на тези в някой по-cтaндapтeн cимyлaтop. Ако
трябва дa нaзoвa жaнpa на играта нa Massive
Development, тoй ще бъде именно такьв - симулaтop нa футуристична пoдвoдницa. 0баче тук
веднага се налага дa направя уточнение - в
Aquanox ce наблюдава ясно изpaзeн уклон към
екшъна. flo дух геймплеят е доста сроден с този на 3D шутърите, caмo че пренесен в трите
измерения на морските дълбини. Даже ynpaвлението нa подводницата е направено в такъв
стил - вместо да можете да я извъртате npoизвoлнo,тpябвa да се съобразявате с модела нa

плазмените оръдия и торпедните anapaTu.

контрол нa Quake и подобните My - можете да
нacoчвaтe носа й, кaтo я въртите oкoлo една
вертикална и една xopизoнтaлнa ос. Toea e npи-

Флинт е известен в цяла Аква с умението Cu
дa води подводен бoй. Ако смятате да сядате

в които управлението с мишкa може да се нape-

чината Aquanox дa е сред малкото симулатори,

лcтFps: '4.0
мiиFas 2.0
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Минали векове. Ще ми ce да можех да кажа, че светът на Аква процъфтявал, нo това не
е вярно. Случвало се обаче нещо почти толкова
удивително. Той продължавал да съществува напук на природата и на всички трудности.
Напук и на бионтите - цивилизация от биомеханични същества, способни да асимилират
материала и същноспа нa предмети oт подводния свят. да ги използват, за да се възпроизвеждат - дa ru превръщат в нови биoнти. Mалко оставало войната с тях да се окаже последното събитие oт човешката история. 0баче no
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време на битката се появил един необикновен
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pa херметично затворен метал между себе Cu и
водата. Или солидна застраховка "живот", разбира ce...
EMP пораженията обаче са друга работа.
Те значат, че някой се цели в подводницата ви
с насочени електромагнитни вълни в onuT да
претовари електрониката на борда, и в резултaт - да парализира съда. Това е хуманният нaчин за водене на бой в бъдещите океани вместо да убиете врага Cu като го взривите, го
оставяте погребан под няколко километра вода

- сред непрогледен мрак, сковаващ сryд, в
мъртва купчина метал с неработещо осветле-

че ако не удобно, тo поне не напълно безумно.
Макар да говорих досега за подводницата,
която ще управлявате, в единствено число, тя
няма да бъде една и съща през цялата игра.
Плавателните апарати, които ще минат през ръ-

цете ви, докато успеете да спасите Аква, са
мнoгo модели. Ще можете да оборудвате всеки
от тях с най-разнообразен чарколяк. Оръдия,
торпеда, акустични контрамерки(за oтклoнявa-

не на изстреляни no вас торпеда), енергийни
генератори, авторемонтна система, както и два
типа допълнителни устройства - всеки път, преди да поемете на нова мисия, ще можете да
монтирате нoви компоненти на кораба Cu в зависимост oT конкретните задачи, които трябва
да изпълнявате.
Всичкият този хардуер обаче не е безплатен. За да се снабдите с нов подводен съд, да
монтирате по-мощно оръдие, или да заредите с
нoви торпеда, ще трябва да плащате с парите,
спечелени в предните мисии. Тук авторите на
играта са направили реверанс кьм нас, защотс
(за разлика от останалите подобни заглавия, и
от реалния свят) при покупко-продажбите не се
губят пари. Едно плазмено оръдие например се
продава за точно същата сума, за която сте го
придобили преди няколко мисии. Тоест, можете да Cu позволите да експериментирате с найразлични комплекти оборудване, без да се притеснявате, че има опасност да обеднеете от
пробите. Единственото нещо, от което губите,
са изстреляните торпеда и използваните контрамерки. Първите обаче като правило се изпла-

щат в края на мисията, a вторите са толкова евтини, че въобще не cu струва да ги споменаваме като перо в бюджета.
Подводниците в Aquanox понасят два вида

поражение - кинетично, и EMP (електромагнитен nyлc). да "понасяте кинетично поражение това е просто префърцунен начин да се каже,
че някой се опитва да повреди подводницата

ви, като я замеря с твърди, тежки, остри, a no-

някога - и взривоопасни предмети. Когато скалата на капацитета за кинетично поражение

стигне до нулата, значи, че въпросните предмети най-сетне са счупили кораба ви дотолкова,
че водата да проникне в корпуса. Мисля, няма
нужда да описвам в подробности последствия-

та от това. Действието ce развива на дълбочина
средно 2 километра под морското равнище по-предприемчивите oT вac могат сами да
сметнат налягането, и да разберат колко точно
милисекунди са достатъчни, за да бъде смачканo като палачинка незащитеното човешко тяло
там. Останалите ще помоля да повярват, че не
биха желали да попадат на такава дълбочина,
без да разполагат с няколко десетки сантиметAtacama City
~s m

ние, отопление и животоподдържащи системи.
Разбира се, винаги остава надеждата някой дa
го намери, и да си направи труда да го прибере, преди да е умрял така...
Оръжията могат да нанасят кинетични,
ЕМР, или и двата типа поражения заедно. Ha
практика обаче се получава така, че преобладавa едният вид щети, a другият може да бъде
пренебрегнат като ефект върху Bpara. Ocвeн no
тoвa, средствата за сеене на разруха се различават и no това дали изискват енергия (т.нар.
E-shells) от генераторите на кораба ви.1<ато
npaeuno, колкото е по-разрушително едно оръжие, толкова повече енергия хаби за единица
време.
Подводниците могат да носят до две оръжия едновременно. Обаче, за разлика от noвeчето симулатори, и no подобие на 3D шутърите,
не можете да ги използвате едновременно, a
трябва да ги превключвате. Малкият асортимент се компенсира донякъде от възможноспа
за алтернативен режим на стрелба. ПОНЯКОга
това превръща съответното оръжие в снайпер,
a друг път - в средство зa близък бой.
Освен това, разбира се, разполагате и с
торпеда. Колко от тях можете да натоварите ce
определя от модела на подводницата ви. He
сте ограничени от гледна точка на видовете,
които да вземете със себе Cu. Ако желаете, можете да се запасите с толкова различни типа
торпеда, колкото е бройката, която можете да
носите. Друг е въпросът, че aз не знам нaчин
дa избирате кое от тях да изстреляте в дадения
момент. Играта просто Cu заплюва в какъв ред
да ги използвате, и няма начин дa го промените. Много е досадно, когато носите примерно
BigBang H (Най-МоцНСтС, нo и най-бaвнo и нeповратливо оръжие в иrpaтa), и Leech (леко,
бързо и маневрено торпедо с бойна част, предназначена дa нанася EMP поражения), и срещнете вражеския скаут, когото трябва дa спрете
без да унищожавате. Колкото и да ви се иска,
няма дa можете да използвате Leech-овете си,
преди да изхабите всичките Cu BigBang-oвe...
Какви са враговете, върху които ще можете
да експериментирате с целия този арсенал?

Тук дизайнерите на играта са проявили фантазия, и ca я заселили с най-разнообразни нenриятели. Ще срещнете какво nu не - малките и
повратливи кораби на бионтите, нескопосаните,

сякаш сглобени от непотребен скрап съдове на
Crawler-ите... Няма дa ви се разминат и срещи
с обикновени човешки подводници - светът нa

Аква не е място, където хората страдат от прекомерни скрупули. Напротив - с готовност използват оръжие срещу ближните си, стига това
да носи някаква печалба. Или даже да може да
ги развлече за малко, да разнообрази сивото
им ежедневие... И да прекрати ежедневнието
на някой друг за постоянно. Вековете, прекарани сред тъмнината на морските дълбини, не са
се отразили благотворно на човешкото съзнание. По-скоро е станало така, че са изкарали

nnuпU пипии

наяве дълбоко заровените и прикривани B
светлината на деня инстинкти.

Нощта на водната бездна обаче крие и
други изненади. За пръв път от хиляди години,
човекы ще се изправи срещу силата на Древните - гигантски морски чудовища с богоподобна мощ. Разбира се, на вас ще се падне съмнителната чест да ги натикате обратно B дупките,
от които са изпъзели. Или пък да ги пръснете
на малки парченца с плазмените оръдия и тор-
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педата - според случая.
Ho Aquanox не се състои само oт стрелба и
преследване сред студената океанска вода. Тя
предлага нещо повече - да ви разведе из едно
екстравагантно бъдеще. Между мисиите ще
можете да проведете множество разговори.

Макар че в случая "да проведете" по-скоро
значи "да изслушате", не се подвеждайте въпреки, че няма да имате (noчти) никакьв избор no въпроса, това, което ще чуете, ще носи
истинската атмосфера на играта. Именно разговорите и филмчетата между мисиите правят
творението на германците oт Massive
Development изключително. B играта има мнoгo
пъти повече записана реч, отколкото е нужна
за проследяване на хода на събитията. He оставайте с впечатлението, че ще ви бъде досадно
да я слушате - нanpoтив. Духы на Аква - неразбираемата странност, умишлената причудливост, бездънният цинизъм, неутолимият глад
за нoви преживявания, безкрайното любопитствo, нeизтoщимaтa енергия, безграничната
жaждa зa свобода на всяка цена - всички добри и лoши черти на една млада цивилизaция ca
се събрали, смесили ca ce, и стигат дo вас B тези разговори. Знаете ли каква дума ми идва
cera, като се замислих за какво ми напомня тoзи свяТ? Граница - ето това е тя. Xopa нa ръба
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на неизвестната, нова територия. Дали ще ги
наподобите на американските заселници от ми-

налия век, или на колонизаторите нa космоса,
кoитo срещаме B Privateer, ще бъде все едно духы е същият. bpaBo на германците, че са усneли дa вградят усещането зa него B игpaтa Cu.
Браво нa тях, че въобще ca се занимавали
с това дa влoжaт B творението си нещо повече
от оформление и геймплей. Зaщoтo не е билo
нужно, поне oт гледна тoчкa на това, че Aquanox
пpитeжaвa всички предпоставки дa се превърне

B хит и без дa имa уникалната Cu атмосфера.
He e било нужно, понеже зaглaвиeтo е изключително B още едно отношение - графиката.
Достатъчно би трябвало дa говори факты, че
nVidia пocoчиxa Aquanox като игра, представителна за възможностите нa GeForce 3. Мисля,
коментарът е излишен.
0баче даже да не притежавате най-мощна-

та видеокарта на naзapa, naк ще имa кaквo да
видите нa екрана си, докато управлявате подводниците сред дълбините на oкeaнa. Пpoгpaмистите са се старали мнoгo дa cъздaдaт подходящо усещане зa морска бездна - макар и не
докрай реалистично, тo притежава no-важното
качество дa е убедително. Вгледайте ce B снимките, зa дa разберете за кaквo говоря. Вместо
дa Cu хабя думите да ги описвам, ще noгoвopя
малко зa това, кoeтo застиналите образи на
страниците не могат да предадат - усещането
зa движение. Физиката оставя твъpдoтo вneчатление, че човек наистина се намира пoд водaтa- плавното движение, съпротивлението нa

течноспа - бавното ускоряване и бъpзoтo cnupaue, маневрите нa пoдвoдницитe и тopneдaтa,
траекториите на снарядите... 0тново нe ми ocтава нищo, освен да ръкопляскам на германците.

За Aquanox може да ce говори още много.
He всичко в нея е идеално (музиката е едно от
фрапиращите изключения), нито пък споменах
всичките й сипни страни(например дизайнът

на мисиите също заслужава суперлативи). Аз
обаче смятам вече да преминавам кьм заключението.
Знаете ли какво означава заглавието й?

"Аква" - вода, това споменах. A "нокс" е нощ.
Нощ под водата? Дали? Там винаги е тъмно,
едва ли има голяма разлика...
"Аква" обаче е името на един свят. Нощ над

Аква - ще я видите как надвисва постепенно катo лошо предчувствие, как се спуска и обхваща
всичко, как отнася приятели и врагове в сryдените прегръдки на тъмния им воден гроб. LЦе я
видите как се протяга и към вас. Ho няма да усnee да ви сграбчи... Поне не и докато разполагате с опцията "Retry mission", де.
Aquanox e изключително заглавие. От доста време насам не можех да се отърва от натрапчивото чувство, че всички игри, които излизат, вече съм ги виждал. B тях нямаше живец,
не откривах тръпката, частицата от себе си, коя-

тo създателите на една игра (книга? филм?
картина? сграда? каквото и да е?) трябва да
вложат в творението си, за да My вдъхнат живoт. Прекрасната графика, убедителната физика, интересният геймплей са все хубави, необходими за една игра неща, и Aquanox ru притежава в пълна мяра. Те обаче не са достатъчни,
за да ме накарат първо да я преигравам, a после - да cu я спомням с носталгия. Нужно е нещо друго - може би подсъзнателното убеждениe, че хората, кoитo са я правили, са вложили
в нея повече oт това, кoeтo е било необходимо,
за да я продадат. Чсещането, че са работили с
желанието да създадат нещо добро и съвършено само no себе си, без да се опитват да ro
мерят с napu и продадени кoпия, a само с удовлетворението oт добре свършената работа.
Мисля, че Aquanox притежава и това.

( ОЦЕНкА:

• Графика:

99%

80%
• Звук:
• Геймппей:
90%
• Изкусгвен Интепект:
85%
• муптиппейьр:
85%
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attle Real i i s
Прекрасна 3D стратегия, която предлага четири уникални раси, мальк брой
единици, голямл динлмика и опростен интерфейс и геимплеи

е е много лесно да се
направи добра стратегия
в наши дни. Пазарът е
препьлнен до преливане със стратегически игри и всяка година става
все по-трудно да се прокара някоя
свежа идея или нова концепция. Ha
много въпроси трябва дa Cu отговорят разработчиците, преди да започнат paOoTa no ново заглавие в този
жанр. Дали да cкoчaт във вce още
клатушкащия се вагон на 3D стратегиите или да тръгнат no добре oтьnканата 2D пътечка? Дaли дa копират
някоя утвърдена вече urpa или да
рискуват да създадат нещо оригинално? Дали да се концентрират
върху битките, като в Myth, unu да
наблегнат на икономическия елемент
(ресурси)? За да се вдъхне нов живoт на изморения и изтощен стратегически жанр трябва да излезе някоя
много специална игра. Игра, която
да ни накара none за малко да Cu
припомним първите ни игрални треneти, породени от Warcratt 2 или
Command & Conquer. Игра, кoятo не
е много по-различна oт Battle
Realms.
Пъpвoтo заглавие na Liquid

и динамика. Ho освен чисто ecтeтическия аспект на нещата, пpeкpacният терен и обстановката играят и
ключова роля в самия геймплей.
Например дъждът забавя единиците
ви, когато те се движат no неравен
терен; бойците ви ce движат по-бавно в ropaтa; npea големите канари,
разположени no върховете на хьлмовe можете дa забавите настъпваща
армия или да разрушите някоя сграда; птиците, излитащи от дърветата,
сигнализират за движение из гората
(разбирай идват лошите); дивите коне, пасящи из ливадите, могат да бъдат опитомявани от селяни и след

Entertainment буквално ще връхлети
върху възприятията ви C фантастична графика и анимации, великолепнa музика и озвучаване, нoв и доста
интересен икономически модел

плюс набор от noeu идеи за геймплея. За жалост няколко дребни, no
съществени проблеми пречат на тази
игра да се издигне до craryca на
StarCratt или Age of Empires.
като начало ще спомена, че
многотрудно ще намерите пo-краси-

во изглеждаща стратегия в peanno
време oт Battle Realms. Игратa е изцяло 3D, no за разлика oт мнoжecтвoтo пoдобни заглавия, тя не страда oт това, a тoчнo обратнотo. Battle Realms e може би
първата 3D стратегия, която
не дразни c тoвa, че е 3D.
Премахнатс е въртенето
на камерата C цел no-лecнo
управление. камерата е фиксирана в изометричен изглед,
познат ни от старите 2D стратегии, като на играчите е оставенo само малко да приближават
или отдалечават перспективата.
Иначе играта се възползва от всичко, което триизмерноспа й предлага. При навлизане в ropa нanpимep,

короните на дърветата постепенно
избледняват, разкривайки единици-

те ви oтдoлy. Възвишенията в играта (кули, плата, хьлмчета и др.) играят изключително важна роля - осигуряват пo-голяма видимост, по-голям
обсег и дори по-голямо поражение
на стрелците ви. Самият терен и въобще обстановката в играта е просто
великолепна. Шумящи водопади,
птици, излитащи от дърветата докато
минавате през гора, най-различни
животинки, щъкащи насам-натам Battle Realms просто пращи от живот

това да бъдат използвани за бойни
или товарни живoтни; подпалени
сгради могат да бъдат спасени C няколко кофи вода - мога да продължавам да изброявам...
Самите единици изглеждат също толкова впечатляващо, както и
oкoлния свят. Като начало всяка една от четирите раси е коренно различна от останалите. 0ще от пръв
поглед можете да познаете коя единица на кoй от четирите клана принадлежи - благородните Дракони,
подлите Влечуги, дивите Bълци и
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ужасяващите Лоryси, всички те имат
собствен специфичен облик, който
няма как да сбъркате. Всяка една
единица, независимо от кой клан е,
Cu има специфични анимации за атака, в близък бой или от разстояние, и
за бездействие. Единиците скачат,
въртят се, удрят с ръце или крака,
посичат с мечове и т.н. Когато бъдат
оставени на спокойствие за 10-20 секунди, всяка една от тях Cu има специфични анимации, повечето от коитo ca доста забавни, a някои дори и
полезни. Ако например Кабуки боеца
oт Драконовия клан поседи малкo
без да прави нищo, тoй започва да
жонглира с няколко тonки oт синя
светлина. Жонглирайки между paботниците ви, той повишава морала
им и ги прави по-ефективни. Когато
някoя единица бъде тежко paнeнa, тo
това мoмeнталнo може да бъде забелязано no външния й вид - тя сякаш
се прегърбва и започва да се движи

ници oбщo имaтe, тoлкoвa no-бързо
се "раждат" нoви селяни. C наближаване към тавана нa единици, кoитo
най-често е между 20 и 40 зa coлoвите мисии, новите селяни започват
да се "paждaт" изключително бaвнo.
Селяните събират другите два
pecypca. Ориз има в оризищата, кoитo ще намирате из кapтaтa, a c вoдa
ще се снабдявате oт естествените вoдоеми или oт кладенци, които трябва
дa Cu построите сами. Зa paзликa oт
водата, оризът е изчерпаема суровина - aкo не назначите няколко селяни
дa го поливат, тoй постепенно свършва. Тук нa помощ може да ви дойде
u ДЬЖДЪт, който мнoro бързо възстановява оризищата. Всички сгради в
играта струват определено количествo ориз и вода.
Освен гръбнак на икoнoмикaтa
ви, селяните ca и гръбнакы нa apмията ви. B Batt1e Realms ee произвеж-

no време нa битка. Така се премахва
синдрома нa супер единиците, които
сами изнасят игрите, и се нaбляra на
тактическо мислене и nnaниpaнe.
Mнoгo приятен и интересен елемент в игpaтa е въвеждането нa
т.нар. "eкипиpoвкa". Разпичните единици oт всеки кпан имaт достьп до
двa различни вида eкипиpoвкa, кoитo получават oт тpeниpoвкa в сгради
u/unu от ,qpyru единици. Eкиnиpoвкaтa представлява дoпълнитeлнo уме-

Дpaкoнoв войн, който освен че е превъзходен боец с меч може дa aтaкyвa и oт paзcтoяниe. Bъв втopия случай получавате забавния и доста силен вoйн Кабуки. Резултатът oт още
една тренировка, нa който и дa е oт
тези двамата войни в оставащата
трета сграда е еднакьв - Caмypaй,
нaй-мoщнaтa единица на Дракпновия клан. Тук е мястото дa спомена,
че в ocнoвaтa Cu бoйнaтa система в
Battle Realms e нa принципа "кaмък,
лист, нoжицa', т.е всеки тип единица
е силен срещу определен друг тип и
слаб срещу трети тип. B играта тoвa
npaeuno e много сериозно заложено
и до roлямa степен създаването нa
балaнcиpaнa армия е в основата на
ycnexa. Виждал съм как rpyna стрелци с лък, които (ще си послужа с
езика на Heroes-a) ce вoдят първо
uueo единици, paзгpoмявaт rpyna Po-

ниe или способност, като дадена

единица може да ползва само една
екипировка във всеки един мoмeнт.
Стрелецът с пьк oт Дpaкoнoвия клaн
може да избира между Дзен-стрела,
кoятo разкрива мъглата около мястотo, кьдето е изстреляна, или orнeнaта стрела, която е мнoгo ефективна
срещу cгpaди, HO ue може дa имa и
двeтe.Toвa

нини,

~

,

предполага допълнителни ре-

много по-бавно с видимо нaкуцване. He само, че всичко описано
ryк изглежда много добре, нo и придава неповторим привкус и дълбочинa на играта.
Музиката и звуците в играта са
първокласни. Всеки един от четирите

клана Cu има собствена музикална
тема и съпътстващи я звуци. От забавните и отчетливи отговори на
Драконовите бойци дo гьрлените
стонове на Лотусите, всичко в Battle
Realms звучи изключително правдоподобно и нa място.
Като ocтaвим на страна великолепната аудио-визуална амалгама,
забъркана от дизайнерите oт Liquid,

в основата Cu Battle Realms ce npидържа към пoзнaтaтa вече формула
"събери peCypCu, създaй apмия,no-

беди epara". Toea, което обаче я отличава oт всички останали е нестандартния ресурсен модел и новаторския пoдxoд кьм "производството" на

единици. Играта има три основни ресурса - селяни, ориз и вода. Селяните автоматично се набират от построените колиби. Колкото по-малко еди-

дате бойци, както в другите
стратегии. Тук тренирате селяни, катo в зависимост oт cгpaдaтa, в която
ru пратите да се обучават, получавате разпични бoйци. Вкарайте един
селянин от Дpaкoнoвия клан в Доджoтo, и получавате копиеносец.
Вкарайте друг в Стрелбището и noлучават стрелец с лък. Вкарайте тpeти в Алхимичната лаборатория и noлучавате Алхимик. Тази система нa
тренировки вaжи за всички клaнoвe,
само че сградите и единиците са

шения и компромиси oт страна иrpaча.
За да се пpидaдe още дълбoчина нa битките, освен показател "Живот”, всяка една единица има и
Показател "Издpъжливocт". B
Battle Realms всички единици могат
дa тичат. Тяхната издръжливост oп-

които са еквивалента на Самуpaя в клана нa Влечугото, т.е. са нaйвисоко ниво единици. Като дoпълнителен стимул зa cъздaвaнeтo на paзнородна и балансирана армия е и
фaктът, че отделните видове единица има вродени умения, които дo-'
пълнително подпомагат вoйcкaтa ви
в битка. Дpaкoнoвия войн например
увеличава поражението, нанасяно oт
всички околни приятелски единици

различни. Някои ще каже "Голяма

работа, и във Fate of the Dragon от ceляни се тренираха вoйници". Toвa е
вяpнo, нo зa paзликa oт Fate of the
Dragon в Battle Realms тoзи процес
не спира дотук. Благодарение нa
т.нap. от създателите й система за
"aлxимия между единиците", всяка
една oт изброените no rope единици
може да бъде дoпълнитeлнo обучена. дa речем пpaтили сте селянин в
Дoджoтo и след известно време оттам излизa копиеносец. Hero можете
допълнително дa ro обучите в Стрелбището или в Алхимичната лаборатория. B първия случай ще получите
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ределя, колко дълго може да продължава това. Освен това повечето
"екипировки" в играта също изразходват издръжливост, докато са активни. Дали ще изразходвате издръжливоспа на единиците Cu за да
влезете по-бързо в битка, или ще запазите силите им за да използвате
специалните им умения? Още възможности, още тежки дилеми.
Тук е мястото да кажем няколко
думи и за последния ресурс в играта
- конете. Ha всяка карта има малко
количество(средно l0-15)диви коне, които могат да бъдат опитомявани и използвани като бойни или товарни животни. B бой, яздещите на
кон имат огромно превъзходство над
спешените единици, нанасяйки noголямо поражение и имайки възможноспа да се придвижват по-бързо no терена. Конете имат собствени
показатели "живoт" и "издръжливocт", и когато ездачът бъде атакуван, най-често първите удари поема
конят. Когато тoй умре, ездачът пада
на земята и продължава битката спешен. Използването на конете като тoварни живoтни пък освобождава селяни, кoйтo могат да бъдат тренирани като бoйци. Един товарен кон върши работа (пренася ориз, вода) кoлкoтo двама-трима селяни, така че C
два или Tpu кoня двaмa или трима
селяни мoгaт относително безпроблемно да noддъpжaт икономиката на
базата ви.
fИоже би най-оригиналното решение в играта е въвеждането на Ин
и Ян точки. Чрез тях eue можете да
ъпгрейдвате единиците си. Уловката
е в това, че първо трябва да заслужите Ин/Ян точките си, за да можете
да ги използвате, a тoвa cтaвa C битки. Battle Realms e първата urpa, кoятo oткpoвeнo noдкaнвa кьм no-arpe-

сивна urpa - кoлкoтo по-далеч от вашата база водите биткa, тoлкoвa noвече Ин/Ян точки ще трупате, съответно толкова повече ьпгрейди ще
можете дa направите. Всъщност с
Ин/Ян тoчкuте освен ъпгрейди можете дa купувате и нaй-мощните единици в игpaтa - героите и Дзен-мaйcтoрите. Всеки клан си имa no някoлкo
героя, всеки със специално умение.
Наемането нa героите струва Ин/Ян
тoчки и немалки количества ориз и
вoдa. Ако даден repou бъде убит, тoй
може oтнoвo дa бъде нает. Дзен
майсторите oт своя страна са два вида - нинджи и мoнacи. B ycлoвнoтo
разделение Добри (Драконов и Вълчи клaн) и Лoши (клановете нa Лотуca и Влечугото), добрите мoгaт дa

ниците. Като начало няма формации.
При максимален тaвaн нa noпyлaциятa oт 50 единици, тoвa може и да не
изглежда като кoй знае кaкъв проблем, но всъщност cъздaвa дocтa нeприятности, поради невъзможноспа
дa координирате aтaкитe Cu тaкa,
както бихте желали. A веднъж зanoчне nu биткa, настава Пълен xaoc. Всяка една oт ръкопашните единици се
насочва към произволен противник
или сграда в npoизвoлнa nocoкa.
Най-лoшoтo в случая е, че дори да
се onитaтe дa oтклoнитe "заблудените" Cu единици oт грешните цели, те

наемат монаси, a лошите - нинджи.
И двете единици ca изключително
силни бoйци със специални умения,
чието наличие на бойното none може
дa наклони везните в една или друга
посока. B даден мoмент всеки един клан
може дa изпoлзвa услугите нa тoчнo опредедлен брой Дзен-майсто~
~
ри, кaтo no тoзи начин се
предотвратява вьзмoжноспа зa създаване на apмия , съставена caмo от мo~
наси или нинджи.
Въпреки всичките roреизброени красоти,
Battle Realms страда
от няколко недостатъкa, кoитo в пo-roля'
ма или по-малка
степен разва—
" лят дoбpoтo
впечатление oт игpaтa.
Най-големият
npoOneM e свързан C
управлението на еди-

пак се връщат към тях. Хубаво е, че
поне стрелците не се нaвиpaт в мeлeто, HO кaтo цялo да накарате вашите
бoйци да атакуват точно определена
цел е дocтa трудоемко. Трябва винаги дa ги следите и дa ги кoнтpoлиpaте кoй накьде ходи и кaквo прави.
Ако оставите apмиятa Cu без нaдзop
зa повече oт 5 секунди, тoвa което
изглежда кaтo сиryрна пoбeдa за вас
може да се превърне в катастрофално поражение.
Друг доста дразнещ елемент oт
играта npoизтичa oт фaктa, че ёдиниците ви на моменти игнорират aтaкyващите ги противници. дa речем дали сте нa rpyna свои бoйци дa cpинат дадена постройка. Ако дoкaтo те
я налагат към тях се дoближи противников боец и атакува някои от тях,

‚
\
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пълнително
затруднява
играчите.
Никьде не става ясно кoлкo
тоЧно тoЧKИ ЖИ-

вoт има Caмyраят, кoлкo
тoчки поражение нанася, кoлкo
-;;
My e бpoнятa и т.н.
л
ToBa дo голяма сте- '
пен oзнaчaвa, че само C
много практика и експериментиране можете да
ь~
прецените възможностите на
отделните единици, кoeтo caмo no себе Cu не e
много приятно.
За край ще нanpaвя сравнение
oт мoя гледна тoчкa между двете
нaй-добри cтpaтerии, излизали през
тaзи година - Battle Realms и Empire
Earth. Най-общо кaзaнo двете зarлaвия мoгaт дa бъдат разглеждани кaто Starcraff и Age of Empires II. Battle
realms предлага четири уникални paси, малък брой единици, no-голяма
динамика и no-опростен интерфейс
и геймплей. Empire Earth предлага
огромен нaбop oт цивилизaции,l4
епохи, oгpoмнo разнообразие oт единици, ъпгрейди и сгради, no-пpoдължителна и тpoмaвa (в смисъл no-бaвнopaзвивaщa ce) urpa. Xopaтa, кoитo
ca си naдали повече no Sfarcraft биха
предпочели Battle Realms, a феновете нa Age-a npu всички noлoжeния
ще Cu пaднaт no Empire Earth. И двете игри предлагат изключително интензивен и увлекателен мyлтиnлeйър, HO го noднacят no различен нaчин. За ваша инфopмaция сблъсъкът
между мoя милост и колегата Калдерон на двете игри завърши C oчaквaн резултат - тoй мe cмaзa нa
Empire Earth, aз ro понаryпах нa Battle
Realms. Най-oбщo кaзaнo, препоръчвaм и двете urpu нa почитателите нa
стратегиите в реално време - oпacявам се, че в близките месеци едва ли
ще излезе urpa, кoятo да е пo-стойнocтнa oт тях (He викайте всички
Warcraff 111, oce още не е ясно коя гoдинa ще излезе тaзи urpa.).

I , ОЦЕнкА:

нИК0Й, вкЛЮЧИTBЛнo И аТакуванИЯт,

• графыка:

нe реагират на нeroвaтa заплаха. Пo
тo3И наЧИн еДИн-еДИНСТвен ПpoTИBников боец може дa избие цялата ви
rpyna, без те дори да осъзнаят кaквo
cтaвa.
Най-сетне липсата нa цифри дo-

• Звук:

•Геймплей:
• Изкупвен Интепект:
• Муптиппейьр:
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Ultimate quake
Пълен набор от изданията нa
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една от най-популярните игри
за всички вpeмeнa.

• Quake II
• Quake III
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Diablo BattlеСhest
Haй-дoбpoтo зa Вceки ucTuHceu Diablo II фeн.

Цена: 77.ООлВ.

Diablo
Diablo II (3 диска)
Diablo II: Lord of Destruction
WarCraft III nлaкaт
Diablo II cтpaтeгичecки нapьчник (288 cтp.)
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Baldur's 6ate 11
Collectors' Edltlon
Безценна дoбaвкa KbM вawaтa личнa колекция.

11

Blizzard Gift Set
Koneкция CT КЛЮЧoВИ Blizzard кгaacики.

СЪдЪрЖа:

Cъдьpжa:
•
•
•
•

StarCraff
StarCraft: Brood War
Diablo
WarCraft II: Battle.net Edition

Ga

• Baldur's Gate II: shadows of Amn (4 диска)
• Бонус диск, cъдъpрΡжaщ саундтрака на играта
• Оригинален 65kTiir's Gate II ти-шърт
• наръчник на български език (160 стр.)
• Плакат
• Колекционерски Baldur's Gate II карти
1/ена:54.00 лВ.

!/ена: 63.00 "6.

Empire Earth

Schlzm (5 gucka]

Or създателя нa Age of Empires, PuK Гудман.
Изцяпо тримерна стратегия a реално време,
с времева линия, простираща ое вьрху 500,000
години от човешката история - от появата
на пьрвобитния човек до границата нa 22 век.

За почитатепите на класическия куест,една
игра a духа нa Myst u Riven, преведена
изцяпо на български език a предпагаща
приключение с епични paзмepи,
разположено на 5 игрални диска.

lleнэ: 49.99 "0.

llена: 69.95 ,0.

~1

.
Harry Potter and the
Philoslopher's 5tone
Вашият уникален шанс да бьдете Хари
- Потьр. Екшьн-приключение, a което са

вплетени всички основни елементи от
пьрвата книга от едноименната поредица.

llвна: 69.95 лВ.
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Comanche 4
Това, което е Serious Sam за 3D шутьрите, e Comanche 4 за симупаторите.
Чудесна графика, приятен геймплей, и много, много врагове за унищожване

ред очите ми e пустинята. Жълтият пясък, кафявите скали, полуразрушените стени от изсушена
пръст. Нажежената земя сякаш трепти и се
вълнува под мен. B лицето ми духа хпадна
струя вьздух от кондиционера в кабината. Рькохватките в дланите ми обаче са потни, мус-

Решил съм да не разбера точно днес.
Онези зад склона трябва да са се ориентирали какво е станало. Скоро ще се появят, нo as
повече няма да ru чакам. Внимателно издигам машината и поглеждам над върха на
близките cкaли. Отвъд се разврьщат танкове

кулите - напрегнати. Последните секунди спо-

равляеми ракети no посока на най-гытото
струпване на техника, и ce прибирам обратно
зaд скалите. После се изтеглям назад и зaпочвам да заобикалям. Дoкaтo се придвижвам, тьмна колона пушек бавно разцепва синевата ua небето зaд cклoнa. дa видим дали
ще ме очакват откьм левия флaнг...

койствие се разтягат до безкрайност. Хеликоптерът виси неподвижно в мапката падина,
as ce взирам в склона отпред. Там скоро
трябва да излязаттанкове.И истеричното

вълнение на очакването най-сетне ще свърши...

и механизирана пехота. Пускам някoлкo неуп-

Знаете nu какво представлява Comanche? He
става дума за летящата машина с това име, a sa ceрията игри нa NovaLogic - сред симулаторите тя
представлява това, което е Serious Sam сред 3D
шутерите. Брутален екшън с красива графика, тoнове врагове за взривяване и разстрелване, и завладяващ геимплей. Ho, дa проведем onиcaниeтo no
реда нa номерата.

Cleared loг lлkloll.
IПlР/СирIand destroy enerw и,пию vыЬПeь

iy.
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Появяват се внезапно, и въпреки изостреното внимание почти ме изненадат. He ca танкове. Първи идват вертолетите. Напрежението,
което адреналинът е напомпал във вените ми,
се взривява. Рьцете и краката сами се задвижват, ходизонты се накланя, двигателят изревава, някьде долу се чува жужене от отварянето
на люковете... После две ракети описват стремителни бели следи в горещия въздух. Една
след друга прозвучават две експлозии, и два
вражески вертолета политат към земята сред
струи черен дим и почти невидими в ярката
светлина пламъци. Дали и as ще свърша така
сред облак прах върху сухата земя?

Първа, разбира се, идва историята. Обаче нe
започнах дa пиша веднага sa нея, защото гореспоменатата малкo отсъства. Работата e в тoвa, че
Comanche 4 се сытои oт 6 независими кампании
(плюс една тренировъчна, HO тя нe влиза в сметката), всяка от които ви прекарва npes собствена последователност oт събития, кoятo няма нищo общо с
останалата част oт играта. He очаквайте каквато и
да билo интерактивност или разклонения в действиeтo. Ще имате просто 6 последователности oт
мисии, които да изиграете в реда, който са предвидили дизайнерите oт NovaLogic.
Според мен обаче това не е непременно недостатък. Напротив, смятам, че в случая нa точно това

заглавие е напълно олравдано. Предните части на
играта бяха направени точно no същата схема, и
имаха чудесен услех. Освен това, тази концепция
пасва много добре на геймплея, кoйтo лредлагат
Comanche-ите.
Щo за симулатор e Comanche 4? Какво да
очаквате да видите в uero?
За всичко, кoeтo ще намерите в играта, може
да се каже, че съществува пoд една или друга форма в истинския свят. Бойните машини, оръжията,
районите, където ще провеждате мисиите Cu всичко е взето от реалноспа, кoятo познавате. Ще
видитетанкове,бронетранслортьори и зенитни ус-

тановки съвсем noзнaти модели - M1 Al Abrams, T72, Т-80, М2, BMP-2, 2S6. B небето ще срещнете
АН64 Apache, MI-28, KA-52, MИГ-ове, СУ-та и F-16.
Ще можете да стреляте с ракети Stinger и Hellfire.
Ще трябва дa се биете с либийски терористи, бело-

тях. Те компенсират липсата нa интелект със
смазащо числено превъзходство и умело
noдбpaнo разположение(за кoeтo заслугата е

най-вече на дизайнерите нa нивaтa). Пoдoбнa
беше cиryaциятa и в предните части на играта. Дали програмистите oт NovaLogic ca ce aa'., . .. и nитaнaтa оормула
а нова сметка или ca ce nocтa і . и ~.: н т
нoвocти?

Според мен в Comanche 4 определено
пичи стремеж кьм модернизиране нa

геймплея. Вярно, че изкуственият интeлект не се е подобрил ocoбeнo, HO товa не се набива в очи заради начинa, no кoйтo са направени мисии- ~
те. B предишните части на иг-

руски cenapaтиcти,pyмънcки бунтовници, ланамски
нарко-пласьори...

0баче aкo от казаното дoryк оставате с влечатлението, че Comanche 4 се нарежда сред реалистичните симулатори, длъжен сьм час nocкopo да разсея заблудата ви. Всичката
истинност в играта се изчерпва с изб- ('
poeнoтo в предния параграф. Механи-

ката на геймплея - физиката, начинът на действие
нa opъжиятa, поведението нa враговете и съюзниците ви - всичко тoвa е noдчинeнo нa идеята за
максимално увлекателен екшън, вместо да се стреми кьм тoчнo пресъздаване на света oкoлo нас.
Моделът нa управление на хеликоптера e onростен дo крайност. Дoтoлкoвa, че клавишите, с коитo командвате движението на Comanche-a, no
подразбиране ca W, S, A и D. Ha мен тoвa ми нaпoмня повече за 3D shooter, oткoлкoтo зa cимyлaтop. При това, вертолеты ви нямa дa проявява типичната за тoзи род апарати своенравност no време

нa полет. Няма да се onитвa дa ce cpивa, да ce въpти в неподходящи nocoки, или no друг начин да не
се noдчинявa нa управлението. Haпpoтив, през цялoтo време ще бъде като залепен за джойстика ви
(или за клaвиarypaтa и мишката, aкo не притежавате подобен хардуер). Даже кoгaтo сте понесли тежки повреди, няма да усещате особен дискомфорт
npu пилотирането.

Враговете не се oтличaвaт със забрлржителна
интелигентност. Обикновено поведението им се из-

черпва с това дa следват зaдaдeн маршрут, и да
стрелят no sac, кoгaтo влезете в обсега им. He cu
мислете обаче, че ще ви е лесно дa се справяте с

рата действието се развиваше над безжизне-

нe-

•

на местност,единствените забележителности

сред кoятo бяха вражеските бoйни машини.
Bce едно, че летите над специално създаден

зaвиcимo
oт мен. Виждах or-

.oмни •oини полета, кьдето цели армии се
.и 111 11i. 1

. .i

за войната noлиroн, къдeтo някoй е разполо-

.11• ....

жил неприятелите, и ви е пуснал да се оправяте с тях. B четвъртата част oт серията обаче
нещата стоят no различен начин. Дoкaтo игpaех, имах впечатлението, че се намирам сред
иcтинcки свят, кьдето събитията се развиват

ците в сражението. През голяма част oт вpeмето ми ce налагаше дa поддържам oт въздуха подразделения нa Delta Force, дoкaтo те
извършват операциите Cu нa земята. да ескортирам приятелски машини кaктo във въз-

A ..

духа, така и долу. Comanche-ът е построен с
изпозлване на елементи от технологията
стелт, и затова е идеален за изпълнение на
задачи, които предполагат промъкване сред
вражеската територия. Често трябваше да
провеждам разузнаване в тила на противника, unu да нанасям първия удар no неприятелската отбрана, за да разчистя пътя на съюзническите войски от най-големите опаснос-

ти.
Интересен е начинът, no който дизайнерите са съчетали стремителния екшън с необходимоспа oт мисъл и избор на правилния
подход за всяка ситуация. Ha моменти нaйефективният начин да се справите с проблемите в играта е да полетите право срещу вpaГовете, и да разрешите различията Cu с тях в
бърз, директен и брутален сблъсък. Toraea
всичко се решава oт рефлекса, ловкоспа и
точноспа на ракетите ви. Друг път обаче no-

над зелени хьлмове, тропически гори, безвoдни пустини, заснежена тундра, нaд океана,
unu сред сградите нa модерни градове. И
всичко това е представено с такава детайлност, с такова внимание към подробностите,
кaквoтo не съм срещал в друг симулатор. B
горите можете дa разгледате всяко дърво, в
noneтo - всяко стръкче трева, в градовете кьщите, мостовете unu уличните стълбове. A
нaчинът, no кoйтo изглежда водата, е направо
зашеметяващ. Toвa обаче не бива дa ви учудвa, защото в игрите c тoвa заглавие no традиция можете дa намерите нaй-добрата вода,
~..1-
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се похвалят с нещо peвoлюциoннo, звуците в иrpaта допълват прекрасно тoвa, кoeтo може да се види
нa мoнитopa. fиlузика, грубо кaзaнo, няма, HO тя нe e
и нужна, защото Comanche създава достатъчно
убедителна атмосферата и без нeя.
Възможностите зa urpa в мрежа се изчерпват с
три типа правила - deathmatch, отборен deathmatch,
и кoonepaтивнo (за съжаление, не нa всички карти
oт кaмnaниятa). Този тип urpu никoгa не са били
дocтarьчнo популярни y нac, за дa се играят мacoво в мултиплейър, и нe миcля, че Comanche 4 ще
промени ситуацията с нещо. ВаЖНОТо е обаче, че
възможноспа дa промените фасона на някой мно-
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дoбнo поведение е равносилно на самоубийс-

твo, и ще трябва дa размърдате малкo не caмo джойстика, нo и мозъчните Cu гьнки, за да
изпълните зaдaчитe cu. He че ще трябва да
изобретявате бoг знае кoлкo сложни плaнoвe,
HO все пак ще ви се наложи дa изберете внимателно откьде да подходите към целта, да
използвате умело прикритието, което теренът
може да ви предостави, и дa проявявате нe
тoлкoвa добри рефлекси, кoлкoтo тьpneниe.
Kaтo cтaнa дума за търпение, струва ми
се, тук е мястото да спомена, че в четвъртото
си прераждане Comanche-ът залага доста noвече нa стратегическия подход. Има няколко
мисии, кьдето кoличecтвoтo и разположение-

1

.

тo на неприятелите е тaкoвa, че просто няма
нaчин да се оправите с тях наведнъж. Нито
ще ви стигнат боеприпасите, нитo ще успеете
да се задържите живи дocтaтъчнo дългo, за
да ru изстреляте. Тук на помощ идват т.нaт.
FARP (Forward Arming and Refueling Pointпреден пункт зa въopъжaвaнe и презареждане
с гориво). Става дума за малки площадки
близo дo бoйнoтo none, където можете дa се
приземите, зa дa попълните боекомплекта Cu
и да поправите мaшинaтa си. Зaщoтo освен с
гориво и оръжия, тaм явно разполагат и с висококвалифицирани механици, кoиro моменталнo се справят с всички технически неизправности no вертолета ви. После ще можете
дa се върнете при врага с невредим хеликоптер, зареден с всичко нeoбxoдимo, за дa npoдължите разрушителната Cu мисия. Ha дocтa
места в кампаниите ще ви се налага дa сновете непрекъснато между бoйнoтo none и близкия FARP, за дa имате въобще шанс дa се onравите с безбройните противници. He искам
да кажа, че това е досадно, но определено
изисква човек да oзanтявa инстинктивното cu
желание дa изскочи с вой над близкия хьлм,
и да полети срещу вражеската позиция, засипвайки я с ракети и снаряди.
Заслужава Cu дa noroвopя малкo зa начиНа, no КОЙто ИЗГЛеЖДа новата ЧдСг Ha
Comanche - в нея ще можете да видите доста
впечатляващи картини. Ще можете да летите

roзнaйкo no мрежата съществува, и може да ви дoнесе доста приятни и напрегнати миroвe.
Comanche 4 е идеалното продължение нa urpa
с традиции. От една страна, тя запазва духа и силните страни нa предшествениците Cu - праволинейният геймплей с акцент върху екшъна, тълпите вpaгове и многото стрелба. От друга обаче, авторите й
са се постарали дa внесат в нея новости нa noдxoдящите мecтa, за да я накарат дa изглежда модерно - с прекрасна гpaфикa, просто управление и леки кинематорафични елементи. Резултатът е зarnaвие, което предлага приятни и отпускащи часове
пред монитора - стига, разбира се, дa ви е приятно
дa унищожавате вражеските тaнкoвe с дузини, и да
ви действа отпускащо дa се оставите нa рефлексите и инстинкта си дa ви вoдят.
с

oяro компютрите в мoмeнтa мoг.т д. и ..іа
• •:
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Oceeu тoвa, авторите ca ce опитали дa внесат
елемент нa кинематографичност в творението
си. Всяка мисия зaпoчвa с кратка интродукция с енджина нa играта, и там нaй-добре мoжете дa оцените cтapaниeтo,кoeтo дизайнери-

те ca проявили no отношение нa изгледа нa
творението Cu.

Щo се отнася до аудио-оформлението, тo
също e нa мнoгo добро ниво. Без дa може дa
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лоиален gocmьn
цени на qocmьn от
иартите '3 София цялата
[леба] и Бургас страна

8 ч. 5 ч.
2,99
4,99 15 ч. 10 ч.
9,99 35 ч. 20 ч.
19,99 75 ч. 50 ч.

men: [02] 986 7675
]056] 811 944
sales@neteLbg; u'ww.neteLbg
за дистрибуция:
HETEЛ EOOД - тел:]02] 986 7675

Пpoизвoдитen: Sir-Tech I Paзпpoсіpaніітeл: Sir-Tech I Интepнeт: www.wizardy8.com
Cисґeмoи изиcквaниw Pentium Ii 300 MHz. 64 MB RAM. 16 MB 3D Video I Жaнp: Poneвa иrpa
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Wi II 8
лед 5 години разраіотка "Izar. ry Be удивително cna і a no доста показатепи и най-вече в
геимппея който винаги е ,ешава в кі айната о енка в е~но ха '~ко . RPG.
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рития шах. He знaя зaщo, нo всички
oткaзaxa. Аз пьк се разсърдих и се
прибрах вкьщи дa Cu играя нa шах с
кoмnютъpa. Пo някое време oбaчe
размислих и Cu пуснах Wizardry 8.
Само още едно нивo, кaзax Cu. Taкa
ме зaвapи зopaтa. Вкамених ce...
Рьката ми още не се е възcтaнoвилa от дългото схващане, въпреки
че бе неколкократно наложена със
Светия Чук Stone to Flesh, който не
напуска олтара си в Работилницата,
освен в критични случаи като този.
Bкoчaнeнитe ми пръсти едвам държат перото, нo вече трябва да noчвaм
дa nишa "Реквием зa Wizardry" - последна rnaaa or епичната cara
"SirTech". Защо точно аз nu? He зaдaвaйтe глynaви въпpocи!Bcички
знаят зaщo - поради nunca на noблестяща кандидаryра, естествено."

дин
дългоочакван
иразник
"Сумрак. Мьртватишина. Бледо
сияние откроява дванадесет стаryи мьже облечени в черно, отпуснали
тежко глави, дългите им коси почти
опират земята. Чува се злокобен шeпот, който се усилва и забързва, сякаш някой е започнал да произнася
заклинание. Гръмотевичен звук разцепва тишината. Статуите изведнъж
оживяват, очите им проблясват, a ръцете им се вдигат кьм небесата... He
ми било гръмотевица, най ми huno
мощна Immortal-ска китара, и не ми
били интрото на Wizardry 8, a последния метъл купон, на който бяхме двамата със Snake. Аз, както винarи, бях
със семпла фланела на Guardian,
Змията обаче се беше пристегнал с
подсилена кожена ризница Armor
Class +3, a на кръста My висеше шпага от трижди закалена стомана с
+50% Chance to Hit Female Characters.
Не му бе писано дa я ползва - axa дa
я извади, и oT вcи страни гo заградиxa вманиячени фенове, вдигнaxa ro
на ръце и ro отнесоха в неизвестна
посока. Останах сам с фенките, бе ми
се oтвopилa зпатна възмoжнocт. Веднaгa им предложих дa нanpaвим na-

Издневнииа нa един троп
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Savant, a Chaos Molarae - в ръцете нa
миролюбивите Mooks. Destinae
Dominus ce охранява строго в изолиран манастир нa плaнeтaтa Dominus.
Ho един от жреците noлyдявa, откpaдвa ro и noбягвa в пустошта. Флотите на множество враждуващи
фракции, в тoвa число и coвалкaтa с
нашите repou, вече пьryват кьм
Dominus. Dark Savant обаче oтдaвнa е
заел позиции нa орбита. Цял кымет
е че след обстрела и прякото попаде-

32,000
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cилнaтa история, кoятo се върти ocновно oкoлo level-up-вaнeтo нa гepoите. нЦастлив (unu по-скоро нещастен)
съм дa eu кaжa, че заглавието което
държа в ръцете cu не npasu изкпючение oт горното пpaвиno. To ще се хареса на старите фенове (aкo още са
живи), нo ще My e малко трудно дa
намери нови привърженици. Предистopиятa му, респективно историята
прокарана от предходните части, е
накратко следната: Преди сътворени-
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ето Господарите нa Космоса създавaт три могьщи apтифaктa. Първият Astral Dominae - съдържа есенцията
нa живoтa. Вторият - Chaos Molarae е източникът нa всяка промяна. Пocледният - Destinae Dominus - побира
в себе cu цялото познание нa вceлeнaтa. C тяхна noмoщ Господарите
cъздaвaт пьрвия свят - плaнeтaтa
Dominus. После ru укриват c Kocмическата наковалня (He гледайте тъпо,
нали вече ви кaзax, че историята се
върти oкoлo нaкoвалнятa) и изчезват
от сцената. Ho един ден се случва
непредвидимото - нaкoвалнятa е открадната и мaгиятa, която скрива apтифактите, изчезва. Носят ce cлyxoве, че който събере трите apтифaктa
нa едно място ще ce превърне в Господар нa Космоса. Зanoчвaт се ожесточени вoйни. Astral Dominae попада
noд контрола нa жестокия Dark

Сянката на миналото
Днес имaм дa ви кaзвaм две новини - една лоша и една пo-лoшa. C
коя да започна? Добре, зaпoчвaм с
лoшaтa. SirTech Canada затвори вpaти. Компанията далa нa геймърите
Jagged Alliance прекрати дейноспа
Cu. BbnpeKu че отдавна са в процес
нa paзpaбoткa, заглавия кaтo Jagged
V
v

Соо~пап
млlа Дгвсоп
F,vhlar
Levв1 6 (Илггlлг )

Alliance 3 и Wizardry 9 нямa да видят
бял свят освен aкo лицензите им не
бъдaт откупени от други компании.
Hoвинaтa бе oбявeнa от президента
нa SirTech и нe подпежи нa oбжалвaне. Bинaтa е в проточилата се paбoтa
no Jagged Alliance 2 и Wizardry 8- aкo
не ми изневерява naмeпa - no 5 гoдини зa всяка. Заради нея преди гoдини фалира разпостранителят
SirTech Software, пак зapaди нея
Wizardry 8 дългo време нe мoжa дa
cu намери разпостранител. Историята нa caмaтa Wizardry зanoчвa в далeчнaтa 1981 c Proving Grounds of the
Mad Overlord. Дo 1992 излизaт още 6
зaглaвия под името Wizardry. Пордицaтa се утвърждава като една от клaсиките в жaнpa RPG редом с
Might&Magic и Ultima. (Не)отличителните й черти ca многото битки и
куестове, елементарните загадки и
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ние в борда, совалката навлиза в атмосферата и катастрофира на входа
на манастира (Абе, кой ги пише тия
истории? Евала! Бравос! Аз да бях,
щях да улуча със совалката точно
между очите на лудия жрец). 0т ryк
нататък управленито на героите поемате вие. Поклон доземи правя на
момчетата от SirTech - играта има 4
възможни начала - едно за новосформирна група и три за групи
export-нати от Wizardry 7: Crusaders of
the Dark Savant. Само този фaкт говори достатъчно за нелинейноспа на
игpaтa. За съжаление не noзнaвaм
някого, който пази save-oee отпреди
10 години, и тази опция остана нen-

Изразходената мана се възстановява
бавно с вpeмeтo, a отведнъж - чрез
елексири или npu narepyBaHe. Оценкaтa ми зa магическата система е noвече от отлична.
Битката при Пепенорските попя

За жалост ryк битките далеч не
са тoлкoвa епични. Напротив - те са
простотрагични. Всички добри идеи
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Трима са дружина
Може и шестима. Един също е
дружина, или поне така твърдят от
SirTech, когато ги питаш каква е идеалната група и въобще - колко героя
са необходими за дa се превърти игpaтa. Ho дa караме подред. Наличните pacu call - ryк са събрани добичета от всички краища на света - xoра, джуджета, елфи, феи, дракони и
всякакви други митични същества от
света нa Wizardry - имeнaтa им така и
не запомних, ама повечето си мязaт
досущ на нашите тигри, ryщери и
вълци. Стана ми най-сетне ясен и
произхода на Чубака от Star Wars чиста проба Mook - висок, cилeн, изключително инreлигeнтeн, no special
abilities. Гoвopeйки зa специалните
умения - почти всяка paca cu има тaкивa - дpaкoны бълва киселина,
джуджето е устойчиво нa физически
щети, феята е кекава, нo пък е добра
в магиите. Което автоматично довеждa и до известни ограничения в избоpa нa професия - никoй трезвомислещ нe би създал фея самурай, мaкар cвoбoдaтa в самата urpa да My
noзвoлявa дa твopи npocтoтии, кaк-

вито My душа иска. Професиите са 15
- бoйци, крадци, алхимици, нинджи,
peйнджъpи - все кпасове, които сме
срещали в други urpu, и кoитo npисъстват и в предните Wizardry-Ta.
Единствената нoвa професия ryк е
Gadgeter - някакьв мърляв техничар
(споко, колеги, не е oт MEИ-тo), дето
cъбиpa неизползваеми вехтории и
npaeu oT тях eкиnиpoвкa. Ta значи,
всеки клас също Cu има уникални
умения - берсерк зa боеца, pereнepиране на KpbB зa лорда или безстрашие зa самурая. Общата сума от тoчки за разпределение е еднаква както
в нaчалoтo, тaкa и npu вдигане нa ниво, opu тoвa за всяка paca и кпас. Зaтова пък потенциалните възможности

в Wizardry 8 се сryшват и плачат гopко, когато нaблюдaвaт тази трагедия.
Аз не плача, аз съм просто отегчен.
Аз направо умирам от скука, когато я
иrpaя тaя urpa. Слушайте дa ви разправям защо! Интерфейсът е добър.
He e нито удобен, нитo инryитивeн, a
е просто класически RPG интерфейс
отпреди 10 години. Има npeнacтpйваеми hotkeys KbM всички действия,
оръжия и мarии. Toвa спомага битките дa се вoдят лeкo, HO ue и бързо въпреки че играта e peалнoвpeмeвa,
те ca походови. Дoryк добре - няма
уважаващо себе cu хардкор RPG c
изцялo реалновремеви битки. B началoтo нa всеки ход задавате кoмaнди
нa всеки от rpynaTa' a nocлe, според
фактори като CKOpOCT и инициaтивa,
вашите xopa и враговете се редуват
да ce налaraт. Ако нe зададете нови
команди нa следващия ход, подопечените ви повтарят послените кoмaн-

за разпределение на тези тoчки no
умения ca достатъчно много, че да се
оправдае отсъствието нa подкласове.
От време на време играта aвтoмaтично разпределя тoчки за специални
заслуги - пpимepнo беецът е пребил
някое дебело npace само C брадви получава Cu +1 нa умение "брадви"
Цялостната ми oцeнкa no reнepиpaнeто и по-нaтaтъшнoтo развитие на героите е изключително висока. Единствената ми забележка е диcбалaнca
между класовете, HO това като цялo
не е грешка на хората създавали cиcтeмaтa, a нa тези които са се занимавали C геймплея.
Папантирът

Магическите шкonи ca шест - no
една за стихиите огьн, земя, въздух
и вода, една за интелекryалците и
една за богословите. Дoкoлкoтo успях дa ги изпробвам в npoцeca на игра, мога дa кажа че школите ca добре
балансирани, и безмислени, както и
потресаващо добри магии за масова
употреба няма. Всяка школа си има
собствен резерв мaнa, a изучаването
на повече магии от дадена школа aвтоматично вoди дo повишаването на
нейния резерв. Голямото нoвoвъвe-

дение, или поне aз не съм срещал
досега RPG C подобна идея, е изборът нa количество мана, което дa се
изразходи npu хвърляне нa магия така и нaй-слабите магии мoraт да
придобиятогромна разрушителна

cuna. Примерно, заделяте 2 MP зa
make wounds и посочения вpar noнaся щети зa 2 НР. Заделяте 20 МР...
Само че, aкo мaгьocникы ви често се
изсилва C noдoбни геройства, редовната картинка е да Cu хвърли магията
в краката и да нapaни цялaтa rpyna.

ди, които ca получили. Ако някoй
epar бъде убит, те автоматично се нaсочват към дpyг. Няма как обаче
спрете посред хода и да зададете нови команди. Няма как дa кажете нa
тъпия боец -"ако repoй Noз нanpaви
успешно магията sleep върху враг
No2, TO TH няма да гo закачаш, защото ще ro разбудиш, ако nu пьк магиятa не успее - удряй със cтpaшнa cuna'
защото това е най-cтpaшния npoтивник и ще yTpene магьосника и nona C
един удар". Няма поведенчески
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скриптове за героите, репективно няма и autocombat. Ако спрете да задавате команди за повече от 2-3 хода
битката се превръща a касапница всички, включително и маговете, удрят най-близкия враг, с каквото оръжие има подръка или не го удрят ако
обхвата на оръжието не го достига.
Няма кой да хвърли healing, няма кой
да се сети, че стрелите са свършили
и налага гадините с юмруци. Това
обаче не е проблем - B игри като
Baldur's Gate бързо се свиква с noдобни особености и пристрастените
като мен нарочно Cu изключвaт
скриптовете за да имaт по-пьлен контрол над събитията. Проблемы на
битките се нapичa first person view представете Cu че всичките ви герой
ca скупчени a една точка, a вие гледате през очите нa един от тях. Виждате враговете, нo не виждате другарите си. Тактическият елемент напьлнo липсва - няма как да пратите боеца Cu напред да млaти с големия чук,
дoкaтo рейнджьрът обстрелва врага
отдалеч. Ha npaктикa полвината груna бездейства - ако противниците са

rope ca изключително неравностоини. Нарочно играх на easy трудност за дa напредна кoлкoтo се може noвече и да усетя атмсферата a игpaтa.
Няма тaкoвa нещо кaтo easy, братя.
Ha края нa втopo нивo боецът ми
имаи!е 80 НР, останалите - no 30-40.
Нападаха ме rpynu oт no 15 npoтивника, всеки c no 100 НР. Как се трепе
тая crau? Caмo с мaгии за масово
унищожение. Ето защо ви казах, че
имa дисбаланс между класовете Wizardry, a не Warriory, но от един мo-
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oт там с нaтиcкaнтo нa бyтoнa Quit
Game. Поне звуковите ефекти и rлaсовете нa NPC-тата ca дoкapaни, a oт
време на време и repouTe ръсят no
някoя npocтoтия B нanpaзи oпити дa
развеселят отегчения иrpaч. Ако Cu
зaтвopиrл eднoтo ухо и пожертваме
някoи oт принципите си, кoитo ни кaрат да бъдем xopa, можем да npиeмем, че звукы също зacлyжaвa дoбpa оценка.

~I
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далеч бойците стоят и гледат, aкo се
влезе a ръкопашна схватка стрелците
cтaвaт неефективни. Явно от SirTech
са се усетили no някое време и, noдобно на други urpu, ryк също имa
swap weapons - всеки cu имa no още
един чифт оръжия a резервните pъце. Зa съжаление, поради отсъствиетo нa тoчки proficiency, заделени зa
него, употребата на този чифт оръжия клони кьм безмислена. XpyMBa
ми че urpu като Might&Magic 6,
Wizards&Warriors също ca 3D-firstperson-view, следователно споделят
същия проблем. Taкa e, HO npu тях
adventure елементът e зacилeн, докатo ryк битките зaeмaт 90% от иrpалнoтo време и дефакто определят кaчеството нa геймплея. Найстина битките са много, прекалено начесто,
прекалено еднакви - израждат играта
и я правят мoнoтoннa. Ha всички от-
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дали зaщoтo игpaтa се кaзвa
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мент нататьк маговете изнасят тежеспа нa всяка схватка. Пo отношение на изкуствения интелект няма
какво особено да се каже - враговете
npocтo се държат адекватно - стрелците стоят нa paзcтoяниe, no-кopaвите гадове търсят близкия бoй, ранените побягват. Важното е че изпьлнявaт ocнoвнaтa си функция - oпитвaт
се дa ви убият, като npu това - твърде
често успешно. Битките, както и
геймплея, получават катастрофално
ниска оценка.
Пътуване B мрака
Oбpъщaйки внимание нa света,
расите и клacoвeтe, човек няма как дa
не забележи миpнoтo съжителство на
фентъзи елемента с напредналите
технологии. A планетата Dominus не е
нито nocтanoкалиnтичeн свят a който
cu npoбивaт път шаманството и маги-

ите, нито фентьзи свят който търпи
нayчнo техническа peвoлюция. Личи
cu грандиозният замисъл дa се създаде уникален свят с уникална aтмocфера. Реализацията обаче cтpaшнo
куца и ще ви трябва бога-a-a-ато въображение дa ce noтonитe B "нeпoвroримата" атмосфера. Няма как иначе ЗD-енджины е oт 1 996-та. Tpябвa дa
се oтдaдe дьлжимoтo на художниците - тексryрите ca нa ниво и закритите
помещения изглеждат прекрасно. От-

Черната порта се затваря
Maндалoтo'лonнa. Кепенците
паднаха. Game Over. Bяpвaм, вече се
досещате каква е no-лoшaтa нoвинa.
SirTech cu отиде. Отиде cu безславно.
Според мнението нa xopaтa работещи
там, това е най-дoбpaтa uM urpa. Тия
xopa unu продават peклaмни тpикoвe,
unu съвсем ca полудели горките noKpau дългите пости, съпроводили разpaбoткaтa нa Wizardry 8. Зaщoтo
Wizardry Be най-слабата им urpa. Гoтoв съм дa се noдnишa и дopи дa заложа някoи незначителни части oт
aнaтoмиятa cu noд казаното no-rope.

критите пространства обаче са потре-

Пpизнaвaм cu - сpaвнителнo виcoкaтa

саващо грозни - мылaтa зanoчвa нa
10 метра oт групата, още пред нея се
забелязват нетексryрирани обекти, a
всичко наоколо е nocтнo и еднообразнo. Гoлямa игpaчкa явнo е naдналa no
aнимиpaнeтo нa 500-те видa пpoтивници, зaщoтo поне те мязaт нa нещо,
нo дopи тoвa нe e дocтaтъчнo дa се
даде повече oт добра oцeнкa на гpaфиката.

кpaйнa oцeнкa, кoятo съм дал, се дьлжи повече нa уважението ми кьм хоpara, създали Jagged Alliance, oткoлкoтo нa дocтoйнcтвaтa нa нacтoящoтo
заглавие. Ще ми ce дa блaгoдapя нa
Княза за ценните забележки, кoитo
правеше no време нa тестването на
игpaтa. A sue благодарете нa
Crusader-a, задето peдoвнo висеше у
нас дo 2 часа посред нощ, пречеше
ми дa играя, и така не позволи нa
отегчението да ме обхване съвсем та
дa занижа оценката с още 50%.

Гласьт на Слруман
Явнo на човека, nucan музиката
нa Sacrifice, Vampire и Jagged Alliance
2, нe ca My плaтили дoбpe тoя път, зaщoтo и озвучаването куца. He че нещо
нe му е наред - бaталнaтa музика е
епична, a останалото са сладникави
фентъзи мелодиики, тoчнo както и

тpябвa дa бъде. rlpocTo имa cтapи игpи като Warcraft 2 unu Duke Nukem
3D, чиятo музика още звучи a главата
ми, a музиката нa Wizardry 8 uanuaa

(Ї ОЦЕНКА:

65 °6

• Графика:

60%

• звук:
• Геймппей:

65%
40%

• Изкуствен Интепект:

55%

• Муптиппейьр:
■ Припича на:

Might&Magic, Wizards&Warriors

I
Производитеп: Niva1 Entertлiиment I Рлзпропранител: Fishtank I Интернет: www.etherlords.com
C~сгeмнiнзuкквaonя: Pentium 11 300 MHz, 128 MB RAM. 16 MB 3D Video I Жaнp: Cтpaтerия

.....
.........
......................Автор: Groover_

......

Eth..

е. . . .г
на OT HdИ-ИHT iii Ba ine ii CЪC cii

therlords бе една CT найочакваните игри в редакцията откакто имахме
възможност да се докоснем до нейната бета версия преди няколко мeсеца. Надеждите на всички бяха
свързани с появата на алтернатива
на Heroes of Might & Magic III - noxoдовата стратегия, която CT дълго време яде не малка част CT нашето cвoбодно време. Ето че Etherlords вече е
завършен продукт и големият въпрос
е, дали той ще ви накара да зарежете
Heroes III. Моят отговор е: "Не". Защо
- четете по-надолу статията и ще разберете. A тя ще продължи с кратко
описание на играта.
Etherlords представлява типична
походова стратегия , която се развива във фентьзи свят, плод на въображението на дизайнерите на играта.
B него материята е изградена CT една
единствена градивна частица - ефирът. Имa мaгьocници, кoитo владеят
тайните My и могат да призовават чудовища, правят магии и прочие свръхестествени деяния. Маговете принадлежат на една CT четирите школи
- земя, въздух, огьн и вода. Идва
време, в който тези кьщи влизат в
конфликт и започва тежката битка
между доброто и злото. Всъщност
кое е добро и зло зависи единствено
oт гледната точка. На вас е предоставен и изборът на страните в конфликта. Към кoятo и CT двете групировки да се присъедините ви очакват
no ???? миcии, в които да покажете
боен дух, преданост кьм каузата и
високи спортни резултати. Самата
urpa e ясно разграничена на две части - битка и всичко останало. Мисля
да започна с второто.
Играта
И така при започване на играта
имате един единствен замьк. Той е
най-важната сграда в играта. Разрушали ги го враговете, автоматично
загубвате играта. Замькы ви не може дa се развива или ъпгрейдва. Той
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е стационарна величина. Около него
обикновено се намиратнай-различни

сгради. Някои от тях ще дадат повече
хода нa героите ви, други ще My дадат точки onuT, a трети ще срещнат
любопитните с най-различни ужасяващи чудовища. да не пренебрегваме и различните видове мини, чието
превземане ще ви позволи да добивате определено количество ресурс
всеки ход. B играта има седем вида
ресурси, като всяка една CT расите Cu
има един, който използва най-много.
Тях ще употребявате, за да правите
ъпгрейди на сградите, които притежавате или Cu закупувате руни и мaгии. B Etherlords всичко се крепи на

' Hocт Hawk, асивата

мarиитe. За разлика CT Heroes, ryк
армиите не се трупат всяка седмица,
ace призовават с помощта на ефира.
Това, което имa значение е какви маrии сте закупили и no кoлкo руни CT
всяко зaклинaниe имaтe. B началото
героят ви започва с нaй-eлeмeнтapни
заклинания, които са безплатни т.е.
можете да ru изричате no безкрайно
много пъти или поне докато ви се
схване устата CT roвopeнe. Естествено, това са и нaй-cлaбитe мaгии. За
да успеете да изненадате врагы, ще
трябва да отскочите до spell shop-a и
да напазарувате no-мoщни зaклинaния. След което отивате дo rune
shop-au закупувате руни за новопри-

похо.ова ст F атегия за 11 r.
добитите мaгии. Колкото pyни имате,
толкова пъти имате право дa изречете магията в биткa. Естествено, всичко струва pecypcu, така че е добра
идея наред с основния ви герой дa
има още двамина кoитo да щькат
около него и дa събират paзxвъpляните купчинки кристали и да завземат мините. Защото в противен случай нещата се проточат прекалено
дълго. Kaквo имaм предвид? B
Etherlords, зa разлика CT Heroes пьрво задавате на всеки един герой кaкво да прави, свършвате хода cu и чак
тогава вашите xopa започват да търчат no задачи. Това oзнaчaвa, че дори да сте дaли на героя Cu да вземе
кpиcrалa, който се нaмиpa дocaми
нeгo и на него да My остава още много ход, той ro rySu. Ето защо играта в
соловата кампания и в single player
картите въpви малко мудно. Последнoтo изречение важи с особена cuna
за кампаниите, кьдето всяка мисия
започвате с repoй пьрво ниво. Докатo го развиете всеки божи пы ще ви
побелеят косите CT нepви. i(оето ми
напомня, че нe CbM споменал нищо
относно героят ви. Точно както в
Heroes, той Cu има няколко показателя - ниво, точки опит и здраве. За да
се различават героите един CT друг,
те притежават no уникално основно
yмeниe. Едно такова e Aviak Master при удар на Aviak единица no време
на бой има wauc тя да нанесе двойно
поражение. Kaктo Se и в бета версията нa urpaTa, действието My беше изключително рядко и почти не оказва
реално влияние на геймплея. По-сериозна оферта са вторичните умения. Те имaт три степени нa ycъвъpшенствани и ви дават най-paзлични
бонуси, HanpuMep Mobility увелuчавa
хода нa героя ви no кapтaтa,
Concentration ви дава една допълнителна магия нa вceки 4,3 или 2 хода
(в зависимост CT нивото на умението)
и т.н. Героят ви може да paзвиe общо
5 вторични умения.
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та. След кaтo кажете заклинанията cu
можете да наредите на единиците ви,
които не почиват да атакуват. Единствeнaтa мишена, която имате е вражия
магъосник, независимо дали той е
призовал същества или не. След като
свършите и тази работа, зanoчвa блoкиращата фаза на вашия противник.
Той може дa се защити oт атакуващите ви единици чрез зaклинaниe
или като изправи свои непочиващи
същества срещу вашите. Следва негoвaтa aтaкyвaщa фаза, през кoйтo
тoй казва заклинанията Cu и ви атакува. Изглежда простичко, нo има някoи тьнкости, които правят нещата
далеч по-привлекателни. Като например, че след кaтo едно същество е
атакувало, тo почива и не може да
блoкиpa в рамките нa този ход (освен
ако няма способноспа Restless). Maгиите ca тaкa измислени, че дa можете да се противопоставяте нa чуждите кoмбинaции. Всичко все naк onupa
дo късмета. Зaщoтo eue имате мaгическа книгa oт 15 заклинания, a в нaчaлoтo нa битката програмата произволно ви дава шест. C нaчanoтo на
всеки ход кьм заклинанията ви ce
прибавя още едно (ocBeH aкo нямате
умението Concentration). Така че някoя важна зa вас мarия може да дoйде твърде късно, зa да ви cnacu. Известен баланс на кымета са артефактите в играта. Те не изискват on-

Освен магиите, които има вашия
герой, вие можете да правите и глобални заклинания. Те варират оттова
да призовете нoв герой до слагането
на фортове no картата, кoитo да отрежат достъпа на чуждите repou дo някoи жизненоважни територии. За да
преминат през вас, ще ви се наложи
да се сбият с героя, който е във форта.
Битклта

Което ни вoди дo основната aтракция в Etherlords, a именно битката.
0ще в началото искам да ви предупредя да не CO възхищавате многомного на гениалноспа на руснаците.
Защото всичко, кoeтo виждате на екрана oт доста гoдини е известно на
голямо количество хора. Става дума
за системата за urpa Magic the
Gathering, кoятo има милиoни почитатели no света. Toчнo oт тези карти са
почерпени и магиите в играта. Всяко
едно заклинание представлява игрална карта в Magic The Gathering. И
макар системата на бoй и трупане на
ефир (в Magic The Gathering вместо
ефир имаме земи) е леко модифици-
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на съвест или onит за избягване на
дело за авторски права?) основата Cu
остава крадена. Което не й пречи дa
бъде зверски интересна (и вманиачаваща - отдавна не ми ce e налarалo
да Cu самообещавам "Хайде последна битка и тръгвам"). Най-малкото
зaщoтo тръпката да видите всичките
същества от картите оживели наистина cu заслужава. Ако не сте запознати c Magic the Gathering и не сте чели
септемврийския ни брой, мисля че
следващия параграф Cu заслужава
да бъде прочетен.
B Etherlords двама мaгoвe се изправят един срещу друг. Целта е дa
убиеш злия (да се чете нетвоя)
магьосник. Това става чрез призоваване нa същества и кaзвaнe на закпи-

няма дa се една и две. Четирите комплекта мaгии ca добре балансирани едни от нaй-силните единици в игpaтa например ca драконите, нo докато
стигнете дo тях (призоваването нa
един дракон изисква 9 ефир) можете
дa лежите няколко метра noд земята.
Графика и Звук
He знaм кой е правил 3D моделите на съществата в играта, кaктo и
техните анимации, нo Nival Interactive
ще трябва да го заключат някьде
дълбоко и може би дa вземат ceмейството My зa заложници, зa да не
може да избяга дa работи в някоя
друга фирма. Екипы, занимавал се с
тaзи част от Etherlords e изключителнo талaнтлив. 0бразите, кoитo е създал в играта са едни от нaй-cnoлyчливитe, кoитo cbM виждал някога в
компютърна urpa. Множеството детaйли, перфектните движения ... съществата в игpaтa нaдали ще мoгaт
да изглеждат по-добре. Красота е основният enитeт, кoйтo ще употребите,
за да опишете графиката в Etherlords.
Тя далеч не се изчерпва само с призованите същества. Bcичкo е пипнато
изкпючително професионално - фoнове, специални ефекти, магии. При
тoвa Etherlords e изцяло в 3D. Каме-
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нания, кoитo имате в магическата cu
книга. Битката в Etherlords протича на
ходове. Всеки един ход е разделен
нa две фaзи - aтaкyвaщa и блoкиpaща. Пo време нa атакуващата вие
призовавате същества или заклинанията, кoитo ca ви на разположение,
и които имате възможност дa кажете.
Зaщoтo всяка магия изисква определено количество ефир, a тoй далеч
не се намира в неограничено кoличество. 0собено в началото нa битка-

ределено количество ефир, за да
направите тяхната магия, нo струват
скьпо (в режим Дуел) или ce намират
рядко и имат определен брой заряди
(npu нормална urpa).
Разнообразието oт гадини и paзличните специални умения, кoитo те
притежават ca наистина впечатляващи. Зa съжаление нямa дa ми стигне
мястото, за да ви опиша интересните
чешити, с които ще се сблъскате.
Обещавам ви caмo едно - изненадите

пейзажа. Гoлямaтa красота не идвa в
комплект с огромни системни изиcквания. Дори и нa скромен зa сегашните мaщaби компютър oт рода нa
Celeron З33/128МВ Ram игpaтa cu
вървеше съвсем прилично. Всъщност сериозно се замислях дали дa
нe дам 100% нa играта точно в отделa графика, но peшиx че зa перфектнaтa оценка липсват caмo брутална
интродукция и някoлкo междинни

aнимaции. Taкивa, зa съжаление, oтсъстват в Etherlords.
Звуковият фон нe e пo-лoш oт
графичния. Музикалните теми са
много, много добри и ca подбрани no
един брутален начин. Звуковите
ефекти ca достоверни и живи. Звуците, които издават съществата дoпьлват no един прекрасен нaчин тяхната
индивидуалност.

urpa до 8 човека a мрежа, кoятo бе
oбeщaнa от създателите нa urpaTa.
Дoкoлкoтo успяхме да разберем от
тях, те планират да пуснат patch, a
кoйтo да се пусне тази част от играта
дo края нa годината. Както довериха
руснаците, npoблeмы се оказал a
липсата нa време дa се изтества дo
край многоползвателния режим. Зaтова играта билa пусната нa пaзapa с
един единствен мултиплеър режим Дуел. Той ce urpae само от двама играчи, които директно се изправят B
битка един срещу дpyг. B режим "Дуeл" можете дa cu съставяте собствени комплекти от магии. B зависимост
oт нивото нa pecypcuTe, ксето oпpe-

една-две мaгии oт кoмплeктa, зa дa
получите комбинация тип "трошач нa
rnaau".
И при мултиплеър кыметы има
peшaвaщa роля, нo едно майсторски
подбрано тесте може до голяма степен дa нaмали този фaктop дo минимум. B редакцията известно време
нaй-често срещаната зanлaxa беше
" Ей, сега ще те слукам нa Etherlords",
която о6икновено свършваше с няколко бъpзи игрички. Което идвa да
покаже cлeдвaщaтa положителна
черта нa дуела - кратксспа. Една cepиoзнa urpa нa Heroes лродължава
минимум час-час и noлoвинa. дa не
roaopuM за случаите, кoгaтo сражения oт тиna двaмa нa двaмa се разиг-

paвaт 7-8 чaca, зa да се решат B един
сблъсък. Една интересна биткa a
Etherlords може дa ce проведе и зa 10
минyти. И ще изпитате голямо удоволствие oт игpaтa.
BbnpeKu това усещането от лостепенното развитие нa repoя и paзмяната нa pecypcu, внимателния им мениджмънт и кооперативната urpa никaк не са зa подценяване. C нетьрпение oчaквaмe лускането нa nonpaвкaтa, кoятo дa "пycнe" истинският мултиплеър нa игpaтa. Toraaa ще настане
часът нa иcтинaтa. Дoтoгaвa наблягаме сериозно нa Дуели.

Изкуствен Интепект
По въпроса за ИИ-то на играта
сигурно ще се чуят доста лротиворечиви оценки. Слоред мен, алгоритмите, за поведение на чудовищата
no време на битка са много добре
налравени. Те комбинират no един
прекрасен начин магиите Cu, нo
проблемът при тях е, че всяка гадина
Cu има тoчнo определен брой заклинания, с които разполага. При битка
с герой, контролиран от компютьра,
дори и на най-висока трудност, той
не успява да измисля комбинации с
някoлкo хода напред. Някак cu не
използва предимството, че както и

Закпючение

при вас магиите не свършват, a

хвърля повечето заклинания ведна-

га, щом дойдат a ръката му. Освен
това no незнайни за мен причини a
single player urpu, кoмnютьpът понякога "забравя" да cu купи по-яки мaгии и a резултат на което е B много
по-нeизгoднo положение при финалнaтa биткa между двата най-силни
героя. Поради тези причини au npeпоръчвам да се борите на Etherlords
срещу Естествен Интелект.

Муптиплеър
Каквото и да Cu гoвopим, бъдещето нa една стратегия дo roлямa
степен се определя от тoвa, дали тя
има дoбъp мултиплеър или не. Защотo coлoвaтa кампания е хубаво нещо,
нo няма как да я играете непрекынатo, нали така? Тук стигнахме дo ocнoвният виновник Etherlords да не
може да се нареди дo Heroes 1I1. B играта липсва много важният модул зa

делите, ще можете дa изпробвате
нaй-различни тактики. MaKap че "Дуen-a" много прилича нa Magic the
Gathering има няколко ocнoвни пpичини дa предпочете дa се сбиете с
apara на Etherlords. Пъpвaтa от тях е,
че разполагате с нaд 300 магии. Казaнo a цифри, тoвa oзнaчaвa, че
трябва дa закулите поне 1 5-тинa комплекта карти Magic The Gathering, за
да имате на разположение подобно
разнообразие. При цена нa комплект
от около 10$ и трудностите, през коитo трябва дa минете, зa дa се сдобиете с тесте, знaчитeлнo пo-eвтиният и
лесен начин да изпитате тръпката от
Magic the Gathering cu остава
Etherlords. 300-те магии дават и roлямa свобода нa въображението. Понякога е достатьчно да Cu смените

Дойде времето и нa заключителните думи. Пъpвo искам дa се извиня
нa всички, кoитo ca чели преди някoлкo броя предварителния поглед
нa Etherlords u нaмиpaт на места npиnoкpивaщa се инфopмaция с предишната статия. Може би тoвa не е
нaй-удачното място, нo CbK тaкa и нe
намерих дупка a останалата част нa
cтaтиятa. Истината е, че съм споменал двa пъти една и съща инфopмaция не зa дa cu пълним cтpaницитe, a

зa дa мoгaт тези от aac, които нe ca
чели гореспоменатия бpoй (oт cenтември 2001г) дa получат максималнo пьлна информация. Иначе игpaтa
е брутална. Отидете и си я вземете. И
зa бoгa, пробвайте я срещу съседа B
квapталнoтo компютьрно клубче. Moже пьк и дa ви хареса повече от вече
втръсналия au Counter Strike...
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оже би сте чели нещо от Том Кпанси?
Ако не сте, ще ви кажа, че книгите My ca
заплетена смесица от криминале и военен екшьн и бъкат от шпиони, терористи, командоси,
конслирации и саботажи. A ако сте гледали филма
"Патриотични Игри", значи сте лолучили добра визуапна представа за една от най-добрите My книги.
"Ghost Recon" e поредната игра-стрелялка, този
пы на военна тема, която излиза изпод сръчните
ръце на Red Storm Entertainment след "Rogue Spear"
и "Black Thorn". Колегата Balrog надьлго и нашироко
описа защо "Black Thorn" не си струва парите и времето. Аз ще ви обясня защо наследника "Ghost
Recon" би могьл да стане едно от най-добрите заглавия в колекцията ви от изиграни игри.
Имаме случай на класически 3D shooter oт пьрвo лице. Зa разлика oт другите подобни игри, ryк на
екрана ще виждате caмo мерника на оръжието Cu и
индикaция за вида и състоянието My и ще можете да
се лрехвърляте no всяко време във всеки член на
групата ви (Tooa сме ro виждали вече, нo ryк е реше-

ј

но вenикoлenнo).

власпа в Москва и решават дa върнат идеята за Beликия Съветски Съюз в реални граници. Възниква
кoнфликт между националистите, армиите нa републикитe, войските нa i)бединените Нации (ще им се ;)), HATO (много им се иска : )) и дявол знае още кoй.
Резултатът е, че възниквaт сиryации, в които е необходима намесата на специализирани вoини-антитеpopиcти. TyK ce появява вашият "призрачен" взвoд.
Ще ви се налoжи освен спасяване на лленници и
прочистване на сгради да извършвате caбoтaжни
операции и поддръжка нa армейски части в петнадесепе мисии, предоставени ви в играта.
Можете дa сформирате дo три екипа с макси-

мум трима души в екип и oбщ брой не повече от
шест души в цялoтo отделение. Във всеки екип
нaзнaчaвaтe лидер - първият в cnиcъкa. Бpифингы лреди мисиите протича в наложения oт
"Delta Force" стип: показват ви се сателитни
снимки, слушате paзyзнaвaтeлнa информация и
cu правите тьнката кoлкoтo конеца, нa кoйтo виcи живoтa ви, сметка. Имате две rpynu бойци, с
кoитo да попьлвате екипите Cu: новаци и слециалисти. Разликата между тях e в показателите
им. Всеки вoйник в "Ghost Recon" има четири
noкaзaтeля зa боеспособност и специфични
оръжия, с кoитo борави. Показателите ca: "умение за боравене с opъжиe" (weapon), °маскировка и безшумно лридвижване" (stealth), "издържливост" (endurance) и "yмeниe зa pъкoвoдене нa rpynu xopa" (leadership). Отделно в зaвисимост дали е aвтoмaтчик, бoмбaджия, кapтечар unu снайперист, той използва различни

тиnoвe и модели opъжия. Важно е преди мисиятa да разберете с кaкьв вид противници ще cu
имате работа, зa дa изберете специалист с бa-

Действието се развива на териториите нa бившите съветски републики и Русия. През предлолагаeмaтa 2008 година руски националисти вземат
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зука, с експлоазиви unu c автомат със заглушител. По време нa мисията минимум noлoвинaтa
oт отделението ви ще действа caмocтoятeлнo,
зaтoвa е вaжнo командирите нa екипите дa имaт
много точки нa "leadership". Ha удобно нaпpaвeнa кapтa ще можете дa задавате пы зa движение нa rpynuTe, които нe кoмaндвaтe npякo в
мoмeнтa. B края на всяка мисия всички участници получават no една тoчкa, кoятo вие избирате нa кое oт уменията им да сложите. Моят
любим командир Гурам Осадзе използваше леката cu картечница "Калашников" като снайпер
именно nopaди високия си показател (weapon).
Гpaфикaтa е доста дoбpa, въпреки че e пocтна нa места. Можете да видите безсмислени
неща като поклащащи се oт вятьpa дървета.

рЕ~М

Моделите на хората са едни CT най-добре нanравените, които съм виждал. Всички обекти са
великолепно тексryрирани. Когато е сryдено, CT
устите на съекипниците ви ще излиза пара, a
когато стоят в очакване на заповедите ви, извършват най-различни движения: почесване,
обтягане, завързване на кубинка и пр. Анимацията на движенията е прекрасна, особено реализацията на характерно "посраната" приклекнала
походка, запазена марка май на всички спецчасти.
Арсеналы ви от оръжия е забележителен
разполагате с всички леки стрелкови орьжия,
които са на въоръжение в НАТО и Русия, като
само снайперовите пушки са поне четири вида.
Можете да ползвате култовата щурмова карабина CT "CounterStrike" М4 (ryк без заглушител)
и легендарния снайпер "Драгунов". Доколкото
ми e известно, можете да Cu изтеглите модове
за различни оръжия. Според моето "скромно"
наблюдение някои CT моделите "Калашников"АКУ бяха в изпълнение с НАТОвски кanибър, но
не е моя работа да диря сметка откьде ЗD-моделистите черпят познанията Cu за оръжията в
руската армия. Всяко пушкало си има откат,
който визуално се изразява в раздалечаване на

чертичките на мерника една CT друга, което се
получава при стрелба или движение. Просто
трябва да изчакате известно време, докато
мерникы ви се "успокои" и сьбере в центъра и
тогава на враго дупе'а'му'е яко. Няма какво да
ви хваля визьора за нощно виждане - РЕАЛИ3ЪМ!
Интелекта на вашите хора е достатъчно добър, за да открият и унищожат противника, но
без необходимите им точки на съответните показатели ca Cu пушечно месо. Когато тръгнете
нанякьде, те ви следват като кучета и повтарят
вашите действия. Когато изчаквате, съекипниците ви внимателно обхождат с очи периметъра
и ако са станали "стари кримки", трудно ще пропуснат враг. Противникы също не спи. Ако опукате част CT минаващ патрул, то останалите живи сы спринт се прикриват някъде зад дървета
или храсти и доста точно започват да се целят в
кухата манерка, дето ви служи зa глава. Ако
наблизо други патрули дочуят стрелбата, става
въпрос на време дали ще се сдобият с трофей вашата дрънчаща CT куршуми, продупчена съдинка, кандилкаща се на раменете ви. Затова
убивайте бързо, тихо и без свидетели.
Интересното в GR e, че има зони на поражения и доста добра реалистичност по отнсшение нa визуanизирането им. Ако някой бъде
улучен например в пръстчето на крака, то на кубинката My цъфва червена текстурка и той не
може вече да припка като волно агьнце no поляните, Обикновено второ такова "раняване" води до смърт (извинявaй Сюзън Грей, че те използвах като опитно зайче). Ако сте направили
хвдшот, ще видите, че Tpyna e c окьрвавена
глава, a не кубинка, дa речем. Когато противникы ви e в стая и знае, че идвате, имате съвсем
малко време за реагиране след като отворите
вратата. Ho и затова са ви дадени тези гранати
и подцевни гранатомети. Често ще се движите в

CT истински руски грузинец без модния американски акцент. Звуците в играта са върховни - когато чух
чаткането на затвора на Heckleг&Koch МР5 SD, направо се подмокрих. Няма да се учудя, ако за звуци
на оръжията са използвани оригинални образци.
Taнкoвeтe скьрцат като някaкви фантастични метални звepoвe, чувате кaк дъждовните капки се удрят в
земята, как вятьрът шуми в храстите, джвакащите в
калта кубинки и чаткането им no мраморните плочи
и прелитащите някьде самолети.
Мултиплеъра предлага най-различни видове

игра на базовите 15 карти, като можете да играете в
тим или всеки срещу всеки в CbpBbp, който побира
до 36(!) играча. Можете да изберете да се респаундвате след като ви убият и така играта заприличва
много на "Delta Force", нo с повече тръпка. Сеlегоп
на 500МНг, Ge-Forcel и 128МВ RAM ca възможният
садо-мазохистичен минимум, за дa играете нормал-

гориста местност, кьдето вразите са много трудно
различими от околната среда. 3атова cu имате
дждаджа, която ви показва дали има вражи обект
наблизо и посоката на стрелбата му, ако ви е сварил
неподготвени.
Музиката в играта е надъхваща - само за герои,
каквито несьмнено ще сте, ако минете първа мисия
CT пьрвия път без дa се чувствате като капачка CT
светло пиво нa стрелбище или ухиления мечок със
смешната шапка (нaгpaдa комплект кум'бойци и индиaнци. Заслушайте ce в репертоара руски песнички
нa грузинския заложник CT същата мисия и не My ce
сърдете, ако ви нарича "козел" или ви nитa дaпи сте
nиян. lЗсичките My реплики са великолепно озвучени

но. Лошото е, че я се опитайте дa вържете поне пет
човека да играят заедно. След поредната недоизпипана мултиплеърна боза, наречена Волфенщайн и
за жалост същс недоработения мултар на A1ien Vs
Predator, Counter Strike продължава да e numero
uno, a "Ghost Recon" ще потъне в забрава, защото
никой не го е чaкaл кoй знае колко да излезе, a делтa-маниаците се преквалифицираха на CS.
Айде сега, naйдьoм в атаку арми-ъф-пуси-лавърс да помогнем на CШA да помогне на русские да
Cu върнат държавицата, бре!

(Ї ОЦЕнкА:

• Графика:

95%
95%

І Звук:

99%

• Геймппей:

95%

• Изкуствен Интепект:

90%

• муптиппейър:

I

• Прилича наг........_ .......................... ......................... .

De1ta Force, Operation Flashpoint

045

IПроизводитеп: 5tormRegion I Разпространптел: Fishrank I Интepнeт: www.swine-online.com
Систeмни И игквaнiя: Pentium H 400 MHz, 128 MB RAM 32 MB 3D Video I Жaop Cтpaтerия

Автор:_Glarusa

S.WJ.N.E.
'расива гра и ика,разкошен зв к,вманиачаващ
Казах пи 1п ~ ек . асна

~l

3 "Дневника нa един сви-

чалните менюта нa S.W.1.N.E и нacтpъxналата ми четина се отлусна морно на

непрозиводитед'

Някога, no вpeмe, което нитo aa, нитo някой от вас помни Джордж
Оруел написа една от най-великите caтири на нашето време "Фермата". B нея
авторът разкрива фикциите Cu за една
възможна реалност, в която прасетата
се превръщат в хора. Как от човек можете да се лревърнете в npace, макар и
за кратко, ще лрочетете в настоящия
Дневник. Предварително се извинявам
за обстоятелственоспа Cu и моля да сте
снизходителни и тьрпеливи - всяко нeщo Cu има край. Дори и тази статия...
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ден Първи,Събота...
Дисковете дойдоха no пощата ,...
He знаех, че има нещо, кoeтo може да
ме опраси дотолкова, че след двудневна инсталация на хардуеър и софryеър,
кoнтaкты ми C окопната среда да ce изразява в грухтене, пръхтене, пьрд... ъъъ
- тея три неща. Нещс, пред което загадката на Едип би изглеждала като пьзелче от 1 лев. Нещо, заради което бюрото
ми заприлича на шлосерска маса в
обедна почивка - отвертки, чукове, бирени капачки, бирени капачки C фасове,
платки S3, сирене в мазна хартия, плат
ки 3Dfx, капачка от компот във функция
на лепелник, платки Nvidia
Иrpaтa S.W.1.N.E unu по-тoчнo, "нeщото" е инсталацията на SWINE.
Сега съм убеден, че призводителите нa urpu и хардуеър или "обменят газoвe в едно гьpнe" unu експериментират докьде може да я докараме, изпразвайки фонда "И аз съм човек" след
всяко тяхно отроче. He знам какво е лудост, нo в този пьрви ден мисля, че
флиртувах C нея....
.. .Ѕеtнр-чето палаво-синьо ce aaurpa C дебита на слюнкоотделянето ми,
пьплейки надясно no мoнитopa. Предполагам за хората, запознати C иrpитe,
тoзи процес е познатo-инсталационен
при комлютрополагането на нова игра.
Невротичне натискане на Done, игнорче
на readme файлчето в бъpзинaтa, npe-

епидермиса ми.Четина?

вантивен рестарт заради съмнения в
инвалидната количка - марка "Windows"
и най-дългите зареждания в историята
на операционните системи. Обаче...
Двойното, почти истерично щракане на
новопоявилата се иконка отвори вратите нa моя инсталациенен aд.
... пo-кыно... "censored' VooDoo,
"censored" RIVA,'censored' Windows,
"censored" и игричка! Ha мен nu тея!
VooDoo 2-кaтa, моят мил компютърен спомен oт минanoтo, лишил ме от
не една unu две красоти нa съвременните технологии и доказващ колко глуnaв може дa е инaтът ми (и не само

моя), бе изтръгната заедно с вехтия си
любoвник S3Virge-a. Време беше, това
го бях nnauyaan отдавна! Дайте пы на
новото! Свируках си... засега, Издухах
прахта orAGP слота, вдишвaйки го C
чернобилска наслада и сложих една
RivaTnt2 М-64. Знам, куца карта е, стаpa, HO подръка ми се намираше caмo
тя. Оглобих я нa Forward кутията и докоснах... айде, ще ви кажа как My викaм
нa Power бутона - G-тoчкaтa... докоснах
G-тoчкaтa нa nyrepa... ууулс - нa кoмпютъра... и след инcталaциятa на Pивката щракаването върху икoнкaтa бе
възнаградено със зареждането нa нa-

0, миг! Поспри - беше казал buf
Гейтс след пьрвия милиapд, ако не
бъркам :). bun Гейтс е bun Гей? Гей nu
e bun Бил Гейтс? Хммм, ryй мaй нe беше за ryкa.
BpamaTa, зaд кoятo лежаха нервите
ми, обаче, беше изкъртена C трясък от
трикратното увисване нa системата още
в пьрвоначалните менюта нa SWINE.
Между впрочем, от тях мe гледаше
зло6но някакво npace, нo aз си миcлex,
че това е отражението ми нa мoнитopa.
крещейки "censoredX100" и невярвайки, че може дa е oт Ривката (дoкaзax си
ro след многократно прочитане нa
minimal configuration, даден oт npoизвoдителя), преинсталирахИгпдошв, мьрморейки cu под нoca, че тоя, зa който
говорехме пo-нагоре, ако нaиcтинa имa
"вpaтa", бих искал дa пьхна чадър в нея
и дa го разтворя. Рязко! Мноооого рязкo, защото Pивкaтa и SWINE не се разбpaxa и на гол-голеничьк Windows. Изтръгнах картата и ce вачудих дали да я
зanoзнaя C новите ми кецове unu дa я
хвърля random no rлaвaтa нa някой ми
нувач, щапькащ noд балкона ми. Cгpaбчих Vanta-та и я вкарах в слота кaтo
дървар бpaдвa unu министър пьрва
кonкa. rpyxt Toaa, което последва мora
ви предам no следния нaчин: пpocтo зaменете в горните редове "Pивкaтa" C
"Vanta-та", вкарайте нaй-здpaвaтa cu
псувня след всяка rnacнa, прибавете
нaй-злoбнaтa Cu псувня след всяка съглacнa, изкрещете тaкa, че мoнитopът ви
дa почне дa се опреснява нa "adapter's
funeral" и ще добиете съъъъвсем бегла
представа зa емоционалната кочина, в
която се намирах след сгромолясването
нa последната ми надежда.
Kaзвaт, нaдeждaтa умирала пocледна? дa! Ho, вce naк yMupa! Бях отчаян, нo побързах дa позвъня нa един
приятел, който cu пpoдaвaшe GeForce-a.
Уговорихме се зa следващия ден.
После...Не помня.. Вечерях в тeн-

джера. Търкалях се no пода. Чешех се в
ръба на стената. Грухтях в очакване на
следващият ден, когато приятеля ми
щеше да ми докара... копаня? Копаня!?
Грух? rpyxForce в копаня? Така и не се
сетих, изравяйки саксиите no терасата и
заспивайки в падналата пръст.
Аен Втори, Недепя...
Приятелят ми се разплака, като ме
видя, нo аз My дадох да ме почеше и
тoй се успокои. Hocewe GeForce-a и тoва беше най-вaжнoтo. S.W.!.N.E тръгна с
лекота, и аз бавно започнах да се очовечавам. За кратко. Може би след 15
или 20 минуги игра, мониторът се сви в
една малка точка и компютьра просто
спря. Ей-така, както Cu urpaex. Без забивка, без нищо. Когато дадох рестарт
oт 1/0, захранванетс ми гръмна в ръцете. Бях пред ръба на нервна криза и за
да се успокоя запях "Тих бял Дунав се
вълнува, весело гpyxти - Бум". Приятелят ми избяга ужасен, a аз останах
свински самотен. B неделя, без резервно захранване, без работещ магазин, с
изтичащ срок за написване на статията.
Отидох нa терасата и се загледах в морето. Целият зaлив се виждаше и тaзи
гледка, която винаги ме е успокоявала,
този пы предизвика много мрачни мисли в мен. Винаги съм прогонвал мрачните мисли с решаване нa уравнения.
TaKa постъпих и сега. Колко кратуни нa
производители на хардуеър и разработчици нa софтуеър ca нужни зa дa изместят водата от aanuea? Колко време
ще е нужно нa точка A (aз, препичащ се
нa плажа) зa дa стигне (бaвнo плувайки)
до точка B (давещ се шеф нa хардуерна

кoмnaния) зa дa натисне rлaвaтa, крещящa "помощ", nлaвнo кьм дъното?
Ред други подобни мисли се мотаexa в главата ми, докато закусвах едно
мушкато и траках с копитца в кротък
(вече) гняв... Просто чаках следващия
ден.
Аен трети, понедепник...
Всичко тpъrнa! Невярващ, гледах
мeнютaтa и стоях вцепенен дълго време. Моят двудневен кошмар, носещ кодовото име "SWINE. - или как се превърнах в свиня" беше само спомен. Играта вървеше идеално на конфигурацията в момента. И ето че идва нaй-важното - мога смело да заявя, че целият
преживян ужас, cu заслужаваше!!! До
последната секунда. След Sudden Strike
нe съм ce наслаждавал толкова на urpa
нa веенна тематика и след Atomic
Bomberman и Monkey Island не съм се
смял тaкa нa продукт нa развлекателнатa индустрия. Е, вярно, светът е фентъзи, HO приликата с действителни сьбития от Втората световна война е повече

от очеваден. Расите ca две: прасета и
зaйци, като едните ca лошите зaвoeвaтели, жестоки в себелюбието cu, a другите са добрите освободители, жестоки
в бopбaтa Cu зa справедливост и мир.
Грррр, пoзнaтo нали? Още по-пoзнaтo
ще BH стане след като видите приликите на заешките танкове с руската т34-ка,
npиликaтa нa прасешките танкове с
Panzer-ите, Tiger-ите и Panther-ите. Дежa-вуто Bu ще бъде подсилено с речите
нa лидерите нa враждуващите фракции
в начапото нa всяка кампания. Асоциациятa с речите нa Сталин и Хитлер е адски въздействаща - нa едната стоях с
пьxнaтa ръка между третото и четвъртотo копче на pизaтa cu, a нa другата изпьнатата ми ръка се удари в мoнитopa.
Накратко: прасетата окупират за
две седмици земята Carrotland, принадлежаща нa миролюбивите зайци и о6-

caждaт столицата им. Цялaтa епопея no
oкynиpaнeтo и освобождението може дa
ce изстрада, като изиграете двете кaмnaнии, no десет нива за животински вид
(paca не ми звучи добре). Изглежда
малко като количество, HO трябва дa Bu
кaжa, че средната играемост нa ниво е
oкoлo 1-3-5 часа. Зависи дали сте ръшер, сух и педантичен стратег или боязлив биткoфoб. A и моментът нa npeиrраване е много roлям, защото развитието нa войските Ви е доста различно oт
познататасистема"бери, гради, произ-

веждай" нa стратегиите в PeanHO време.
Хинт: Горещо препоръчвам дa
изиграете заешката кампания преди
свинската. Свинската е no-вкусна?!?!
Aaaaax, тези коледни настроения! Исках
да кажа no-трудна.
KaTo верен фен нa 20 стратегиите
до скоро твърдях, че аз 3D зarлaвиe ще

играя може би след 5 roдини. Рьбоватия етап, в който се намираше технолоrиятa, нe беше no вкуса ми. Toea мoe
заблуждение беше тотално сринато от
играта SWINE. и тaзи детайлност,
красота и наслада от визиятa caмo ме
накара да се замисля кoлкc заблуден
може да бъде човек в убежденията Cu.
Унгарците oт фиpмaтa производител,
Stormregion, cu бяха свършили перфектно paбoтaтa и ме спечелиха зa 3D-каузaтa в стратегиите. He може дa не Ви
нaпpaвят впечатление cтaryятa нa сфинкca, заешките камиони и нефтени кnaденци в някои oт нивaтa; следите еставaщи от верижните мaшини, зимнaтa
пpикaзкa осветена от зanалeнитe фapoве нa вoйcкaтa Ви. При6авете и 6000-тe
звуци и реплики зa oкoлнaтa среда и
единиците Ви и част oт атмосферата нa
игpaтa ще Ви ce изясни. Трябва дa чуете кaк прасешкия артилерист се мести
до nocoчeнaтa от Bac пoзиция, тaнaникaйки cu Fugees "Ready or not, here i
come"; прасето викaщo нa заешкия пpoтивник "Каротита" :), шепоты нa подчинените Ви когато сте нa aкция в нoщтa!,
крясъците нa прасетата, кoraтo са в отдалеченост oт пpoтивникoви позиции.
Замиспих ce зa термина интерактивност, кoraтo зaeшкaтa ми орда мина
покрай нивa, зacятa с моркови и кoмeнтираше оживено видянoтo. A кoraтo едно npace коментира останките от древен
град, пьрдейки и хилейки се, разбрах,
че синхронно преживяваме случващото
се. Дa, има много свежест в звукоаото
оформление нa юнитите Ви, много aт-
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мосфера в графично отношение. И това
нe e помрачено от стандартните ммм,
бъгове - не, пo-cкopo нeтoчнocти в
clipping-a; дъждът, лриличащ на слагети, провиснали от горната част на монитора ми; изстрелът в река, вдигащ кулчина npbcT?!?! Ho това са бели графични кaxьpи, кoитo даже някак Cu ce вnиcват в купона наречен SWINE. Лееекичко грухнах, когато видях, че производителите горещо и алчно препоръч
ват SBLive 5.1 за да нямате проблеми
със звука, нo мнението ми за тях може
да намерите в началото на статията,
Друго, което ми направи приятно
впечатление в играта е камерата и нейната пьлна зависимост oт моите действия. Нямаше го момента на "Това кракы ми ли е или главата7' и симптомите
нa кесонна болест. Камерата е много
friendly управляема с двaтa бутона нa
мишката (едновременно) unu eвeнryалният й трети бутон, и с несломенатите в

дане с ropuBo, амуниции, поправка,
диcлoциpaнe, и дp., за които ще roвoрим малко по-кынo). Системата нa npидобиване нa нови единици е доста елеraнтнa, кaкro споменах в нaчалoтo. Te ce
кулуват след всяка мисия oт точките noлучени след услешния й завършек. Точките ca Cu джoб-паръсъ, тоест малкo и
нe мислете, че ще струпате мнoroбpoйна apMun, газеща безметежно. Трябва
дoбpe дa планирате в кaквo дa инвестирате, зaщoтo грешно закупен и безлолезен за предстоящата задача юнит автоматично Bu лишaвa oт миcийo-cnacявaщтaкьв.
Пример: в една мисия минополагащата ми мaшинa (заешкият Trapper) ме
cnacu oт явен Defeat. После я мькнах до
кpaя на кaмnaниятa и paзбpax колко пoлесно би ми било, aкo я бях npoдал и
зaкynил един light танк (Mole, npu зайцитe), нanpимep. бъpзaм да Ви успокоя,
че oтнoшeниeтo нa стойноспа npu no-

какви три ъпгрейда дa имa всеки нoвoзакупен юнит oт осем възмoжни. Няма
дa се спирам на тях, оставям решението
на Bac, нo имa такива, които нaиcтинa
си струват. Другият нaчин за увеличавaнe на численоспа на армията Ви e no
време нa самата мисия. Тоест, ако имaте спестени, можете дa получите достaвкa, naк с възможност зa ъпгрейд,
направо на бoйнoтo поле. Toea става oт
менюто, вдясно, долу, чрез бутона "Buy
Unit" и след малкo красив вертолет нoси овързания танк на посоченото oт Вас
място. Внимавайте откьде ще мине
доставката, зaщoтo е уязвима за зенитните cunu нa npoтивникa. Преценете CaMu кaк дa лостъпите, HO доставката на
бoйнoтo none някой пы спасява от мисъл за рестарт на нивoтo.
Дpyra особеност нa единиците в
игpaтa е, че повечето имат специални
функции, които ce активират с кпавиша
"Х". Някои се вкопават в земята (cтpa-

хелпа клaвиши, Ins, Home,.. (абе, онея 6
вдясно), Zoom-a e c"-" u '+'. flpu мальк
тренинг в нaчалoтo, след щo-roдe cнocния Tutorial, ще сте способни зорко да
бдите над всяка единица no бойното none, защото разполагате с олределен
брой такива. Отделно бдението Ви е
почти задЪлжително, защото машините
под Ваше командване ce ъпгрейдват
слоред натрупания опит в битки. Един
elite unit (BTopu левъл, максималният) е
страшилище на бойното none и не си
струва да ro ryбите, като ce разсейвате
за дълro от микромениджмънта (управлението на войската Ви в битка: зареж-

кулко-продажбата е 1 кьм 1, a не peкетьорското 1 кьм 3. Констатацията ми
за това беше споходена от доволна усмивка - 'run резен диня, защото ми е
писнало да се бъхтам no игрите за освобождаване нa H8KBO селце, град, нация
unu планета и в замяна на тoвa мecтните търговци да ми дерат кожата с peнде, благодарейки за подвизите ми.
Менюто за закупуване на единици
се появява в началото на всяка мисия и
можете да получите обширна информация за това, което ще закупите. Заприлича ми на UFOpaedla-та от една култова (за мен) игра. Тука може да избврете

хотно е), други могат дa се движaт no
водна повъркност, тpeти да правят масово поражение за сметха на времето
за преЭареждане, За някои единици
употребата на клавиша за слециална
функция е задължителен. Например артилерията може да стреля само като Cu
пусне спомагателните noдnopи, canьopните машини nocтaвят мини също така
само с тoзи клавиш, Эакопаният танк
(може и да ce зарива в дървен мocт:)),
нanpимep, e уязвим само за противникова единица, обстрелваща го с недиpeктeн огьн (артилерия, мортари и разни катюшоподобни), Още повече, че

npu процеса зaкonaвaнe танковете в
S.W.1.N.E cu стрепят, a не гледат беззащитно как yмиpaт като например
сийджовете в Cтapкpaфт. Изпадам в
подробности за танковете, зaщoтo те ще
ca основната Bu единица no време нa
urpaTa.
И последно no юнитите: преди всяка мисия има няколко, кoитo ca задължителни. Това ca съплай камиончетата
и пригодените за тях peмapкeтa, кoитo
ca Tpu вида - амуниции, ropueo и noдвижна работилница.
Мальк хинт: преценете след изслушването нa брифинга, дали ще се
движите много no кapтaтa и aкo не - нe
поръчвайте горивно peMapke. Ако nu ce
омотате no долини и хьлмове и изxapчите горивото (предупреждение ще noлучите с миraщa буква "F" до жадния
юнит), нe ce панирайте, може дa поръчате no начина описан no-rope. Мигаща
буква "А" преупреждава за свършване
на амунициите.
Управлението и поведението на
единиците беше доста npиятнa зa MBH
изнeнaдa и повод зa радост, защото нe
една unu две стратегии от подобен вид
са намирали място в кaшoнa с надпис
"Oтвopи npu noдoзpитeлнo тежко cnoкойствие нa духа". S.W.I.N.E няма onacност да се 03088 в гореспоменатото
aennane, Дopи нaпpoтив, дисковете нa
тaзи urpa (двата), ще търкат гръб в зarлавия от тиna нa Broodwar, Red Alert,
Total Annihilation, Sudden Strike и дp.,
тоест, игpaтa ще ми бъде винаги нa еднa ръка paзcтoяниe и геймърите знаят
защоl A и какво My трябва на чoвeк? Xyбaв тaнк, хубава вoйнa и .. xySaea urpa.
Охубих ce. Ta:
Геймплеят ми дonaднa много със
стандартното групиране и нестандартното показване нa номерата на групите
на екрана rope вляво, идеален и добре
спазван waypoint, мapкиpaнe, отмаркиране и дp. Xapeca ми възможноспа за
nayзa в игpaтa (Space) и насока нa поведението нa вcякa вoйcкoвa и поддържаща единица след peзюмa (naK Space).
Когато трябва дa npoпъryвaтe голяма
част от кapтaтa unu тpябвa да чaкaтe
вpara дa Bu нanaднe (стандартна мисия
за кaмnaнии) и Bu ce cTpyBa, чe времето
е слрЯЛо, Ha ПОмоЩ ИДвa И вЪ3моЖНост-

та за увеличаване скороспа нa urpaTa,
Нападение нa дaбъл слийд? Няма лроблем, чукни един Опейсгьрл (npocтeтe,
Опейсбар) и ce подмокри (flak простете,
подготви) обилно... aaa, cnoкoйнol
Koraтo ce подготвяте зa apтилeрийски обстрел нanpимep, ще Bu нanpaви впечатление, че виждате минимaлния и максималния обхват нa обстрел
(Toea вaжи зa всички единици), адски
удобно и неангажиращо. B командното

тивникa един no един и My счупи врата
в тясното проходче", не вaжи в повечето
случаи.
За край мога дa споделя малко
тактики, които нa някои могат дa се сторят познати или глупави, но те ми помогнаха доста в играта:
- Позиционирайте артилерията, и
изпoлзвaйтe командирския джип (нaйголемия рейндж за видимост в играта)
за дa ударите подпо противниковите
позиции. Ако нa отсрещната страна Bи
чака вражески командирски джип и noпаднете под ударите нa apтилepиятa,
разкарвайте джипчето в кръг - вашата
артилерия думка здраво врага oт сенкитe, a джипа ви е пoчти невредим, защо-

меню на бойния екран вдясно има бутони за скороспа на играта, бутон за специалната функция, и 6 бутона за поведението на единиците Ви. Абе, всичко е
плашещо на мястото си. Красота!
Искам да Ви опиша и малко от горчилката на кафето, която изпих след
прекрасната вечеря от свински и дивечови специалитети приготвени no
S.W.I.N.E-ски. Горчилката от кафето с
марка "pathfinding", драги мои, търпеливи читатели. He знам дали ще дoживея да видя отлично пътьонамиране в
компютърна игра или ако ro доживея
дали ще мога да My ce радвам в пapкинсоновата Cu старост. Ho пыьонамирането е меко казано свинско в тази игpa. He, ee e толкова лошо, като да речем в корейската Kingdom Under Fire.
Ho дразни факты, когато тънкото сьплай камионче не може да мине през
място, кьдето можеш да въртиш на 360
градуса влакова композиция като друсана мутра 6MB пред дискотека. Или
пьк, представете Cu битката и загребването на де що войска имa от зaднa noзиция и мятaнeтo й нa огневия рубеж.
Молете се да няма мост или сграда, защoтo ще станете свидетел на мacoвo
бутане и запушване на единиците Bu, a
тези, промькнали ce C вoляra и кымета

Cu на сперматозоид кьм яйцеклетка, ще
бъдат опуквани нa секундата, попаднали самотни в обхвата на противника.
Затова и нивата в градска обстановка
мoraт да Ви накарат малкo да настръхнете и изнервите, изричайки неподозиpaнo уродливи словосьчетания no nocoка нa програмния екип.
He знам, aa решавам този Cu проблем C решаване нa уравнения.
Ай, Ай, АЙ..АЙ? AИ? A, дa, тькмо се
разайках какво nu съм пропуснал. AI-то
не се отличава C нищо особено. Просто
си го имa. Ho тактиката "примами npo-

тo e много пьргав. Пъpraвocпa My може
дa бъде rлaвoзaмaйвaщa и C ъпгрейда
за бързина.
- Buearu имайте no един команден
джип в редиците си. Имa мисии, които
не мoraт да бъдaт минaти без нero, HO
което не е споменато никьде. Отделно
специалната My функция е дa поиска от
Щaбa бомбардировка нa посочено място. Hero използвайте мнoro, защото
бомбардировките отнемат от паричките.
-Унищожението нa вражеска единицa минaвa през двa eтana.l. Тя е небоеспособна, ocтaвa само шаси и твоите

нe го смятат зa опасност и ue ro cтpeлят. 2. Дaвaш aтaкa C клaвиш "А" и я
унищожаваш вовеки, нacлaждaвaйки ce
нa визyализaциятa от пренасянето нa
духы нa умиращия механик в oтвъднoтo. He пропускайте част 2-a, защото димящото шаси може да бъде оправено
или дa се caмononpaви, ако имa нужния
ъпгрейд a и отделно вpaгы виждa C нero войските Bu. TpeneTe дo последен
бoлт.
- Винаги си оставяйте 150 парици
зa дa поръчате no време нa мисия някое
сервизно peMapKe. Играли сте 2 чaca и
нe може дa продължите, щoтo нямате
ropuao? Tbno, нали?
B закпючение: Ако трябва дa oпиша C две думи игpaтa тo тя е: Прекрасно
изrлeждaщa, перфектно озвучена реално времева стратегия, бъкaнa C черен
хумор (асоциирам ли o Fallout?) и предлaraщa доста елегантни решения no отношение на микро- и макро- мениджмънта, толкова важен за тoзи run urpu.
Аве думи пи казах?
Не, не искам дa хваля urpaTa, само
зaщoтo написах статия за нея, тя просто
е нaxoдкa. Предпочитах да ми ce беше
паднала някоя инфантилна игрица, зa
която дa nишa cвoбoднo, a не пресмятaйки количеството Cu суперлативи пoради страх oт oбвинeниe в npиcтpacтност. Дали усещам хищен поглед, предвкусващ бъдещ списвач нa rnynaau игри - нe знaм. Ho знaм, че аз тази urpa
смятам дa я играя още дълro време,
грухтейки или хрупайки моркови. A ceгa, Kapoтитa, ready or not, here i come!...
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аманда хпыне в тясната
пряка, ия видя. B началото
не п0вярва нa крьвясалите
Cu зьркели, нo скоро нямаше и грам
сьмнение. Това наистина беше ТЯ. ТЯ
беше мечга, ТЯ беше сьн, TЯпредизвикваше спонтанен притои на aдpeнaЛин в мьжките сьрца, ТЯ беше обеиг на
безкрайни мечти и фангазии ... TЯбеше тази, no иoятo вьздишаха не един и
двама менове, че и нe малко мздами.
ТЯ беше ... Още като я видя, аgам пoчувства как тялОто My се изпьпва сжеnaниe да я има, как очите My попиват
всяка извивка нa прекрасните и форми. Начины, no иoйтo ТЯ стьпваше
насреща My накара сьрцето муда изпpeвapи бавния ход на сьбитията... ТУП
ТУП ТУП... Вьображението мувече бе
протегнало нетьрпеливи прыти, докосна я no заоблената задница, очиге
My бяха впити в нейниге иэпькнали ...
Вечеусещаше какя прибпижава, как
прогяга рька просто ей така ... Как я
яха, как ce понася неудьржимо no вьлниre нa ексгаза ...
Докато Адам се беше отдал нa безумни фангазии, ТЯ се прибпижи тОлиoвa бnизo, че можеше дa ядоиосне с
рька, ако имаше смелОспа и aarnocna
зa тoвa. TyKa отварям малка скоба ...
Имa нЯкоЛк0 Осн0внИ тИПа мЬЖКИ peaKции npu вьзникване нa гакава ситуация. B редки случаи no - плахите и нeyверени рязио отскачагвстрани и npocro ocraвят красотата да ги отмине ... ПО
-нахаканите не прОпускатда Cu напьпнягочите и, aиo иматкымега ТЯда
поспре aadnuao, пробвагда скыят
диcтaнциятa изпonзвaйии разни тактики - симулират безцелно мoraeнe, пpoявявar интерес кьм звездите (посред
бялден!!!), правят ace no - малки и no малки концентрични крыове, дoкaтo
накрая осьщеетвягнеизбежното, cpeщara ... Имa и една особена rpyna мьже, които нe спиратдо тук, aми проследявaт odeKra нa гехните жепания, изпопзват спучай бьрзОда се прибпижаг,
атакуват мьлниеносно, изваждат гвьр-

дия инструмент и набьрзо осьщвствявar мераците cu..
Дgaм не пОстьпи no нитo един от
споменатите нaчини. Той пpocтo я
проследи с oчи и cu помисли "Един
ден и аз ще имaм тaкaвa .... Myrpara,
дето я караше настьпи мрыно raзra и
no rpaмвaйнaтa линия изпревари вьрволицата or кonи. СвеглосивОто Порше
Kapepa мoдeл 2000 c peace отдалечи и
qдам вялo задрапа кьм oмeraтa.
Аз такова ..., зa иoли paзпpaвяx бе,
sue да не си помислихге дpyro .,.?
Из Garners' Revenge

вили един реверанс кьм недалечното
минало, когато автомобилните състезания нe ca били част от могьщата машина за napu, a просто са били част от
шоуто.
B RT ще имате възмoжнocт да управлявате действително съществували
автомобили от среден кпас, произведе-

Предполагам, че всеки от вас си
има любима eona, no която безспир

ни в периода 1960-1972 година(общо
11 на брой в играта), като всички От тях
са били изключително популярни no
онова време. Автомобилите са стандартно изпьлнение, или ryнинг версии.
При това всички возила са точно възпроизведени, като внимателно са моделирани техническите им характеристики, окачване, задвижване и най-вече

въздиша. Обикновено това е някoй
съвременен високотехнологичен звяр с
премрежващи oкoтo линии, свирепо
надвесена над пыя муцуна, с шиpoк
разкрач и цял табун буйни жребци,
хриптящи noд капака. Или пьк обекта
на неговото желание е няк0й ретрокрасавец. Нямам представа кои автомобили са фаворити на типОвете от
ЈOW0o0(ама че имe!), нo тяхнОто отроче Rally Trophy e заченато с много любов. Наместо дa предоставят на почитателите на вирryалните състезания
модерни и мoщни машини, те ca нanpa-

външния им вид. Ето ги и красавците:
Mini Cooper S(за кьде без негоl), Ford
Lotus Cortina MK1, Volvo 122 Amazon,
SAAB 98 V4, Fiat 800 Abarth, Lancia
Fulvia Copupe HF, Opel Kadett Rallye,
Alfa Romeo Giulia GTA. Имa и три секретни коли, които ще получите кaтo 60нус след ycneшнo завършване нa шaмnиoнaтa. Ha сайта на нa играта мОжете
дa Cu дръпнете Още модели нa кonи
или дa зaдoвoлитe любопитството, кaтo
прочетете малкo екстра-инфo.
Много oт съвремненните младежи
ще свият пренебрежително устни при

вида на тези архаични сапунерки с ъглoвaт дизaй и сромни технически дaнни, но преди тридесетина roдини никак
не е било така. Впечатлението oт сапунерките се прОменя веднага, стига дa
ги опънете no прашните писти и дa изпитате техните кanpизи. Казвам кanpизи, зaщoтo в периода, oт кoйтo ca мoделите нa aвтoмoбилитe в RT, не ca 6или популярни ABS-a, aктивнoтo oкaчвaне, тpaкшьн кoнтpoлa, широките 16-цoлoви гуми с лети джaнти и eлeктpoникa
навсякьде, къдет0 има свободно мястo. B RT ги нямa всички тези екстри, кoитo имaт зa цел да oбyздaят мощните
машини и дa ги накарат кpoткo да
припкат no пыя. При това разработчиците ca ce постарали нaиcтинa дa ги нямa тези глезотии, всичко да си е кaктo
cue билo, никаква измама. Влизате в
остьр зaвoй и набивате мoщнo cnиpaчките? Няма проблем, щом толкова ви
харесва близкoтo дърво... npeдницaтa
просто приплъзва, жребеца не се подчинявa и резултатът е нагьнати лaмaрини и ядния коментар на навигатора
ви "квo правиш с мойта кола бе?!?"
Излизате oт зaвoй и газ дo лaмapинaта(стандартна процедура npu повечето
рейсъри)? Жребецы naк е недоволен,
буйства, мятa зaдницa, изпускате юздите и ... сред мнoгo прахоляк пaк нейде нa nикник в гората в компанията нa
вбесения нaвигaтop. Историята се пoвтаря и npu преминаване през бабуните
no пистите(бабуни бoл в игратаl). Поведението нa автомобилите е тoлкoвa peалистично пресъздадено, че npu виcoкa скорост всяко невнимателно действие oт вaшa страна е наказуемо. Зaтoвa
RT e urpa, която npu npbe и 6bps пОглед ще ви се стори изключително труднa. Ще трябва дa забравите безгрижнoтo ръчкане нa кoнтpoлитe, paзpaбoтчиците не са позволили немарливо отнoшeниe. Много ca строги тия типове.
Толкова ca cтporи, че ca pewunu дa не
играете с клaвиarypaтa. Е, можете и да
пробвате, aкo искате дa cu загубите
времето нахалост. Почти е нeвъзмoжнo

автомобилите в RT да се управляват
само с кпавиатурата. За съжаление това е игра, за която хубав и плавен
джойстик(най-добре волан с педали) е
просто задължителен. Това аз лично го
приемам като недостатьк, при това голям. Защото дори и с хубав джойстик
управлението е доста трудно, особено
ако се състезавате с ryнинг версиите на
автомобилите. Тях ще можете да уп-

равлявате прецизно единствено с noмощта на волан с педали. Всичко това
an ro слагам под един знаменател: peaлизъм. Реализъмът при игра понякога
ще ви кара направо да скьрцате със
зъби, a мнoro геймъри просто ще се откажат(с някой и друг язвителен коментар за оправдание). Ho след продължителни тренировки и подходящ геймконтролер, нещата вече изглеждат no
съвсем различен начин. Топурка доволно добичето no пыя, ама все се
опитва да ви метне в храсталака. Hanрави ми впечатление, че noчти няма
возила, кoитo да имат еднакви характеристики, всички Cu имат уникапен нрав.
Голяма разлика има и при управление
на aвтoмoбип със задно и предно задвижване. Управлението на тунинг-мoделите със задно задвижване Cu e същински кошмар. Накратко: хубав
джойстик и конски дoзи търпение. Ho
за маниаците на тема компютърни paлита(и аз съм oт тях), реализъма на RT
е манна небесна.
Във визуално отношение RT npocTo няма аналог сред досегашните рейсъри. Графиката е невероятна. Красиви
пейзажи, изключително детайлно мoделирани кoли, лазурно небе(или свъсени облаци), атмосферни ефекти,
жежко сльнце и мнoro, много прахоляк. Като стана дума за слънцето, тo
като нищo ви опича мозъка. Като блесне oт екрана на монитора, no рефлекс
даже присвивате очите Cu, като истинскo е, направо napu очите. A прахоляка...

RT е много прашна игра. Досега an
личнo не бях виждал подобно нещо в
компютърно paли. Преминаващите автомобили вдигат прах, кoятo се издига
на вълма, застива неподвижно и после
бавно се разстила на пыя. Няма ги вeче измислените пушечета в досегашните рейсъри. Всичко cue като истинско.
Ако се случи да карате близо след някoй противник no прашен пы, види-

моспа се свежда почти дo нула, както
Cu e в действителност. He e нyжнo винаги да драпате no пыя, може и напрякo през поляните, нo там вече вoзилoтo
направо пощръклява. Стьпите ли извън
пътната настилка, всяко по-рязко действие с контролера е фатално. Свободата нa движение "напряко" не е неограничена, HO все не сте затворени само
на някакьв cu път.
B RT има няколко напьлно стандартни режима на urpa, и всички дo
един сме ги виждали вече. При режим
arcade нямa поражения no кoлитe, но
при другите видове състезания всяко
съприкосновение с ландшафта ce oтpaзява върху външния вид на кoлитe(нaгьнaти лaмapини, тpaкaщи капаци, изпочупени стъкла и фарове), трошат се

амортисьори и скоростни кyrии, двиraтеля дaвa фира. Преди всяко състезаниe можете дa настроите колата Cu, кaтo променяте параметрите на скоростната кутия, окачването и избирате гуми. Ha междинните етапи ще имате
възможност и да пооправите и позакърпите изтормозеното cu eonuno. Тука
е момента дa отбележа, че npu зверско
и невнимателно каране автомобилите
се превръщат в истински тapaляcници,
скьрцат и се тресат no пыя, скапват се
амортисьорите, cмaчквaт се пружините. He внимaвaтe ли достатъчно, ще завършите състезанието 'на тампони".
Ако искате дa разберете какво е дa управлявате нa Alex III лaдara, просто
мощно пoвъpraляйтe някоя xona в RT и
готово. flocne нa replay погледайте соб-

ните onoнeнти никaк нe cu noлювaт, кaрат кaтo бесни, и без дa им мигне окото
ви изблыквaт CT пыя. Tpябвa доста дa
внимавате с тях, защото npu високи
скорости npu нaй-лекото побутване тapaтaйкaтa поднася. Трудно е дa се кapa
в стил "американски фугбол". Ho зa
сметка нa тoвa, ведньж наберете ли
скорост(и самочувствие), тpъnкaтa е гoлямa. Усещането зa скорост е изключително осезателно.
Озвучаването на играта е може би
нaй-cлaбaтa и чacт. Myзикaтa e cмoтaнa, a звуковите ефекти ca посредствени. Единствено репликите нa изнepвeния нaвигaтop разнообразяват обстановката.
Както в много други рейсъри, и в
RT имате възможност да се състезава-

ствените cu вандалщини и нaиcтинa ще
ви стане жал зa горкото и изтормозено
жребче, което направо се влaчи no корем.
Ведньж преборите ли се c ynpaвлението, геймплея става нa ниво. Пистите са общо 42, разнообразни и c paзлична трудност, разпръснати из 5 paзлични лoкaции: Русия, Финлaндия,
Швеция, Швейцарските Annu и Кения.
Пистите ca детайлни и кpacиви, снежни
npecnu unu Аплийски пыища, всичко е
на нивo. По време нa сытезание току
пред колата изскочи някое диво животинче unu кpaвa, npu което навигатора
ви истерично кресва. Опитах доста пъти дa сгазя щькащите гaдинки, aмa
нейсе, бъpзи са като светкавици и не
ми се удаде. При nowa маневра,сблъсък или лoшo класиране, гореспоменатия навигатор веднага взима отношениe и коментарите My ca безкомпромиcи. B RT навигатора не е някaкьв безличен mac, a личност с доста големи
прётенции, и все пуска paзни обидени
pennuKu. При зверски сблыъци нanpaво My личи, че е нaпьлнил гащите. Че
кой го е карал дa се кaчвa? Компютьр-

те no мрежата, като интерфейсът и мeнютата нa играта ca много удобни. Axo
имате бърз нет, ще можете дa играете
и no Интернет през GameSpy, която нaпоследък стана доста nonynnpHa. Предвид необходимоспа от кубав рджойсiик unu волан, едва ли това ще e urpa,
която ще се urpae no геймклубовете,
кьдето подобни екстри ca кы.
B заключение мога дa кажа, че
Rally Trophy e едно доста свежо зaглaвиe, феновете нa подобен тип urpu ще
mo харесат, HO тeзи, кoитo cu пaдaт no
apкaднитe рanита по-добре дa ro npecкочат. Прекаленият реализъм няма дa
им позволи да се порадват нa roнкитe.
Ама noue мoгaт да съзерцават малко
прахоляка. Hanpaeo е paзмaзвaщ.
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въ де много заемки от StarCraft. Твъ • е мапко от тях - по:

лизо три години откакто
Blizzard пусна на пазаpa...
Не, не така бе човек, к'ви са тия
ретроспекции, не четеш ли какво пише над статията, СтрайфШадоу. да
ти го спелувам ли? Е-е-е-х краryно
зелена кога ще се научиш да четеш

ли нa стратегиите a peanuo време се
впуснах да водя космически битки,
да колонизирам светове (a na Lost
Temple, двама на двама) и т.н. и т.н.
Ho имa нещо, което не ми даваше
мира през цялoтo време: Зaщo игpaтa не е във фентъзи aapuaHT, noдoбнo на предишните проекти на фир-

роче. Иrpaтa щялa дa бъде копие на
стареца (бел. Guerrero: популярно
нaзвaниe на StarCraft), щялa да извиcи 2D тактиката до невиждани висини и ще бъде изцялo ориентирана
кьм multiplayer-a. Ta, поне в това oтношение, създателите ca cu изпълнили обещанията. Отсега ви предупреждавам, че ако нямате възмoжност зa достъп до LAN unu I-net,
sorry, access denied. Няма смисъл
дa Cu купувате диска. Всъщност noложението спасява oпциятa

Experiment Mode, където ще имате
възможност дa развиете някоя от
трите раси "сам-самин"както кaзвa

gainers' workshop 11/
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Йoвкoв (тoй ли беше?) на избpaнa от
вас карта и освободени от присъст-
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пък камо ли да пишеш, хората какво
заглавие ти дали, с каква чест те
удостоили, пък ти Blizzard та Blizzard,
стига с тоя StarCraft, читателите за
Борбата на Сенките искат да научат,
a не зa побърканите ти творения нa
тема "Приключенията нa един Zerg",
ай....агрлх...
Такааа, след като размазах на
стената поредната муза, имaщa нахалството дa ми пълни главата с
глупости, мога да продължа съвсем
спокойно към кpaйнaтa си цел, a тя е
дa onuwa накратко (a може и надълго, зависи от това колко страници
ще отпусне този път Freeman) какво
представлява чудото StrifeShadow и
дали ще My стигнат силите да нaдмине своят духовен (и не само)
предтеча StarCraft. A cera малко предистория a личен nлaн. Когато
StarCraft излезе aa не зяпах, a noдобно на милионите други почитате-

зултат от тoвa е, че понякога няма
дa различите единицата, над която
се е спрял курсорът нa мишката. Дoryк с графиката, ще трябва дa се съoбpaзявaтe с фaктa, че играта е създадена и тествана oт и за опитни
старкрафтаджии, ценящи геймплея,
a не от и зa естети. Martin Snyder и
компания са се постарали и да се
посмеете no време нa urpa, имам
предвид звуците, a частност озвучаването, което е толкова некадърно и
фалшиво, че ще имa дa се чудите
защо ви е звукова карта (To всяко
второ заглавие е със посредствен
звук, нo това е друга тeмa). Историята е копие нa тaзи на StarCraft: сбъсъци между трите pacu Dark Elves,

мата (a и нa бъдещите дoкoлкoтo
знам)? Помислете малкo WarCraft,
Diablo, cera и World of WarCraft всички те са базирани на фентъзи
светове (е не чaк светове, сценарии
би билo no-добре дa се кaжe), a
StarCraft - перлатa сред стратегиите

разчита нa междузвездна тематика.Такива въпроси ми ce въртяха ua
съзнанието дoкaтo се налагаше дa
вoдя армии oT хидри и кучета и всякaквa пoдoбнa извънзeмнa гaд

вместо елфи, рицари unu opKu. Ho
кaквo дa се прави това е мoeтo личнo мнение и тo не може дa промени
кaквoтo и дa билo. Желанието ми дa
видя фентъзи StarCraft ce изпълни
наскоро no ocoбeнo брутален нaчин.
B скромният ми CD-ROM nonaднa
дискы със StrifeShadow, зa кoйтo
бях чувал (и чел, пpoтивнo на мнението нa мyзaтa), че ще изкорени
ИЗЦЯЛо манИЯта no бЛИ3ЪрДСКото oт-

вието на компютърния опонент, нo
това едва ли е някaкьв вариант,
всъщност. Изборът, честно да ви кажa, е доста ограничен, така че едва
ли някой ще му обърне внимание.
Затова nbK nъpвoтo нещо, което ще
ви се набие a oчи е графиката oтnpeди четири години, кaктo всички знaят - година преди излизането нa
StarCraft. Ho въпреки това одеждите
на стареца са кралска мaнrия a
сравнение с дрилите на

StriteShadow, a no-прозаичният pe-

Sylvans, The Accursed и прочие и
прочие. Зa мултиплеър заглавие и
тoлкoз cтигa.
Koлкoтo за враждуващите cтpaни, бройката три едва ли ще ви изненада, всички сме cвикнали и възражения, като че ли липсват. Заменете имената protoss, zerg, terran c
тези трите споменати rope ще ви се
изясни кapтинкaтa. Bcякa paca Cu
има основна cгpaдa, която ще ви
служи за произвеждане на paбoтници и за събиране нa pecypcu. Te (pe-
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сурсите) са три вида aether, ikon,
arikon, като последните два се намират в едни и същи мини, казано no
друг начин щом видите находище на
ikon, ace едно сте намерили и arikon.
Новото ryк е, че можете да настройвате колко процента от двата ресурса ще постъпват в хазната ви. Екстрата е особено полезна в случаите,
когато усилено произвеждате единици, които изискват само два ресурса (да предположим че e ikon) a
тoчнo тoй, no лошо стечение на обстоятелствата, липсва. Няма място за
тревоги, просто давате на всичките
Cu мини да произвеждат повече ikon
и voila- nътят кьм победата ви е откpит. Като си говорим за победа, тя е
невъзможна без наличието на вoeнни единици, които са различни за
трите раси (забележете, казах различни, a не напълно и тотално уникални), които се произвеждат в съответните сгради. Ама какво тръгнах
да бръщолевя за единици, когато не
съм свършил с ресурсите. 0сновният ви pecypc- aether-a не се добива с
работници, a чрез система от aether
towers, който го г iренасят от находищата до вас.

вражеска единица се показват на
повърхноспа (интерестното ryк е, че
каквото се случва на вражеският
елемент, се случва и на вашите
войскари), pain minaret- изпраща
вълни, забавящи противника и нaкрая нaй-оригиналният, ambush
cellar, който не е нищо повече от
дупка, в която можете дa скриете
единици, приготвени за засада.
Можете дa построите Workshop
(Ho за сьжаление не gamers ) откьдето ще получите, cpeщy aether разбира се, първите Cu войски: Gremlin
Carvers, Dark Elven Marksmen и
Gremlin Grenadiers. Последните noдозрително приличат на siege tank.
Гремлините могат дa яздят коткоподобните Moags, пpoизвeждaни в
Moag Pens и no този нaчин образуват единицата Moag Rider, ефективна cpeщy пехота и т.н. Няма дa ви
отегчавам с данни по-подходящи за
справочник, отколкото за статия, за-

Втори в списъка ca Sylvans, коитo ако не с нещо друго ще ги запомните с красивите... хм, как да кажа,'дъбообразни' сгради, живите
дървета Treant, които Cu възстановявaт жизнените точки, чрез посаждане в земята (aKo не вярвате купете
Cu играта, нo nocne да нe ме обвинявате, че съм ви прецакал) и едноро-

во,добро впечатление ми направи

това направо минавам на магьосни-

ците, които са истинската мощ на
Тъмните Епфи. Te съответно ca
cabalist, warlocks и dames. Първите
са призователи, способни да прив-

лекат сред редиците Manowars (cлy-

зите, чиито движения са по-дървени
от тези на Троянския Кои. Толкова е
достатьчно зa добричките елфи, нeка се прехвърлим в narepa нa немъртвите копелета.
Трета и последна раса ca The
Accursed.
Тяхна бaзa е Fortress of Despair
(подходящо имe), a paбoтoxoликът,
който ще се грижи за благосъстоянието на царството ви представлява

Това, което се иска от играча е
да поставя кулите на такова разстояние, че да получават и предават
100% от aether-a, останалото става
автоматично.
A cera нека минем на темата за

единиците и сградите.3а да е noпрегледно ще ви описвам всяка една от расите подред като започна от
Тъмните Елфи (Dark E1ves).Техният
работник e kobold slave, който освен
възможностите да събира
arikon/ikon и да строи сгради е също
способен да залага кanaни. Капани-

те са общо Tpu: spike trap - представлява скрити под земята шипoвe, кoито след като бъдат активирани от

подвижноспа си.Основната въздушна единица e Dark Locust, c койтo ще се сдобиете ако лостроите
Infernal Hive. Ha пьрви пьк и на втopи поглед Dark Locust представлява
една, не особено лицеприятна муха,
с кoятo ще се запознаете лично aкo
разгледате screenshot-oвeтe. Haйсилната единица на Прокълнатите е
Fell Dragon, cnocoбeн да лоразява
жертвите си по двa начина - със
стандартните огнени топки unu мощното умение Channel StrifeShadow
(огнена струя, която не може дa бъде прекыната).
Към края на статията ще ви дoверя някои лични на6людения.Пър-

жи затранспорт), Chaos Elementals
(бързи, нo слаби) и могъщите Джинове нa Xaoca (Chaos Djinns).
Warlock-ците (ето, че попаднах в сиryация подобна на тaзи нa Alex 111 затова приканвам някой от читателите,
който има минимални познания no
български език да ни помогне за това окончание)представляват
магьосници използващи предимно
нападателни мarии,a Прокълнатите

могат да забавят вражеските единици.Както виждате Тъмните не са нищо HOBO под слънцето и представляватедна относително лраволинейна

раса (бел.Мавнег:като всички pacu в
StrifeShadow между другото).

Zombie Trail. Zombie Trail може дa
пусне, съвсем no протоски, да се
лравят no няколко crpaди едновременно и след това да иде да работи
в мините.Основната ви бoйнa единицa e Skeletal Slasher, който ако се
ъпгрейдне има всички шансове да
се самосъживи no време нa битка.
Иначе е доста кекав. Това обаче не
може дa се каже зa Accursed
Avenger, представляващ ударната

единица на всяка армия. 500-те точки живот и способноспа Berserk ro
превръщат в отлично решение зa
баталните сцени. Лошото е, че след
като отмине ефекты от Berserk,
Avenger-a ще се почувства доста
уморен и ще загуби голяма част от

възможноспа (чрез ъпгрейд естествено) да произвеждате повече от
една единица едновременно, (To cu
е наследство oт зергите, нo е достатьчно значимо за да се спомене),
сьщо така опцията save replay, която
всички знаем за какво служи и кога
точно беше въведена (бел.Музата: и
в коя точно urpa).
Ама ти пак ли се въpтиш край
главата ми?Да? Щoм си толкова
хитра сядай да играеш StrifeShadow.
Какво нe искаш ли?!
Музата: StrifeShadow e тъла.Не
искам повече да я виждам!
Аз:3наеш ли какво, този nът
сме нa едно мнeниe, край нa
StrifeShadow, имам да дoвъpшвaм
AVP2.
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селената е иато стих, сьбpал във себе Cu годините...
Типично за хората е да мечтаят.
Във всяка своя мисъл и действие, човек или се стреми да осъществи някоя
мечта, или да Cu създаде такава. Понякога очите My ce насочват към Космоса
и мечтите се заryбват сред безкрайноспа от комети и метеорити, сльнца и
планети, облаци космичен прах и далечни галактики. Тласкан от непобедимият стремеж да надмине всичко преди него, да открие нови светове - нечувани досега, да сътвори нещо невиждано и единствено, или иначе казано:
да преоткрие света...
ДОри с цената на всичко.
Дори с цената нa живота Cu.
. . . "Ивсе oak тя ce вьрти..."
B изследването на неизвестното
се крие разковничето на вечния живот.
Стотици хиляди са имената, които го
доказват - имена, които ще живеят вечно, вписани B златните страници на Историята. Уникални умове, изпреварили
времето Cu, преобърнали с идеите, делата и думите си живота на хората.
Личности, на които предците ни, a
и ние днес се възхищаваме и нa които
ни се иска да приличаме. Възбуждащи
въображението на хората на изкуството, подтикващи ги да сътворят свои герои, кoитo да са поне толкова величави.
И тук стигаме до кпасическия вече
сериал, вълнувал някОлко поколения
поред, вписал се oт своя страна във
вечния фонд на кинематографията Star Trek.
Главната идея за филмирането и
създаването на легендата Жан-Люк
Пикард, командир на космическия кораб "Ентърпрайз", едва ли е по-различна oт гореизложената.
Главната идея за създаването на
толкова мнoгo игри, експлоатиращи
света и героите на книгите и филмите
за Star Trek също е ясна.
Гологлавият французин беше лю-

бимец на не един и двама фантасти, a
едрогърдата My помощничка CbM cиryрен е участвала не само B моите мокри
сънища. И дори сега, гледайки тавана,
си припомням божеслзените й контури,
облечени B лъскаво боди....ееех, ееех...
"Кадифено ианапе, ще го правя
насаме..."
Колко жалко, че я няма B играта,
която сега ще ви ревюирам.
He че сега се оплаквам нещо, нееee!...
И без нейно присъствие, Star Trek Armada 2 изглежда повече от величествена.
Тя просто е Истинска.

Като за начало ще спомена, че
жанрът й се причислява кьм типа
"стратегия B реално време". От най-типичния вид. Единслзено фактът, че
действието се развива B космоса я различава от всички останали. Като B това
число не вкпючваме Armada 1, защото
двете urpu no отношение на начина Cu
нa urpa ca почти напьлно сходни. Разликата идва oт няколко нововъведения
при графиката и броя на единиците. A
кonкoтo дo тях, само след десет минути
игра повярвах, че мoщтa на шеспе
най-велики раси във Вселената e o pъцете ми. Голяма грешка да ми дадат да
управлявам "Еитьрпрайз". Всъщност,
владеейки този кораб и екипаж, aз нa
1
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практика се чувствам... СЬМ... Безсгпьртен! (Или поне бяк безсмъртен, дoкато не пуснахме мyлтиnлeъp-a c кoлeгата Balrog, HO за това после.)
A cera ще ви думам за сингьлчеTn...

(Идвa ми и на ум, че гледането нa
Ути Бъчваров, освен че скапва апетита,
помага и за пo-бъpзoтo yвpeждaнe нa
правоговора, HO ще ме изтьрпите някак
Cu).
Ако се Опитаме дa Cu представим
играта като ястие, тo солта и пиперчетo, oт мен дa знаете - ca y сингьла.
Приемайки тази теория за вярна, тогавa мога дa ви кажа, че манджичката
Star Trek - Armada 2 нa мен ми ce стори
безсолничка. Сравнявайки я, обаче, с
кoйтo и да е oт предшествениците й, Cu
е направо деликатес. He знaя традиция
пи стана npu стратегиите, всички кaмпании да са от три части и те да са зависими една oт друга, нo и ryк нещата
стоят no същия начин. Въпреки, че B
отборна urpa имаме възможност да избираме между Федерацията, Борг, Ромулан, Клигон, Кардассианите и Видове 8472 (вие преведете Specieces 8472)
имамесамотри последователни кам-
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пании. За щастие разлики B геймплея с
различите pacu имa, HO за тях малко
по-кыно. Тук пичовете са се постарали
доста. Което нe може да се каже за фабулата - не бих нарекъл отделните мисии самоцелни, между тях имa все пак
някаква тъъъничка вpъзкa, HO най-паскавия израз, който мога да употребя no
отношение нa историята е "схематична°.
"Сега взимаме тиганчето и го слагаме на иoтлoнчeтo-o-o...°
Ocнoвaтa нa всяка urpa e нейния
интерфейс - вервайте ми! B това oтнoшение програмистите ca нaдминали
себе си - лек и удобен, тoй може дa се
конкурира с всяка една друга стратегия, cтaнaлa хит. Споменахме за наличието нa шест различни раси, нека cera
да видим що за бира са. Ако сте играли
'Армада 1 °, вероятно ще сте запознати

рЕЮМ
с по-голяма част от главните фигури в
космическата cara, нo нека все пак да
започнем отначало.
Ha пьрво място се поставя "Федерацията" - с най-грандиозния защитник
на човешката раса в лицето на неунищожимият, непоколебим и вечно изryбен кораб °Ентърпрайз°. Всьщност той
е и главната дейслзаща "фиryра" в иг-

рата (че кой друг). Има и още няколко
бойни кораба с нero, нo те не пеят в xoра. Искам да кажа, че бойната сила на
Федерацията (Боже, звучи като някоя
кеч формация) далеч не се изчерпва с
главните ни герои. Общо взето тя е
разнообразна и позволява импровизация в широк аспект. Какво значи това
ли? Ами факторите - бързина, далекобойност, мощиост нa двигателите, специални оръжия и т.н, са различни зa
всеки кораб и реално могат да бъдaт от
полза в различни сиryации. Каквото и
да Cu говорим обаче, фaкты, че можете дa правите най-мощните Cu кораби
още нa третата мисия обезсмисля съществуването на половината от тях.
(Това също до голяма степен прецаква
сингьла.) Затова aa лично наблягам нa
грубата сила, и май това е правилният
начин да минете всички мисии на игратa.

Виж мултиплеъра cue друга история. Там се нaблюдaвa известна връзкa между начина на игра при Федерациятa, Клигоните и Ромуланите - развитието им е почти идентично от икономическа и стратегическа гледна точкa. Истинският катарзис идвa, когато се
пуснете дa играете с Видове 8472. 0бещaвaм ви истинско забавление ако ме
послушате. Всъщност те са един доста
добър аналог на добре познатите ни
зергове (само дето ca в космоса) и ако
ви се е случвало дa се събужцате нощем на пода, заровили с ръце no земята, onитвaйки се да се закопаете no образец на Лъркьрите - това е npaвилнaта за nac paca. Лично аз преживяк ин-

телектуален вакуум, влагайки всичките
си усилия да разбера как да си направя
кораб. При тази paca ще ви eanpaau
силно впечатление абсолютно различният начин на игра, една от причините
дa ми cтaнaт любимци, и интересното
развитие нa малките ларвички, способни дa превземат цялата Вселена. Стига
да имат ресурси! Ах, дa - ресурсите.. .

нуждае и от nene.
Картата на пръв поглед е мнoro
еднообразна, нo ще се убедите сами,
че съвсем не е тaкa. Ha нея можете да
намерите много и интересни планетки,
различни no класове, кoитo дa използвате или за добив нa ресурси, или за
колонизиране (с други думи - за добив
на xopa). Имa опасни космически зони,
минаването през които предизвиква
мнoro ъъъ... нека го наречем - болка,
имa метеоритни дъждове, телепорти,
твърде много неща, които мoгaт да
направят играта пo-интepecнa.
Ha борговете, например, не им е
необходим целият apceaan oт минepaли и се зaдoвoлявaт само с четири. Moите любимци обаче (Видове 8472), кaтo

но и забъркани, правят coca кьм нашетo ястие. A това, което ще се получи в
нaшият случай е една прекрасна, вкуснa и пикaнтнa смес, кoятo сама no себе
си е способна дa ме засити. Нововъведенията в графиката и камерата ca нaправо феноменални, не че не са правени
друг пы, нo приложението им ryк е
TOHHO нa място. Имaйки предвид, че
ace пак трябва дa се строи в космоса и
това донякьде възпрепятства самия
процес, решението това дa се прави в
различни перспективи и paвнини е лeко да се каже брилянтно, при това само
с натискане нa "Sh!ft"-a. Имa възможност за преминаване в изометричен режим, a от тaм битките изглеждат простo брутално. C помощта нa "scroll" бу-

За да сготвим тая убава гозба щ `"
ни трябватспедните продукги...
ммм. .. да, не е зле да си ги мупите
преди да започнете да готвите"
Е, ryк продукмте (ресурсите) не с
купуват, ace тьрсят. Зa добро или зло
те can изобилие. Ha практика не е възможно дa останете без някой от тяк.
Винаги ace някьде го има, само трябва
да го откриете. Под общото название
"ресурси" дa се има предвид:
Метал - черпи се от планетите
чрез малки орбитални станции;
Литиум - добива се от облаците
космичен npax no картата (често cpeщaн ресурс);
Дитриум - взимa се от специални
луни и се извлича чрез сондажни кораби;
Екипаж - в началото разполагате с
някакьв брой хора, които се увеличават
много бавно, и за по-бърз ефект ще
трябва да си колонизирате някоя nлaнeтa, a рядко се среща подходяща;
Офицерски постове - за дa построите
някакьв голям кораб ще ви трябват не
само екипаж, нo и командири и офицеpи, които дa го управляват.
Интересното е, че не всяка раса се

изключим живия ресурс, имат нужда
само от дитриум и от нищо повече. За
сметка на това в големи количества.
"Дайте сега драги зрители да построим инфраструитурата на туй ястие,
pa'иaшли
Закьде е добрата стратегическа
игра без сградите? Аз ще ви кажа - за
никьде! Разработчиците на играта не са
намерили причина тя дa се откроява с
постройките Cu пред останалите конкуренти. Единственото оригинално в тях е
формата им (особено при Борговете).
l3сяка paca има от десет дo тринадесет
сгради, между които две от тях ca за
защита, три за събиране на минерали и
две за космически корабостроителници. останалите имат за цел да разкривaт разни технологии и нови модули.
Функциите нa сградите са почти едни и
същи за всички, така че щом свикнете
с едните, останалите ca просто рутина.
"Инаираяда приготвим coca - той
е мноо песен. Отваряте кпадилника и
взимате всичко каквото е выре, после
го спагате в една тенджера и бьркате."
Нарочно го оставих зa накрая.
Имам предвид графиката, музиката и
ефектите. За мен всички те взети заед-

тона на мишкaтa, свалянето нa кaмepaта достига дo впечатляващи низини,
откьдето ще можете дори дa преброите драскотините на кораба си. Музиката Cu е TOHHO като за случая и определено предразполага кьм тaкьв тип игpa. Съчетанието нa всичко това с ефектите нa играта затваря кръга нa геймплея нa Star Trek Armada 2. Или ако
трябва дa продължа кaтo перифразиpaм:

"Сега слагаме капака и катинара
на манджата, да нe ro изяде Balrog-a и
отиваме да слагаме масата. Аз лично в
допьлнение на тoвa чудеснп ястие бих
предпочеп зa аперитивче едно винце
"Return to castle Wolfenstein" реколта
2001.
Добьр Апетит"

ї4ОЦЕнкА:

• Графьма:
• 3вУК:
• ГВЙМППей:

• Изкупвен Интепект:
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Star Trek Armada
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Star W ars

Galactic вattlegrounds
ucas rts ни сеі ви і ат не о сі е:но ме :'• і и

онякога съдбата те изправя пред изпитания, които никога не Cu предполагал,
че ще излречат точно лред теб. Понякога
се случва така, че от руската рулетка с дисковете a
редакцията ти поладаш на куршума. Понякога се
пада нещо като Star Wars: Galactic Battlegrounds.
Мда, понякога животът е несправедлив!
Star Wars: Galactic Battlegrounds e първото заглaвиe от шумно акламираната от Lucas Arts нова серия игри от във Вселената на Star Wars. След фиаското с ужасяващите заглавия, петнящи името нa xитове като Jedi Knight, X-Wing vs. Tie Fighter, кoмnaниятa реши да повери разработката на Star Wars urPu на хора, които наистина разбират oт това зaнимание. Единственото изключение се нapичa Galactic
Battlegrounds. Тя бе направена изцялo a Lucas Arts
под зоркото око нa Ensemble Studios. Kaквo според
вас се получава от подобна комбинация? Ами почетете, пък ще разберете. Пopaди спецификата на
SW:GB условно ще разделя тaзи статия на две части - urpa и Star Wars атмосфера. Bяpвaм ще се съгласите, че и двете компоненти ca еднакво важни, за
дa стане иrpaтa хит. Започвам no ред нa номерата
Игра
Star Wars: Galactic Battleground e една съвсем
стандартна стратегия a реално време.
Графика
Игpaтa използва абсолютно същия engine, кaкто и Age of Empires 2, който oт своя страна е noчти
пълен аналог нa този a Age of Empires 1. Съгласете
се, че Age of Empires 1 излезе преди мнoro, много

за _е о m t ires с минимапни пі омени в геимппея

apeMe. B кpaя нa 2001 гoдинa се изисква голяма дозa самочувствие, за да пуснеш нa naзapa заглавие,
което поддържа caмo 256 цвятa. Ho точно тoвa ca
нanpaвили Lucas Arts. Анимациите нa единиците ca
меко кaзaнo смешни. Дълго време се чудех дали B
този параграф дa ви разкажа зa поведението на
Darth Vader unu дa гo запазя зa втората част на статиятa, нo накрая не се стърпях. Ta гореспоменатия
субект вместо дa се разхожда царствено no кapтaтa
cкaчa като невръстно nane ситнещо след мaйкa си,
a атакува точно тaкa, кaктo clubman-a a AOE - повярвайте че дa млaтиш някoгo със cona e едно, нo дa
налагаш no същия начин apara c джедайски меч
направо Cu мирише на светотатсво. дa ue гoвopим
зa нескопосано анимираните единици, някои от кoитo npocTo ce плъзгат no картата, огньовете, които
изглеждат тaкa, сякаш aз съм ru npaaen, блacтepните лъчи, които излизат от Town Center-a ви, кoraтo нanaднaт поселището ви. От другата страна нa
медала са сградите нa шеспа pacu. Te ca абсолютнo различни и ca направени с множество детайли.
Mнoгo жалкo, че малките възможности нa engine-a

нa иrpaтa не им позволява дa paзrъpнaтa пълнaтa
cu npenecT. Другото що годе красиво нещо a цялaтa
urpa e безвкусно нахвърляните сцени от Star Wars:
Episode I a интродукцията нa играта и тo именно зaщото са сцени oт филма. Друг е въпpocът, че пълнaтa безидейност и тоталната несвързаност на noкaзaнитe случки кapa невинната жертва пред монитopa да си зададе вьпросът дали малкото xnane на
някoй от екипа нa иrpaтa не Cu e nourpano с откы-

чeтaтa, a белята е била твърде късно забелязанa. След кaтo бaвнo преглътваш фaктa, че rpaфикaтa е noд вcякaквa кpитикa, oбpъщaш внимание нa подробностите. И кaквo виждаме.
Геймплей
Вместо ресурсите дъpвo, злато, кaмъни и
храна ryк имаме кapбoн, кpиcтали, pyдa и xpaнa. Подозрително съвпадение? Нищо noдoбнo!
Ocaeu engine-bT нa Age of Empires, Star Wars:
Galactic Battlegrounds e взело и доста други
неща от хита нa Ensemble Studios. Всъщност
толкова мнoгo, че иrpaтa съвсем спокойно може дa се класира като Mod (a добрия случай) и
skin (a лошия случай) нa AOE 2. И ryк имаме
четири епохи, само че те вече се нapичaт технологични нива. За дa преминете кьм следващото uuao ще са ви необходими големи количества от гореспоменатите pecypcu. При това
отбележите си, че кoличecтвoтo ресурси, които
ca ви необходими за повечето ъпгрейди са aбсолютно същите както a AOE 2. KapttoubT, кaкro
се досещате се дoбивa от дъpвeтaтa, кристалът
и рудата Cu лежат безстопанствени нa големи
купчини и трябва някoй дa ги занесе до cгpaдата ви. XpaHa ce нaбaвя чрез лoв, puttoLOVE
(пардон, риболов), ферми, бopoвинки (или
ягодки - не успях точно да разбера) и отглеждане нa nerf-oae за месо. Военните единици на
различните нaции (6 нa брой) се paзличaвaт
caмo no външен вид. Точно както a AOE тук paсите се oтличaвaт a ъпгрейдите кoитo имат
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право да направят, както и a уникалната Cu
единица (тя се строи a сградата, наречена
fortress. Точно така, там се произвежда и еквивалента на трибушетите). Шестте раси имат и
no няколко уникални технологии, както и специanно предимство (например Космическите
Търговци нямат нужда да строят кьщи).
Малко ми e кофти да обяснявам неща, коитo предполагам, че всички знаете - Age of
Empires 2 излезе преди около 2 години. Затова
и ще ви запозная с разликите между двете игри. Колкото и да са незначителни те. Първата
нoвocт се нарича джедаи. За разлика oт своите
еквиваленти - свещениците - те са доста силни
бойни единици. C 300 жизнени тoчки, те държат мнoro на бoй, a с 12 атака могат да се caморазправят с голяма част oт натрапниците.
Втората пo-съществена разлика е наличието на
летящи единици a играта. Което не е кoй знае
каква екстра, защото вашите въздушни части

та, което може да бъде само a плюс на Battleground.
Човек изпитва удоволствие, докато urpae заглавието, HO всичко това се дължи на добрият Age of
Empires 2, a ue на усилията на Lucas Arts.
Изкуствен Интепект
Тъкмо cu мислех, че игpaтa е тотален клoнинr
нa AOE, кoгaтo Galactic Battlegrounds успя дa ме onpoвepгae. Единиците a игpaтa ca преминали специanни пpoцeдypи no лоботомия, пocлeдвaнo oт изpязвaнe нa голяма част oт мозъка им. fезултатът oт
тoвa се вижда се просто oкo. Дocтaтъчнo е дa се
проведе една-две битки, зa да забележите разликата. Ще ви дам един npимep. B третата кaмnaнияnъpвa мисия вие командвате великия repoй ???.
Целта ви е да направите база и дa изметете лoшите. Всичко вървеше добре - установих се, започнах
дa тpynaм ресурси, нaпpaвиx apмия, тръгнах към
apara и .... пoзopнo загубих мисията. Какво стана?
Моите единици решиха, че млатещите ги врагове нe
са интересни и се нахвърлиха да yнищoжaвaт кьщи-

имат едва 30 тoчки живoт, a противовъздушните кули и танкове не прощават. Освен това вашите въздушковци cu имат показател точност
и ако не сте разучили специалнататехнология,

кoятo ro повишава, ще има доста време да Cu
почакате, дoкaтo хората ви убият някoя сграда.
По-съществена промяна в геймплея на играта
a дефанзивен план е наличието на shield
generator. Taau машинария ще добави щит нa
всички единици и сгради a определен радиус.
Щиты ще бъде с размера на жизнените тoчки
на единиците те. те автоматично стават два
пъти no-държеливи. Което според мен, леко
дебалансира играта a полза на защитните тактики. Последната нoвocт се наричат невидимите (stealth)единици. Тяхната роля също Cu остава пo-скоро на хартия, защото въпреки безспорните предимства да се замъкнеш a базата
на противника невидим и да направите техните
ocнoвни сгради нa сол, множеството единици,
кoитo те откриват правят пoдoбнo начинание
мисия невъзможна. Или none не a нормални
игрови условия. Bъпpeки това, нововъведени-

ята успяват поне малко да разнообразят играта
и да я отдалечат oт АОЕ. Иначе останалата част
е едно към едно стратегията на Ensemble
Studios. Динамиката на действието не e пиnнa-

те дocaми тях. Великият герой ??? бе наобиколен oт
трима aparoae, кoитo зa нула време My стопиха здравето oт 300 нa 50 и тьй като се oкaзaxa че е no-бавен oт противниците си, дopи и нe успях да го измъкна oт мелето. Replay Mission? Как ли nък не!
Макар че именно кампаниите са единственото нeщo, кoeтo евенryално би ви накарало да cu купите
urpaTa. До нивата, кoитo успях да стигна (съгласете
се с мен, че paбoтaтa Cu e paбoтa, нo мaзoxизмы не
е сред длъжностните ми характеристики) те бяха

Ето че стигнахме дo втория сериозен елемент a
Galactic Battlegrounds. Няма дa ви oбяcнявaм, зaщo
е важно urpa, кoятo носи името Star Wars дa се
вписва перфектно a тaзи Bceлeнa, много много дaлеч oт нac. Ако имах търпението и нepвитe, можех
дa нanишa един дълъг ферман с paзминaвaниятa a
игpaтa и филмите. Нямам, зaтoвa ще се oгpaничa
caмo дo няколко. He знaм зa вас, HO caмaтa идея
някoй a Star Wars дa събира яroдки (или бopoвинки,
още не мoгa дa определя) направо ме noдлyдявa.
Същото вaжи и зa ловенето нa pибa, чрез rмypкaнeтo нa селянина a peкaтa/мopeтo. flpu това пoкaзaнo
a aнимaция oт пет-шест кaдъpa. Терените, кoитo ca
едно кьм едно изкonиpaни oт AOE (може би с иключение нa един-двa) просто не мoraт дa се въpжaт с
aтмocфepaтa нa Star Wars. Някак си кaтo гледам зелените noляни, кoитo съм тъпкал тoлкoвa пъти с колесници, копита и боryши нa войниците oт AOE нe
мoгa да се представя гытите джунгли нa Naboo.
Съжалявам, може би имaм пpoблeми с въображе-

нието. ЯВНо тaкивa пречки не са имали създателите
нa играта, кoитo нe ca ce посвенили дa cлoжaт cryденолюбиви същества и нa най-горещите тoчки a
Star Wars Bceлeнaтa.
Закпючение
Ако мога дa пepeфpaзиpaм един виц нa въпpoca: E дoбpe де, нямa ли нещо хубаво a Star Wars:
Galactic Battlegrounds? ще oтroвopя "Има, HO aз
след малкo ще Cu изтpия npoфилa oт игpaтa. ".E,
може би малкo попрекалих. Ако имате cлaбa машинa и не сте urpanu нищо през последните две roдини имa вероятност Star Wars: Galactic Battlegrounds.
Ако npитeжaвaтe no-мощен кoмnютъp a никaкьв
случай нe пускайте Empire Earth, aкo имате жела-

ние дa noиrpaeтe urpaTa. Зaщoтo след тoвa ще ви
става тъжно всеки nbT, когато се сетите за това фиacкo. Kaктo стана с мен.

идейно нanpaвeни.
Звук

Тук нeщaтa са тpaдициoннo силни. Музиката
нямa дa я коментирам. Ако харесвате Star Wars ще
знаете повечето oт мелодиите. Дигиталните ефекти
ca малко нeдoизnипaни, a някoй oт тях нanpaвo нeкадърно нaпpaвeни, HO nък aктьopитe-озвучители са
Cu свършили paбoтaтa noчти блестящо.
Star Wars Атмосфера
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Harr Potter
►гра, която ще се хареса на децата и и еновете на 'ари отьр
и е вбеси вьз і астните и об і ъгнати геимъ . и __.
г

a пръв пы от 70-те години насам на
пазара се появи маркетингова сила,
толкова мощна, че да разклати устойте на вездесъщия дом Лукас. Хари Потър, Момчето Което Оживя, след като взе на щурм книжния, a и филмовия пазар, сега се е насочило и
кьм игралния такьв. B ycnexa нa феномена "Хари
Потьр" няма нищо чудно - все пак зад него стоят
прасенцата-касички на милиони деца no света.
Тук дори не споменаваме безбройните орди oт
възрастни, кoитo само ce npecтpyвaт, че са в час,
за да не разочароват децата си, или nbK oткpoвeно Cu признават, че книгите са доста добри.
)

:J

За по-мпади читатепи и фенове
на Хари Потьр
Като начало ще спомена, че Harry Potter and
the Philosopher's Stone e базирана на първата
книга oт поредицата за Хари Потър. Прави чест
на добрите xopa от KnowWonder, че са се постарали съвсем тoчнo да пресъздадат атмосферата
на вълшебния свят, създаден от Дж.К.Роулинг.

Цялата urpa e пълнa C дребни нещица, заимствани от книгaтa и допринасящи много за достоверната игрална адаптация. Обширните и сякаш безкрайни кopидopи и тайни проходи в Хoгуopтс ,
рицари, въртящи rnaeu насам-натам, безплыните обитатели Пийвс, Кървавия Барон и Почтибезглавия Ник, шоколадовите жaби, всякаквовкусовите бобчета, Куидича - всичко това ro има вътpe, npu тoвa доста добре реализирано.
Играта започва C кратко преразказване на
историята нa малкия Xapu, като са прескочени
досадните гoдини, прекарани у семейство Дърсли. Първата игрална сцена показва Хари във

вxoднaтa aana нa "Хогуортс". След кратък инструктаж oт професор Дъмбълдор нашият герой е
гoтoв дa зanoчнe приключението.
Kaктo и в книгата, тaкa и в играта, задачите
нa Xapu са две - дa пoмoгнe на Гpифиндop в нaдпреварата за KynaTa на Домовете, и да спаси светa oт Вие-Знаете-Кого. Bue, влизайки в ролята нa
Хари, трябва да му помогнете C тези две задачи.
За да можете да се справите C тях ще тpябвa внимателно да слушате инструкциите на учителите
cu no различните дисциплини, дa се стремите да
правите мaкcималнo дoбpe noкaзвaнитe oт тях
мaгии и да изпьлнявате безупречно поставените
oт тях зaдaчи. Правенето нa мaгии не е лека paбота. B нaчалoтo на всеки урок учителят ще ви
показва какво движение трябва да извършите C
магическата пръчка и кoи ca вълшебните думи,
за дa направите заклинанието. След това вие ще
трябва C noмoщтa нa мишката да изпишете npaвилнo символа на магията. Koлкoтo по-добре се
справите, тoлкoвa повече тoчки за Грифиндор
ще спечелите. След като успешно завършите
урока no магия, следва изпитание, в кoeтo трябва дa покажете уменията си. За да преминете успешно изпитанието ще трябва дa използвате мaгическите си пoзнaния и не малкa доза сръчност.
B най-общи линии правенето нa магиите се изразява в следното: пoзициoниpaтe мишкaтa върху

избран обект и ако някoя от заучените oт вас зaклинания може дa бъде направено вьрху uero ce
появява съответният символ. Натискате левия
бутон нa мишката и гoтoвo! Успешното изпьлнение нa пocтaвeнaтa задача се измерва в броя на
т.нар. "звезди на изпитанието", разхвърляни из
нивaтa. След като стигнете дo края нa изnитaниeтo, учителят ви ще ви съобщи дали сте ro изпьлнили или не. Трябва auuaru дa се стараете дa събирате всички "звезди" oт нивoтo, aa дa спечелите максимален брой тoчки aa Грифиндор.
Докато изпълнявате задачите Cu, или дoкaтo
просто изучавате пoтaйнocтитe нa "Хогуортс" oтваряйте Cu очите за потенциални тайници и скрити проходи. B тях ще намирате no някое и дpyгo
всякаквовкусово бобче или карта с някoи oт известните мaгьocници. B доста случай тайните
местенца ще бъдат oxpaнявaни я от някой гнoм, я
от някое отровно pacтeниe, я oт гигантските огнени охлюви. Дocтa честичко ще трябва да избягвате и директните aтaки на полтьргайста Пийвс
или нa самият Кървав Бapoн. B горния ляв ъгьл
нa екрана нa мoнитopa ви се намира малкa светкaвицa, кoятo е индикаторът зa вашата издръжливост. Kaктo се сещате Xapu HoTbp не може да
бъде убит (все пак тoй е нaшият герой!) - aкo издръжпивоспа My падне до нула, тoй просто изпадa в безсъзнание и започва нивoтo или сцената

lРЕВlд
отначало или от последното място, кьдето е записана играта. Ha различни места в играта ще
намирате магически книги, к0ито кат0 ги прочетете ще ви позволят при евенryален провал да продължите от това място. За да предотвратите изпадането в безсъзнание и честото рестартиране,
препоръчително е да следите внимателно индикатора за издръжливост. Ако той започне да нaмалява, п0търсете няк0я от шокОладовите жабки,
подскачащи из и окОло "Хогуортс" - те възстан0вяват малки кОличества от издръжливоспа ви.
B определени моменти пред вас, сякаш от
нищото, ще изникват близнаците Уизли, к0ито
ще ви предлагат no няк0я карта на известни
магьосници срещу 25 oт всякаквовкусОвите 606чета на Бърти Бот Между друг0т0 в играта има 24
карти на известни магьОсници. Ако ги съберете
всички и имате 250 всякаквовкусОви бобчета ще
Отворите специалната 25-та карта. КОй е на нея,
няма да ви кажа, за да не ви разваля удоволствието от играта.
Определено най-интересната част от играта
са мачовете no Куидич. Тъй като Хари е Търсач
на ОтбОра на ГрифиндОр, във всеки мач на него
ще се пада тежката и oтroвopнa задача да улови
Злaтния Снич и да донесе победата на своя дом.
Благодарение на опростеното управление (два
клавиша зa ляво и дясн0, два за ускорение и забавяне и един за скок/действие) мачовете no Kyидич ще се превърнат в истински празник зa noчитателите на малкия магьосник. Точн0 като в
книгата ще трябва дa се пазите от Бльджърите,
да внимавате да не се ударите в земята или в някои от обръчите, и естествено да хванете малката
златна топка с крилца.
За край ще кажа, че препоръчвам oт все сърце Harry Potter and the Philosopher's Stone на
всички пoчитaтeли на книгата. C прекрасна rpaфика и великолепн0 озвучаване е пресъздадена
приказният свят на Дж.К. PoynuHr. rio увлекателен и лесен начин на играчите е предоставена
възможн0спа дa влязaт в ролята нa Хари Потър
и да изживеят no един непОвторим начин неговите прикпючения.

нe еди какво Cu ..." и T.H. Няма тaкивa неща щракнете ли върху нещ0 ще трябва дa Cu noнeceте последствията.
Според някoи играта изглежда мнoгo добре.
Зa съжаление нe и според мен. Вярно, че имaм
Voodoo 3-ка. Вярно, че тя не е ocoбeнo aкryалнa,
HO това е видео карта, кoятo caмo допреди 8 мeсеца беше върха на сладоледа. Посредствена и
ориентирана кьм масите малки деца игра, какватo несъмнено е тaзи, би трябвало дa пОддържа
тОзи чипсет. Наместо това npu мен всичко изглеждаше едрозърнесто, грозно и двумерно. дa
нe говорим че в опциите въобще нямa възмoжност зa ръчна намеса - можете дa коригирате caмo разделителната способност и детайлноспа тoвa е. Както и дa е, грозния й oблик нe би бил
тОлкова набиващ се нa oчи aкo не беше потреса-

вaщия геймплей.
Xapu тичa no коридори, cкaчa върху подвижни/неподвижни платформи, събира звезди, 606чета и магически карти, и прави MAГИИ (в крайнa сметка той e мaгьocник, uanu?). Пocлeднaтa
част, макар дa звучи доста величествено и pecпектиращо, е всъщност най-голяма издънкa в играта. Значи магиите се учат в часовете нa различните прОфесОри. ПрофесОрът изписва символ на екрана, кoйтo вие после трябва дa noвтoрите с мишкaтa. Минете ли пьрвата проба, изискваща 50% пОдобие нa вашата драскулка с opигинала, вече сте научили мaгиятa. От тОзи мoмент ще можете да изnoлзвaтe тaкa зayчeнaтa
мaгия и да я прилагате no време нa Обходите си
ua "Хогу0ртс". За жалОст oбaчe oт eac не се изисква никакьв напън във връзка с магическия елемент. Koгaтo посочите даден обект, ак0 тoй e пoдатлив на мaгия, тo мОментално курсора нa миш-

Версия за по-възрастни и
по-обръгнати читатели

Без мнoгo увъртания ще премина no съществo. Откровено Cu признавам, че имах големи резерви кьм това заглавие. He че имах някакви
претенции кьм книгите, просто неприятно чувствo ce беше настанило в душата ми. И за пореден
път се oкaзax прав. Играта се oкaзa тoлкoвa скучнo и непретенциозно преживяване, че мнoгo

трудно ще можете да се насилите да продължите
след пьрвите един-два часа.
Още началните кадри мoгaт дa откажат noнетърпеливите - уводните думи и екрани нe могaт дa бъдaт прекынати. Toea знaчи, че всеки
път, кoгaтo щракнете, дори и без да искате върху
New Game ще трябва да изтърпите "yвoдa". да не
говорим, че нa екрана за избор нa нoвa urpa или
зареждане на записана такава не излиза екран зa
потвърждение - нали знаете, въпросчета oт типа
"Сигурни ли сте, че искате да направите това?",
"Ама вашите знаят ли?", "Ако потвърдите ще ста-
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рес на истината звука е единственото нещо в тaзи игра, което е относително добре направено.
Озвучаването на героите, звуците из "Хогуортс" и
мyзикaтa в играта са на ниво. Единствения проблем е, че за нетренираното ухо почти безконечния порой от "Флипендо", "Алохамора" "Уингардиум Левиоза" и тям подобни може да дойде
малко нанагорно.
Без съмнение абсолютният пик нa игралното
преживяване в Harry Potter and the Philosopher's
Stone са мачовете no Куидич зa Купата на Домовете. За жалост обаче и те са нa същото посредствено ниво, като всичко друго в нeя. След три мaчa установих, че спечелването на мача всъщност
нямa нищо общо с майсторството ви npu ynpaвлeниe нa мeтлaтa. Сами Cu вадете изводите, щoм
успях да спечеля мача срещу "Слидерин" зa noмалко от минута (според книгата това трябва дa е
нaй-трудната среща нa Xapu), a следващите мачове ми отнеха мн00000000000000000ro повече

ката се сменя със символа на точно онова заклинание, което можете да направите. Нямате право
на избор, нямате възможност за експерименти или правите точно тази магия, или нe правите
нищо. Страшно стимулиращо, няма що! Всъщност за сложноспа на геймплея говори и потресаващия брой клавиши за управление - цели 8!
Напред, назад, завиване вляво и вдясно, ускорение/забавяне на метлата, правене на магия и
/
w

скок. Това е. Няма избор на магии/умения/действия, няма крачка вляво и дясно, няма нищо. Сякаш създателите на играта са решили, че целия
свят има малко много ограничено количество сиви клетки (подобно на тях), та са направили играта така, че всеки мозъчен импулс ebB връзка с
нея да изглежда като перчене.
Всъщност малко омаловажих геймплея - освен тичането и скачането из "Хогуортс", играта се
радва и на доста екшьн сцени, като например неравната битка с 1/2/3/4/.., гномчета, или ужасяващите огнени охлюви, или огнеизпускащата (He
разбрах дали изпускането става отпред или отзад) костенурка, или отровните растения. Обърнете внимание на подбора на враговете - те са от
опасни по-опасни: охлюви, костенурки, растения
и други изключително пьргави и жестоки създания. да не говорим, че на екрана противниците
ми доста често се виждаха лрез стени и врати,
очевидно давайки ми шанс да се подготвя за
піедстоящото изпитание. Ho да се върнем на екн сцените - в тях трябва много бързо да посоите с мишката противника, вследствие на което
играта услужливо ще ви покаже символа на правилната магия и от вас се изисква само да натиснете левия бутон на мишката. След това можете
да спрете да играете за малко, да Cu поемете
дъх и да разпуснете след изморителното преживяване. Тук особено изпьква сцената на битката с
трола в дамската тоалетна, кьдето се изисква
точно око и светкавични рефлекси за да успеете
да позиционирате курсора на точно определено
място на екрана и след това в разстояние на 5
минути само да щракате с мишката. гСато споменах тази сцена - още не съм сигурен дали тролы
падна от удара на собствения Cu боздуган, или
просто получи епилептичен пpиcтъп вследствие

на неспирния поток "Флипендо"-вщина, който
бях отправил кьм него. За себе си знам, че бях нa
крачка от гърча и само бързата серия точно премерени шамари от страна на жена ми ме cnacuxa
от ужасяваща и нелепа кончина.
Като казах "Флипендо", та се сетих. B инте-

време. Просто случайния елемент е прекалено
силно застъпен, много повече отколкото е нopмално за подобно зaглaвиe.
Мисля да приключвам вече с Xapu Потър и

неговите проблеми, с надеждата да успея дa се
отърся от незатихващото exo в главата ми, повтарящо "Флипендо" "Флипендо"... Малко ми e
трудно дa препоръчам тази urpa нa който и дa е
средностатистически геймър. Дори извинението,
че е насочена кьм пo-нeвpъcтнoтo поколение изглежда малко пресилено, имaйки предвид безумната камера, която на моменти прави играта
практически неиграема, насилствено опростения

и монотонен геймплей, и изкуствено вмъкнатите
елементи от книгата, които не играят почти никаква роля в игpaтa (aKo някои ми каже какво дa
правя с хартисалите ми няколкостотин Всякаквовкусови Бобчета на Бърти Бот, ще My дaм 300400 за труда). MouTe уважения, нo flO предпочитaм моят Xapu noTbp да cu остане в книгата, откoлкo дa мъчи и себе си, че и мeн, от екрана нa
компютъра ми.
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Prince of Persia 3D

ще видите началото на историята.
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Впизате в ролята на един oт
тримата, предоставени за избор,
герои - Lancelot, Arthur и Perceval
пребивате горе-долу половината
население на Англия (само злите
люде). rio пътя cu ще срещнете:

нaй-различни рицари, стрелци,
тиrpи, ястреби и мнoro босове,
досущ различни един oт друг. Ha
мене специално ми направи вneчатление Masamura unu
Muramasa, кoйro зa разлика oт
oчaквaниятa ми не ме замери с
множество вафлички. Жалко! И с
тях щях да се справя! Пo време на
играта също така ще можете дa

urpa в която главния герой е войн
борещ се да изкорени злoтo oт
света, зa пореден nbT.
Вашето алтерего е облечено в
тежки доспехи въоръжен е с масивно оръжие с неизяснен произ-

нощ идвaт и отвличат жените нa
племето, нa вас се пада честта да
ru спасявате.
rio nътя към победата ще npeминете през мнoгo onacнocти. 0сновния кoнrинreнт на лoшкoвцитe
се състои oт въnpocнoтo крадливо
племе, нo силно застъпен е живoтинският свят. Зa да се преборите
с опасностите no дългия nът разполагате с 6 допълнителни типа
оръжия, ocвeн любимата ви каменна томахавка.
Тази игра е доста атрактивна
наситена с голяма доза хумор. B
режима зa двама играчи oбaчe ще

откриете истинската кpacoтa на тaзи веселяшка игрица.

King Of Dragons

ход.
Пътят, кoйтo тpябвa дa изминете за да се сразите с голямото
злo (за кoй ли път тoвa e Дpaкoн)
нямa да е лесен из нивата бродят

10-нa ocнoвни вида гадини кoитo
компенсират cвoятa гпупост с количество. Героят ви може да naзарува oт разни шарлатани. Търговците предлагат абсолютно еднaкъв асортимент oт стоки 4 видa
оръжия и 4 вида брони, кaктo и
лечебни oтвapи и комплект универсални ключове зa сандъци
със съкровища. Зa различните
брони и оръжия авторите ca

предвидили paзлични пълноцветни картинки.

яздите кон, чието управление е
леко бъгаво, aмa нейсе. Това, коетo прави yникaлнa тази игра е RPG
елементът заложен в нея. Ho не
очаквайте някaкви AD&D пpaвилa,
единственото нещо, в кoeтo се

npoявявa посочения no-rope eлeмент, тoвa e качването на нивa.
Дoкaтo избивате паплач, флopa и
фауна вие трупате експириънс,
благодарение на който в един мo-

мент вие качвате левъл. Когато
това се случи показателите ви се
увеличават c no някoлкo тoчки, a и
също така героят ви Cu променя
външния вид - и така or най-oбикнoвeнa цивилкa, дo края нa играта
вече сте една прекрасна печка тип
"Циганска nюбoв".
BlackTiger

Knights of the Round

Иrpaтa e с хубава графика и
предлага нa ценителите няколко
часа геймплей, през кoитo CbC сигуриост нямa да скучаете.

Това е една прекрасна солова

Caveman Ninja
Чували ли сте за Хубавата
~ Елена? да, че кoй не е. B тази urpa

Toвa e. Това е Играта! Kora зa
поспеден nът сте се събирали 3ма човека нa една клавиатура?
Изoбщo правили ли сте някога
noдoбнo нещо? He сте? Ами ето
тoвa е една прекрасна възмoжност.
Тук ще мерите сили с различни фантастични същества - opKu,
циклonи, rифoни и np. Kaктo е
виднo oт зaглaвиeтo целта е една
дa се възцари мира и реда убивaйки големия лoш дракон. Играта
е с първичен ролеви елемент. Героите ви noкaчвaт нива noдoбpявaт opъжиятa cu увеличават жизнените cu тoчки. Като стана въпpoc за героите те ca 5 на брой.
Елф-Стрелец, Човек-Боец,
Магьосник, Клерик, Джудже-Войн.
Нивата ca разнообразни и кpacиви. Лoшкoвцитe са добре съобразени като брой, хем нямa дa ви е
скучно, хем нямa да се чувствате

кaтo излезли нa разходка сред
природата.

www.worNshop.oвШg.com

Пришълци нападат земята!
Много ca! Хората едвам смогват
да ги изтребят! Кой ще спре нaшествениците? Супермен? Батман? Не, на помощ идат Хищниците! Това е общо взето историята, с
която започва тази на пръв поглед
най-обикновена игрица за Nebula.
След като Cu изберете играч обаче
(имате право да избирате между
жена и мъж марини и двама Хищникa) и след като поиграете малко, ще забележите какво HOBO и
интересно има в нея. Ей, Богу такива уникални и маниакални въздушни комбота не съм виждал
oт... НИКЪДЕ HE CbM ВИЖДАЛ!
Жестоко е! Дo такава степен им се
накефих, че дори не вземах оръжия, за да се бия "no мъжки" с
пришълската гмеж. Ha по-кыен
етап oт играта ще срещнете и други маринци, които трябва да гьрчите, че даже и един друг
Predator. Ha края на всяко ниво
има roлям и лoш бос, който обикновенно изчезва oт лицето нa земята безславно (аз съм много добър, не за друго). Хубаво, че дoживяхме да се покажат емулатоpитe, че иначе щях дa пропилея
парите зa още една вила в Бояна,
в кварталния аркейд, наречен
"При Шефа" (абе тoя жив ли е
още?).
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• Производител: Widescreen Games I Разпространитеп: cryo I Интернет: dune.cryogame.com
• Сипемни иаискввния: Pentium 11300.64МВ Ram.16MB 30 Video I Жанр: Eкшън от трето лхие

Автор:..Ип-DeaD

Frank D~~~
HerberYs

ният не спешен опит на r о _а нап г авят :о 4 г а иг г а...
о.е:

o начало не харесвам особе-

п нo urpu, в които всичко се

свежда дo заучаването на лоредица
от действия, изискващи точно олределен порядък за извършването им.
Приличат ми нa натълканите с холестерол буламачи в заведенията за
бързо хранене. Особено когато ястието е добре запържено в лилсата на
олция за сейв и гарнирано с неудобно управление, кoeтo не може да се
преконфигурира. И най-вече, когато
за десерт лолучавам НЕвъзможнocпa да cкиnнa мeждиннитe фил-

мчета (съгласете се, че гледането за
п-ти flbT нa една и съща анимация,
рендвана с енджина на играта, може
да изкара всеки от равновесие).
Смятам, че една такава диета би се
отразила зле нe само на моя изтьнчен геймърски вкус. Точно за това a и за дa бъдa честен с вac - със съжаление Cu признавам, че не услях
да изконсумирам докрай специали-
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тета нa заведението, наречен с

гръмкото и многообещаващо име
Frank Herbert's Dune.
Опитах, повярвайте, наистина
опитах... Просто храната се оказа
твърде тежка...
Ho нека започнем отначало. To
бе свързано с надеждите ми, че
Frank Herbert's Dune няма да се окаже поредното слабо софryерно заглавие,създадено no невероятно
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(поне според мен) печатно такова.

Cryo Interactive oбaчe са си Сгуо
Interactive и - доказвайки зa сетен
nът предубежденията нa npeпaтилите ми колеги кьм всяко тяхно HOBO
зarлaвиe - набързо разсеяха onтимизма ми. Играта, както се оказа, не
се доближава и на светлинна година
дo мащаба и разнообразието нa книraтa. AKo изключим жалките и noвърхностни опити нa авторите да
следват сюжета...
Няма обаче да ви преразказвам

nингы мога дa оприлича само нa
онези малки балончета на noвъpxността нa манджата, чиятo същност
миг пo-кынo миризмата безпогрешнo идентифицира. Oтвpaтитeneн! За
екстри като лицева анимация дори

не може да става въпрос - тoвa, коетo минава за такава, no-добре да ro
нямаше. Пpиятни за гледане бяха
единствено пясъчният червей в nъpвa мисия и движенията нa героя eu,
кoгaro убива някoro (в играта това се
нарича Neutralise, аз Cu му викaм
клане.
Звук - ужасен, кaтo започнем с
ин-гейм звуците и слрем нa диалозите. Няма ro дори нещото, кoeтo
според мен е задължително за озвучаването на 3-rd person игрите - звукы oт стьпките нa героя да съвлада
с движенията му. Музиката е ненатрапваща ce, нo и не блести с нещо
особено.

една urpa и които убиват доста oт
удоволствието. Още повече, че заучаването на сценария дo съвършенство не винarи гарантира ycnex - зa
пpимep ще дам мисията, кoятo ме
накара да cnpa да играя Frank
Herbert's Dune (някъде no средата) след nopeднoтo (лето unu wecтo)
лреиграване стигнах до нещо като
бос и дoкaтo подтичвах около нero,
търсейки начин да ro убия, гepoят
ми запецна в един ъгьл (споменах
nu проблемите c клиnинra?) и въпреки всичките ми усилия да ro разубедя, реши да остане тaм дoкaтo умре. Което и cтaнa, малкo по-кыно...
За малкo пoдoбнa участ да сполети
и клавиатурата ми...
Изкуственият Интелект е кaтo
деветия албум нa "Хъшове"-те - Tpaгичен! HpuMepu - всяка една среща
с враг. Управлението е куцо, мишкаra ce ползва само за прицелване

историята - нe cu струва нито мястото, нито BpBMBTO.
Така че, да минем кьм ocнoвните продукти, включени в забърканата or Сгуо рецепта:
Яхнийката кaтo замисъл трябва
да е 3-rd person екшън-адвенчър, в
кoйтo ocнoвнara ви дейност е да се
лромъквате (no възможност незабелязянo) нa най-различни места и да
изпълнявате разни - в oбщи линии
малоумни - мисии, като налример
открадване нa дискета с данни,

взривяване на харвестър, саботажи
и прочие. Всичко това - с цел героят
eu (Hon Атреидес, естествено) да усnee да Cu върне контрола над планетата. Нека eu разкажа и как e peализиpaнo тoвa:
Графика - постиа, без никакви
по-слециални ефекти, достойна зa
urpa от преди две-тpи гoдини. Ha
места дopи грозна (npuMepHo в любимите междинни анимации). Кли-

Геймплей - придържайки се към
тoнa нa написаното пo-горе, бих ro
нарекьл безвкусен. C дpyrи думи лош. За разлика от игри като
Hitman, кьдето липсата на възможност за сейв се вписва в цялостната
концепция на играта, тук тя предимно дразни и изнepвя. Пoвтopeниeтo

може да е майка на знанието, нo е и
бaщa нa затьпяването. Главно за тoва и не успях да довърша играта защото повтарянето нa едни и същи
действия до втpъcвaнe, кaктo и липсата на каквато и да e интepaктивнocт, според мен са двете неща, кoито не трябва да присъстват в нито

(десен бутон) и стрелба (ляв), a
единствените неща, кoитo можете
да настройвате, са силата на звука и
музиката и дали субтитрите no вpeме на диалозите да са включени
(btw, ако включите субтитрите, ще
забележите, че макар контекстът да
е същия, доста често изписваните
думи са други). CTpaHHO...
За финал - придържайте се кьм
изпитани рецепти(ордьовър - Re-

Volt, ocнoвнo ястие - Heroes и десерт
- Quake) и стомашните (и yмcтвeни!)
разстройства са ви гарантирано
cnecтeни.
P.S.: Cpaвниreлнo високата
оценка се дължи единствено на любовта ми кьм поредицата нa Франк
Хърбърт.

OЦEHKA:
■ Гlpиличa Ha:

Planet of the Apes
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[ipu сблъсък с друга кола unu с мaнтинелата пък се чува едно и също
нещо, дocтa npиличaщo нa звука от
изпускането на пълен с боклуци кaшoн. A ако сте склонни дa наречете
музика петте .wav-файла, звучащи
сякаш са измислени oт споменатия
no-rope пластичен xupypr (дoкaтo,
oтдaдeн на касаплъка, Cu npиnявa
все така погьлнат oт lъмните алкохолни бездни, кoитo обитаващите ги
демони orлacят с истеричния Cu кикoт), тo тогава дoбpe - музика имa.

■ Производител: Xpiral Interactive I Разпространытеп: Xicat I Интернет: www.uicat.com
Cистемни изигкВaнИw Pentium 11400.64MB Ram.16MB 3D Video I Жaнp Peйcъp
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Reg an 's
4x4. Challenge
о е:ното ниско r ю,

инаги съм се чудил на какво
B разчитат разпространителите на загавия от рода нa Larry
Ragland's 4х4 Challenge. Може би на
това, че лри покупката на стоки като
компютърните игри клиентът разбира, че се е лрецакал/набутал/прекаpал unu най-точно казано - дал Cu e
парите на вятъра, едва когато ce npибере B къщи/офиса и Cu инсталира
поредната тъпота. Колкото и заглавието да е безидейно и/или некадърно
направено, все пак е необходимо известно време това дa се разчуе и хората дa спрат дa Cu го купуват. Имайки лредвид минималните разходи,
отделени за създаването на игри катo Larry 4х4, се надявам ако разработчиците не са извели разлространителите oт Xicat нa лечалба, тo поне
да ca им спестили загубите. Всъщност и на това не се надявам - всеки
кoйтo тръгне да разпространява noдoбни urpu, e идиот и напълно заслужaвa съдбата Cu - aкo питате мен де!
Ето и влечатленията, накарали
ме дa напиша горните редове...
Ами Larry 4х4 е набързо скалъпено oт xopa, чиитo талант (no
скромното ми мнeниe) e осезателен
и натрапващ се почти като влагата B
пустинята, състезание с джипове.
Графиката е сравнима само с
paбoтaтa нa изпаднал B алкохолен
делириум пластичен xupypr - тук ви-

етно нe_o І аз мение...

дях най-грозните background-и, изпpeчвaли се пред noглeдa ми зa nocледните някoлкo години. Така наречената публика и така наречените
пейзажи приличат на тапети. Специални ефекти ли чух? Xe-xe, ape мoля
ви ce... Ha моделите на джиповете,
aкo се заинатя, бих могьл да им
преброя пoлигoнитe. Пистите са еднообразни и oмpъзвaт адски бъpзo.

тмЕ

00:10:30

32.4z

■ ї 3

нЕс~о~
00:31:77

~oa,:aa:vo
...

---

..~'` ~:....:..._~'

~

Коментарът ми за озвучаването peзонира B същата тъжнo-тpaгичнa тoнaлнocт, както и зa ocтaналoтo досега. Въобще не бих свързал глухите
звуци, които се чуват no време на
urpa, c двигателя на двутонен джип.

За реализъм въобще не може и
да става дума. Единственото реално
нещо, кoeтo свързвам c Larry 4х4 е,
че мога да извадя CD-To и дa го начукам на ситно с чука за nъpжoли.
50-ина сантиметровата мантинела

п ~
лредотвратява изцяло движението
ви другаде освен no пистата и дори
кoгaтo се врежете с висока скорост B
нея, джиповете са като залепени за
пистата и посмъртно не можете да
се обърнете. Damage-ът oт сблъсъците нямa noчти никакво реално oтражение въpxy скороспа unu ynpaвлението нa aвтoмoбилa ви. Както и
върху външния My вид, вnpoчeм. Au
малко странно изглежда тoвa, че
npu челен yдap се напуква зaднoтo
стькло...
Колите имат 5 статистики Acce!eration (0-100), Suspension,
Max speed, Weight и Steering. Движат се обаче noчти eднaквo и разликите между отделните модели ca
слябо забележими.
Режимите нa urpa ca два Championship, включващ Tpu шaмпионата, и Arcade (8 nиcти), където,
зa да отключите всяка следваща
писта, трябва да спечелите преднатa. Разликата е, че npu аркадния peжим на urpa имате определено вpeме, зa да завършите всяка oт обиколките си. Ако не успеете - try
again. Мултиплейърът предлага onции за игра в LAN no TCP пpoтoкoл
unu Sp1it.
Моето мнение е, че Xicat (kouTo,
межди дpyгoтo ca разлространявали
и доста дoбpи заглавия като
Carmageddon 2000 TDR, Gothic и
кyлтoвaтa Cow Hunter! :) ), ca нanpaвили гoлямa грешка, решавайки да
се зaнимaвaт с недоразумението,
нapeчeнo Larry Ragland's 4х4
Challenge. По дoбpe да бяха пуснали
Cow Hunter 2...

I
ОЦЕНКА:

20 ~i

I
Прилича нa:

Screamer 4х4

Асеновград 4230
ул. 'Цар Осв0бодител"146
тел.: 0331; 27191

6 часа - 3 лв.
~12 часа - 5 лв.
25 часа - 10 лв

Благ0евград 2700
бул "Св. Св. Кирил и Мет0дий" 20, ет
тeл.: 073/ 82370

Перник 2300
ул "Младен Стоянов" 23
тeл.: 076/ 73350

_ Асеновград, Благоевгра і,
варна 9000. ул. "не0фит Б0звелм 6, тen.: 052 259135. 603231;

факс:

052/ 234540

ерник!
София

1000. ул. триадица 4. ет. 2. тeл.: 02 9811301. 9804457:

факс:

02 9806889

gamвrs'
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• C учапието нa: джон Травапта, хю джакман, Хопи Бери, дон Чийдьп, Buuu джоунс
•Режисьор:роминвк Сена I Жанр: Екшън I Инфо: Каноните нахакинг-жанра

Aвr.op:. Snake

Swordfish

последното десетипетие авторите на комерсиални филми са изправени пред сериозна дилема.
От една страна твърде основна част от населениетo нa ппанетата, и респективно от аудиторията им,
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прекарва голяма част oт
ежедневието Cu пред
компютьрния монитор и
ce възхищава тайно unu
явно от митичните хакери
- господари на кибер
пространството. Отдруга
- пъпчивите и некъпани от
минапата нова година и
атрофирали от висене
лред компютьра хакери и
пинукския интерфейс са
бопезнено некинематографични. Така на въпросните автори не им остава
нищо друго освен, следвайки логиката, че почти
никой от гореспоменатата
им аудитория не е виждал
жив хакер, да лрибягнат
до добрата стара художествена измиспица, за
да направят хакинг ежедневието лриемпивоза
зрителите и лродуцентите. Така се раждат и трите
основни и нелокпатими
догми на сьвременните

хакерски филми, a именно:
A/ XaKepuTe ca мпади
и налращели от сексапил.
По правило гпавният герой-хакер е мъж (лисьци
сред жените в запата), нo
край нero задължитепно
пърхат някопко нежни сьз-

житепно шарено и интересно. Хакването прилича
нa urpa нa куейк, в която
файъруолите ca някакви
зпи нa вид изчадия, нeпристьпният файп изглежда
като средновековензамък и прочее простотии в
този дух. Ама и ти трябва
да признаеш, че никой
няма дa гледа C интерес
как някой час и поповина
пише неразбираеми комбинaции от букви, цифри
и символи.

Светъл пример:
"Матрицата". Показват ни
зa мanкo как Huo дреме
пред компютбра си, кonкoтo да отбепежат че има
тaкъв, nocne му връчват
двa едрокапибрени пистопета и го пускат в центъpa нa кютека.
[password:
риба меч нa екрана,
шарани в сапона]
Твърдо решен да нe
отстьлва no нищо нa кон-

куренцията, режисьорът
,goминик Сена (скромната My филмография
вкпючва "да изчезнеш за
60 секунди" C Никъпъс
Кейдж и Анджепина Жonи
и "Капифорния" C Брад
Пит и кулиет Пуис)
следва изкпючитепно лрецизно гореописаните npaвила. Наема за rnaвнaтa
ропя младия и обещаващ
Хю Ажакман (Улверин от
"X-men") и още нa петата
минута не пропуска да го
покаже ron до кръста C
всичките My напращепи
мускупи (тоя лицеви onoри пи е лравип докато е
хаквал правитепствени
уебсайтове?!). Към двадесетата пък осигурява на
мъжката част or ayдитopията Cu обстоен поглед над
гопия бюст нa Xonu Bepu,
C което директно удря в
земята 'XaKepu" където
циците нa Жоли се мярва-

xa зa мапко.
Редуцира престоя

дания (възгпаси "ох, на бати" сред мъжете в залата).
Светьп пример: "Хакери", естествено. Главните ponu ca ловерени на
Анджепина Жоли и дкони Пий Мипър, все още
млади и неориентирани,
HO носещи в крехките Cu
тепа такъв еротичен заряд, че лревръщат филма
в абсолютен хит, вълреки
мапоумния My замисьп.
Б/ Това, което сгава
нa мониторите е забепе-

Светьп пример:
"Трон", който бухва гпавния герой директно в
дебрите на компютьрната
npOrpaMa, представена no
най-ефектния възможен
начин.
B/ Хакерите всьщност
са екшьн герои oT кnaca,
които в повечето спучаи
се справят C неизменната
зa този род филми световна заплаха C груба cuna, a
не C помощта нa компютьрните Cu тanaнти.

www.
е мястото нa преждесломенатите взривове, пушки и базуки в този така
културно звучащ сюжет
ще те осгавя дa откриеш
caM.

[password:
струва пи Cu
пепе пева?]
С)пределено. Сигурно
казаното до тук те е накалред комлютрите до нeобходимия, впредвидтематиката, минимум и nycка no мониторите им да
се въртят забавни на вид
кубчета (вирусы, както се
разбира) като за сметка
на това набпяга на екшъна. За целта снабдява гопемия лош кон Траволта (който поне не се сьблича, спава Богу) с богат
арсенап oт автоматични
оръжия и петдесетина кила експлозиви. Хю Джакман попучава базука, за
да нe e капо.

сцена. C тoвa очевидно е
cnoмoгнan сценариста
(Ckun Уудс, дебютирап в
кинoтo като сценарист и
режисьор нa свежата чернa комедия "Четвъртьк"),
който, освободен от необходимоспа дa разтя га
покуми, е успяп да сыво-

ри нa белия Cu пист някои
истински бисери, част oт
кoитo надпежно ca изброeни по-долу.
[password:

[password:
историята,в спучай,
че те интересува]
Шефът на тайнствена
и очевидно престьпна ор-

ключови

ганизация(Траволта)

предпага на гениапен хакер (дкакман) басносповна сума, за да слзвърши
едно практически невъз-

можно проникване. Къде
рало да Cu помислиш, че
фипмът е зверски тьп. И
той е точно такъв, няма
какво да се пъжем, нo
просго е изключитепно забавен в тьпотията си. Ceнa e крайно обещаващ
режисьор C очевиден
афинитет към гопемите
звезди и бюджети и явнo
умение относно правил-

ното им използване. Hayчип урока Cu от приятния,
нo твърде беден oткъм
действие "дa изчезнеш за
60 секунди", господинът
този път е оставил нa reроите Cu време точно
кonкoтo дa Cu разменят

110 двe-тpи реппики преди
да ги хвърли (в случая сьс
скока от скалата - буквално) в поредната екшьн

моменти]
EKpaHbT npuMurBa. Запълвалото ro дoпpeди
малко noгo на фирмата
Village Roadshow изчезва
и на нeгoвo място се появява физиoнoмиятa на
джoн TpaBonTa. Той се
ухилва нa камерата и сподепя: 'Знаеш пи какъв е
пробпемът нa Хопивуд?
Произвеждат лайна, това
е. Ама просто невероятни
лайна. Виж, aз не съм някaкъв изперкал кинaджия,
който тьрси екзистенциапизма в дима от цигapкaтa
Cu C TpeBa. Остави нaстрана пошата urpa, късогледата режисура и мanoумните сбирщини oт думи, които някои студия
характеризират като"npo-

за". Аз ти roвopя за липсата нa реализъм..."
Следва цяла тирада,
все в тoя дух. И no някое
време се усещаш, че Cu
зanoчнanдa кимаш изкпючитепно довопно. B
последствие се оказва, че
и Swordfish-a не се разграничава особено от лай-

няната категория, a pea-

.oeпІg.cum

пизмът пак имa да носи
извинитепна бележка, HO
просто... Абе как да не
простиш всичко нa фипм
стакова нaчano?

"Искам дa ro нanpaвиш за 60 секунди" (обожaвaм авторите, които се
гьбаркат сьс собствените

Cu произведения)казва

Tpaвonтa нa дкaкмaн и
му прибутва един naптon.
Разбира се, че oт нашето
момче се иска дa извърши npoниквaнe, oтнeмaщо нa нaй добрите хакеpи no 60 минyти, ипи нeщо от copTa. B добавка
хората нa лошия се onитвaт да го разконцентрират. Вини Ажоунс My опиpa пистопет в челото, a
някаква руса гладурана
My paзкonчaвa naнranoнa

и зaпoчвa да му върти
свирка. Ще we прощаваш, ама е култово.
Експпозията в начапо-

тo e нещо, което не подпежи нa onucauue. Простo трябва дa се види. Повече от веднъж. Ceнa удря в земята и By и Уашовски, разтьрсвайки ни C
нaй-брутапно замиспената и заснета екшън сцена
за поспедната пeтиneткa.

Ha всичкото отгоре въпросният взpив дори нe e
купминацията нa фипма.
Той едва започва.
Bъв фиnмa участва
BuHu джоунс, който явнo
е подписап дългосрочен
дoгoвop сьс CeHa. Подобно нa "да изчезнеш зa 60
секунди" куптовият бияч
Cu отваря устата само
веднъж. Ho изръсва нещо
забепежитепно ценно.

Pичapд Грей
Ф

тазн Статия ще се опхтаые да слОкиы

началОт0 Ha нoвaтa uu рубриха - 'Лpoфилx'.
г1ДеяТ8 нx е тя да е noCPeTeRB н8 н3веСТнх
лхчностн от гейм-хндустрхята. Аначе нaэaнo нa

ра. ОЯевхДАо BoBonuu oт pвбoтaтa My,
Apogee/3D Realms ro нaзнaчaвaт Ha
постоямна работа u aa блaroдapнocт
той нравн половиввта HuBa нa Duke

XOpa ДОСтаТЪчА0 ДОбри a TOЯ9, SOeтO ЯЪРФЯт иПН Hukem 3D.
просто колОритин Отнвчвлнн. C яoeтo и от двете

През I996r. Ritual

дa Ca oacnyxunu вниыанхет0 u yвaaeннeтo uu тe

Entertainment ваиыат едн0 от нaй-

ще се ooeauaaT нa странхците Ha Garners'

дОбрите Cu peoeuuu, прхвличвйнн ro

'Morkshop. B нонтенста нa KaOaHOTO, След дълго

a euuna Cu. Твы т0й създава add-

обмхсляне и теанн среднОщни ионсултации с но-

on pack-a oa Quake "scourge of Armagon° и

леГКТе, наиТ0 H B нoыnaxнятa Ha HHkOnkO cpu-

не ынОг0 след това SiH u Heavy Metal F.A.K.X.

kaauo нзглекдащх булчи.. хы, бутхлчнцв, едимо-

2. Мекду работата Cu B Ritual npaau и две oт

дутно ретикые, че няыa п0-пОдхОдящ ч0вен, C

НКаата на american McGee's Alice, saитo u по-

иогото дa започнеы от..

мara Ha Electronic Arts зв Bond: Agent Under

Xe, He, ue тaнa - тasa:
Дaын и гОСпОда, позволете дa ВК представны

оо~~~о~ттеттотееттитттттттеттв
Most days are VERY typical. 'Make up at

Fire (P1ayStation2).
Toaa обаче е oфицxaлнara aepCua... CnopeB

about 4 or 5am. Shit, shower, and shave.

Негово Велхчество Властелхна Ha ЗD-пространС-

саыня levelord, преыимаванет0 ыу CT 3D Realms

Coat a Camel (lovingly known as a

твото, Kasanepa Ha Архитехтурнета Yeэnздa-

къы Ritual e duno CBbpaaHo с удар C тeaъa

"Special Mule") with some of the

ност, РКцаря нa Стълбите, Повелхтеля Ha Етеах- твърд предыет no rлaвaтa, нaнтo и с обяснение- Levelord's Homemade Hash Oil. Drive to
тe, Пaтpoмa нa Kynoea, Лорда нa Котхте - дa се To, че адресът нa сеыейста0то My e известен,

the office and enjoy the special Mule.

светх хыето My и бог дa To naau - НЕГОВО ВЕЛИ- тана че auo ы0ае дa Aanpaax някое u Epyro HxBo Make levels for B-I2 hours. Go home.
КОЛЕfL'!Е:

oa Quake... Веднага!

Smoke a bowl, have a blast of vodka or

Berate HaCTpaHa. Oakt e, че levelord е
38 Яай-вeлxния Дн3айнер Ha ЯKЯa YOie дa Ce един от нaй-нэвестмите левъл дхзайнери B ыo-

three, play AOE, and watch the Discovery
Channel. Sleep.

гоа0ри дълго. 3a чОвеяът, нойто твърди, че их- ыeятa u ee ueroaute uuaa, ОСвея че правят гей-

вттттттттттв

кога нe изnoлзвa чукдите идеи, и0лкот0 и дa ca мърхте щастлнви, npaBnT и още нещо - opoBaBaT
ey xapecanu, колхото u reuuanuu дa Ca xpyMaa-

urpu! Достатъчно е свыо дa Cu 000MHHM ЯлуДЯЯа- urpa - Без никаиво съмнение - DOOM!

HuHTH нa другите и колното да е голяы0, Кэкуше- щата арххтектура ua Sin. Kauto нaвpeыeтo бете

Дуыа -"Fuck" - Мразя дa бъда като Асички

нието (приыер aa тoвa се вратхте a Ralf-Life,

кaзaл u Freeman - сpocтo Най-добрхте uuaa,

останалн, HO noняиora просто се Hanara дa

отварящн Ce Саы0 B една посоиа и дрхнукдаввщи

СЪ3даваНК ня80Г8.

ce npucbeBuuun...

играча да търси алтернативнх пътищa - хруыва-

МОЕВУ caмo Да се Н8дяАвые, че тoй Няы8 нa- Музнка - Yes и Led Zeppelin

Не, и0ет0 leveloxd uauupa ca чудесно, HO тaxa

ыеренхе дa напусне Гейы-бизнеса, зaщoтo екс-

ЦАят - Схньо... u съвсем dnuwo нa Аторо

u не изnoлзвa). 3а професхояалистът-пхниде

пириънса и Ри3нятв, кохт0 nonywaBawe, urpaefl-

MaCTO - aълTo.

(ХеХ - тoвa e ыайТапче, нo He e тaйнa, че YOCn ku xrpa, abpxy и0ято е paбoтил, тpyдвo ыoraт

Meb страница - Ritualistic.com, paadupa

Грей обичв дa Cu пнйвa качествено), яойто оба- да ce сраЯнят с други тaнивa. Ocвeu професхо-

ce.

че Huuora нe работн пхл. KyaHx ca ycuxua, ca

налист H Съвсеы Hopыaлeu... xe-na-xe, дОбре Be Анныацня - Bugs Bunny, следван oт The

дa АместиФ текеЯе лиЯНОСт a еДНа CTpaHKчнa, HO - нe съвсеы - ч0век, levelord е - нвкто oбxчa- Simpsons
вce oak ще oпитaыe.
B таиа - роден Ha I5-тх uoeuapu I957r., a

ые дa казваые тук - ПЛЧ!!! (Bean удоволстанет0 Odneuno - flaeywuu wpexu. "НСнаы да бъдa
да разыеня Няхолно ыейле с Hero H ыora дa Ви

norpedau с T-shirt и CHHH BZuHCH... rlpoC-

Ha Хевън, Кънентниът, кивял naн тaы дo I968r., yaepn, we e брутален тхп). 3aщo фигурата и ay- to a слуяай, we e зaвннarн"
след к0ет0 се ¢реыестхл a Ha Kaвaaн. До I976r. para wy не ce впхсва a стандарта, нойто сые
учхл a щатсихя uonex a Пенсхлванхя, nocne nOC- свиинали да uapuwaue
TЪHAa РЪА ФПОтеТе, където дocтa вреые е cлyx-

„

норыалеА човен " eozeoe

дa разберете caын aиo xBbpnHTe eBHo oиo нa

тял aa лотите русни додяодихци. Hanycaa apыня- лxчнaтa ыу cтpaHицa тa през I980r. и ce ыесть a градът нa axreлxте. Лолучава Технхчесх0 Обраэование B Област-

Xpaua - Cynu. Aao uaua - и чийзбургер
Аърши работа.
Дъpкaвa - Нрландия и Hopaerusx.
Вреые - Дъад... и dnuauH светивввцн... HO

http://www.levelord.com.

не прекалено блнзин!

Но Най-ценев TO npaau това, we той He na-

Животно - Kotxa.

та на бизес-орвентирамото nporpaeupaue от

paдиpa със стреННостите си, Яхт0 пъи rи хзпол- Kona - Февролет Rove oт I970r.

Computer learning Center of Los Angeles npea

зaa с коыерсналме цел. ТОй fpOCTO Cu e тaкъв - Мнризма - Сняг.

I99I. Bea дхплоыи ca я0ыпдтърно хнаенерство и

zua, диa H нa uaweoaaee. Еднн човеи, хойто бих Число - I7.

ноыпптърма грвфхна и дхзайн.

zenan na 003uaBae nuwHO H такЪА, C нОГОт0 dun

Езив за nporpaыxpaнe - LISP.

изпил вcичнaтa dupa ua Света.

Езхв - Неысин.

Kora u нан обаче Ce е uoabpmuna трансфорыацията иа Ричард Грей a тaae лпбиыият uu
levelord?
Първите Cu одитн a областта Ha левъл-ди-

Свы0 лхдсета Ha ыясто ce cnxpa да подирепя Секс noaa - 3адна nparnua. Ha obpao ыяcro,
дуыхте си с noaewe реалнн фахтн (фpaзи). Ho Ce
нaдяaeы noxe дa Съы разбудил лдбОпхтството au

зайна Levelord правн npeo ue roлkoвa делечнетв - aвo ce е cnywunC, ОстаНалого ще Cu ro изроI994r., създавайки GrayD00M - аыатьорскн add-

Aнтe и СвыК.

няыа нищо, което да ce cpaвнн с rnenuata
и усещането на аенсяа onanua, когато е
npитиcнaтa. Ha aropo място, auo ueate
ыалко коремче иaтo нашият Добър и CkpoMew

on яъы Doom, съдъраащ 4 нияв - The swamp, Imp

ToBa e звсегв...

Levelord, B тaзн поза няыа да ныaтe их-

Skull, Bad *ater, и The Gauntlet. Веднага след

Очакяейте B CkOPO apeee B аертва нa лпб0-

наяви npodneMH и uaea да прнтесняяате

т0яа e uaeT oт Apogee/3D Realms oa изpaбoтxaтa nитCтBoтo Hu дa паДнаТ owe MHOTO 3ЯайЯн H 00-

napтньopяaтa cu... Sorry, да ue отхдохые

нa HuBaTa нa иласючесната Blood.

npeuaneHo далече?

Товв е и началото нa блясиаватв My кapнe-

знa¢ню вoйнн xa soыnnтъpиxя фроят.

IIn-DeaD Питхе - Водха

~АЗКАЗ

Heoчaквaи разказ
c nyлинapeн иpaи
Туй се СлучИло Ячера, иалко преди

-Ямаме и мнОГ0 ДруГК СоЦИ8лни CЯoбOДИ,

пП8ДНе, коГ8То ТроюЧо 3в пОреДен CbT Cu
ра3кЪрЯ8Яи НОСв C кИр88та 3а чиСТеНе
нa зъби."ХръС—хръс, ианъф сиотаняк cue

—Това C нзяжданет0 да нe те притесня—
Я8-To е sa благото нa обществото и е

отгледалх sa син"—нaзa баща uy ua ыай—
нa uy, кoятo също беше трол.
—"He caмo, че е C две леви ръце, нo кe
suae каифо е"гравицация", "пОДМ8ЦАане" и
"умажение яъм Аъзстрасткхте.Нхкой туй
нe cu ry e 003Bo.'teBa.r, да Cu бъркв А

голнм кеф!

нощервта дето я uua ua фacaдaтa си и

гу

Сърбаше бaщa му"—продължаваше да пали
фнтили дъртата. —"H ua гледа 'каг иди—
„
ОТ.
-да ГО даДеи H8 oue СмахнаТ С8ДИСг Де—
т o жияей ua гробищата(Рхэира се
новостроящия се жилищен комплекС "Mo—
дерен Дух"-9)—изтътна яесело бaщa
Му, CлeД н0ето To пОДиамИХ8 да ОтиДе
TaM. -"'
СМООощ"-И3ЯИк$ ТоЙ пОДИре KM "He
"
мога саы да се хзмъхна оттуяа .
—"да го духаш моето иомче! Hue uuoro
те обхчаме!"—проскърцорх родителското
ду0.
-"АМа a3 Taka ще Cu умра Tyke!"-ИЭВИСИ
rлac от ДЪнОТо нa кофата той.
—"3а тное добр0 е!"—дочу.
уй"—хзръмжа Ко—
—"К'
фо no дяволите е т'
фан Вараджинта страшно и се опхта да го
ne.nue C лопата иежду очичните. "Ааа,
Hue сте Ония дето ии пресичат цимента и
ми препинават варта да u. • .хлъц. .
Иэръмжа още no—Страшхо той кяърляйхи

нещо no лист хартия.

—Аха!
ТрОЛЧеТо пОМИСЛИ още uaneo (8Ъм ДРа—
част oт обществот0?"—uoпxтaxa рхбите,
кОГ8То ТрОМчо се оп0мНК-"Дa ГраДИм Ta3x
прекрасна общност...Ние Държава Риб—
лвндия".
—Абе uto we взeмeт e дa Cu изuиeтe oчи—
те, бе? Ta т oвa е едно MpbCHO Амирисано
блато!
-He e BazHo uae хзГЛежДа, a каАА0 IIHшaт 3в неГо, РК8!
Tpoмчo C иъиa эачете тaбeляaтa—"Раз—
ЯЪДHИк 3а РИЬЪ—"РайСАх КЪт". ЛуЯЪт И3АЪН
СКзонв—Строгу 3ъбранен! Минетсерството
(не се чете) ще Диpи CTpora
Cтroфльopцa нa HapynunanuTe!". Тролче—
то нe Кскаше да suae ной е тоя
"Минетсерспото" и aaeo Ce e зarpижил
38 НДРиблaндxя, HO ТРЪрД0 3акраЧИ иЪи
xopизoнтa, далеч CT гуреливите погледх
wa рибоците. "Къде кукна бе, идиотче?
Сстанх npx нас—ще Cu жияееш царснК! A
може и дa нaлauaш белия черяей! Ще
бъдеш сяободен дa избираааш!"—Pикaxa
подире му рибешните СоцхопатИ.
—He иснам да бъда свободен да Избирам
бе, балъцИ—исхам дa Съм Свободен от
избори!
Х0ризонтът нe Изглеждаше no npuunun

н0гато потъна до кръста H ean u Яода. H
се зaмиcли. Когато троловете ыисляТ,
Може да микат векове. Всяна Сутрин около
нero Ce събираха стадо гуреливх pибx.
—Вижте ro бе—иисли! Каюък—пък ихсли!
—Камъче, хзмхслх ли защ0 РОдата е мок—
pa и защо белите червеи Ca най—Ркусното
нещо нa CHeTa?
Първо Ce 0гледа N видн, че е пoтънaл
До ФИАТ8 B uekauHo блаТо, a насреща My
Ce пуЛят дузина неиигащн рибешпи очи.

Най—после ro срещна: нaтo нero oOpacbn
C ПNФex и ЦАП H nyRHaT иHИ 90ЯЪpкaщ
—"3драяей"—каэ8 хашхк герой—"Не cue ce

Троичо Сяеткаяхчно изяaди яиpиara CT

лесно, нaиcтинa!) и избяra. Cope чан

далеч, дoнoлкoт o иогат да тичa бързо
торб8 C каМЪНх.

—да Ce жертяаш sa другхте бе!

пoфaтa H дробилката эа ивмъни.
нoca ou, раэби цииeнт a(пoлкo

тях?"—нo Тромчо Яече беше

—Кое?

тpx дена)."Е, каиво реши ли дa craвam

дa звмеря после иотиата на цъцеда. A г o
дa npauu "туп" точно в ихречв дет

тъй да энаеш!

MHOTO далеч (ка оноло четхри мхли и

Ахждвли преди. Kaк ти вияaт?"
—"Друм."—oтНъpнaxa му."Работя мкoro,
nonyeauau М8ПАо, КО ce кефЯ."
—А, какЯ0 paбOT Кш?
—Пишa!
—$8 к8кB0?
—Зa TOH8, което ме нефн нвй—мнoro!
—u aaняo e TO?
—Kaubuu.
—He paзбиpaм.
—В камъните ииа иног0 повече oткoпoт o
хзглежда ua пръВ norлeд.Koraт o cu
uanpaeeu CT нaмък кикой we те Я3Има
К8СерИо3Но. KBBAИTO и ДреХК дa
облечеш, pauo unu KbCHO те ce npoт pи—
Аат нa лaxтитe H кoлeнeтe и oттau гордо
щpън~aт наюенните ти втрибутх. Ст дру—
ra Страха C тaнxвa лaити no—лecкo ce
блъсиаш H обществения тpaнcnopr, a и
иoлeкeтe we те бoлят CT npoдължитeлнo
лaзeнe.
—"Разбрвх. Ако weaora xмau MacaC т poл—
че uuuora няма да ro кapaуβ да Cu nera
След "Леиа Нощ Деца"—грейна Tpoueo.
—"А—ии! Ще My тerля един бoй и ще TO
пpaтя rлaдxo H лerлoт o!"—нo т oвa нe
беше хегова реплина, a нa едхн мxнaвaщ
п8ляЧ0 CbC saxapHa прЪЧка H ГЪ3a.
A мислите ua Tpoмчo вече тКчаха no пъ—
тепата, нoнтo My noaaaa Друм:
Пуйче млaдo, нe слушало иaиa.

полояина), пък и Тромчо не бързаше.

Дyxнaлo CT nypuuna дa вхди Сяят.

Въряя дълго, спа uanxo и нeпpeкъcнaт o

Cpeewanu ro TpH танкиста,

МИСлеше. Изведнъж cnpe u sannaxa.
Macau обли каиъчета се зaтъpкaляxa no
схалистото иу лице, удряхя се H гърдите
My и тупваха меко H горещия пясък нa
пycтинятa. Вече знаете 3aщo наоколо имa
cauo дпин, дpaкoни H бодливи храсти.
Той имате Нужда от цел и Приятели 38 да

C neT литpa Яодка и без мезе.
Скач8й B кацата със зеле,
uspeHa'na тpиrлaBaт a лaюя.
"Moze, кo първои трнбва
"Дау ДжоунС" да Яидн нa бopcaтa."
АдчеН поглед т o зaбилo
•H страниците C Д8лаверата—

я ССъществи.

Tъproвиктa въpвuлa

npeMuwa т oлкoяa бърЭо покрай него, че

"най" cъc nyeІnки яйцa.

ясъщнОСт Яидя саио прашната иу следа.

Минало година Hpeue.

—3ащ0 Сте rypenuBu?-000uTa.

После ro чу:

—Стаяаме рано, знаеш.

— Ей, мъжки, що peHem, Oe?".

B wee били: Tpu Танниста,

—He cu д0Спиваие!

—"Tъкиo СЯършваХ."—нaзa TponeeTo—"A,

Дау Дж0унс и Пеш0 Пyйкaтa.

—iI бързо се зал8вяме эаа..ъъи, paбoтa.
—u нвкв0 точно работите?
-000, вАю8ше НужДа Дa пКгаш-К3пЪЛНАР8юе Paxнa coциaлнa фунпцнн—ядеи, CepeM a
нниои oт нас нИ изяждат!
—Ho uozeu да usOepeu кой да нИ изяде!

TH kO!f Cu?"
—"As Съм Cu Aз"—oтяъpнa лyxaвo Ягуара
Сп8С0Р."А—Ре тин неща дето ги
нaбapaбoнчи тука май Ca Cu чхста пр0ба

Разрастнала се фирмата.

Яжте nyecao със зеле.
Глозгайте Яним8телно Ясяка кост.
npenopbewaMe ви ниe,
и aacanuwa-eueo Др03Д.

САЪIIОЦенНИ иaмъни? ЩО Не Р3еиа дa ти
тегля едхн бой дa ии изpewem ome oт

Don Pepino
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erbatim МРЗ P
ествано в Іе~ ак ията

лед като толкова много писахме за MPЗ
плеъри no света, времё беше една такава машинарийка да кацне в редакцията,
за да бъде подложена на старателна дисекция. Фирма "Елтрейд 93" ООД, кoятo е официален дистрибутор нa Verbatim беше толкова любезна
да ни предостави MPЗ плеърът на фирмата, който
от около месец се предлага на българския пазар.
След като Cu имахме пациент, ние решихме да извадим скалпелите и да започнем операцията. Преди
това нямаше как да не ce възхитим на външния дизайн на джаджата. Красива сребриста кутийка със
син прозрачен пластмасов кanaк. мРЗ плеърът нa
Verbatim използва 8сантиметрови CD-тa, което ще
рече 230МВ музика на дискче. Предимствата спрямo 5,25 инчовите дискове са очевидни - размерът
има значение! Цената, която трябва дa заплатите за
възможноспа да натикате мРЗ плеъра в джоба си е
близо три nъти no-малкия обем.
След като се насладихме на дизайна, погледът ни
се насочй кьм останалите компоненти, които нaдничаха от картонената кутийка. Прекрасна окомплектовка! Освен устройството, тaм имаше и едно дебеличко pъкoвoдcтвo (нa няколко езика, без български зa съжаление), четири NiMH презраждаеми батерии, зарядно устройство (KoraTo e включено към
MPЗ плеър той работи и едновременно зарежда батериите) и дистанционно управление, Зa малкo да
забравя слушалките Verbatim, които въпреки малкия
Cu размер успяха да засрамят с качеството на звука
си, доста по-големите Cu събратя.

ко чист звук излизa oт малката мaшинкa!
Единствената ни забележка бе недостатъчно
мoщния бас, нo слушалките просто нямат нeобходимия обем, за да се справят отлично и
no този параграф. Втората добра новина е
бруталният antishock protection на устройството. To записва мРЗ фaйлa в 8МВ Cu буфер и
това My помага дa хаби no-малкo eлeктpoeнергия и дa бъде устойчиво нa всякакви външни интервенции. Какво ли не правихме - танцувахме, скачахме, тичахме, дори и на npeпълнен автобус ro качихме
- на Verbatim-a не My мигна
и окото. дори и за миг не
прекъсна просвирването на
мрЗ-тата.
Дистанционното на anapaтa
(кoeтo се закача с кабел
кьм устройството) имa двуредов LCD дисплей. Ha
първия се изписва името нa
песента, нa изпълнителя и
албума, от който слушате песента. Всички тези данни се точат oт IDЗ тaтa нa MPЗ-тo. Ако те отсъстват
или имат неблагоразумието да ca нa киpиnицa (патриотизмы е нещо толкова хубаво, колкото и нepaционално, щoмстава дума зa компютри) на дисплея няма да се покаже нищо. Bтopият ред пoкaзвa
номера нa албума, номера на песента и времето кoето е изминалo oт нaчалoтo на песента. Което ми нaпомня, че MPЗ плеъра поддържа до 8 нива нa поддиректории(които коректно разпознава)и дo 630

TECTOBETE

Първото нещо, което ни направи впечатления при
MPЗ плеъра на Verbatim бе прекрасният звук, който
той възпроизвежда. Просто няма да повярвате кол-
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oбeктa (файлове и директории) на диск. Hanъnнo
дocтaтъчнo, като се има предвид, че става дума за
230мВ диск. Нямахме никaкви проблеми с четенето
на директориите и файловете, дори след като
умишлено надрахме (леко все naK, да не ставаме
варвари) повърхноспа нa единия носител. Плеърът коректно възпроизведе и necuu записани във
VBR фopмaт. Еквалайзерът имa 5 режима: Jazz,
Pop, Normal, Rock, Classic, за съжаление не можете дa гo настройвате no собствения Cu вкус и
да записвате своя собствена настройка. Също тaка плеьрът нe може дa възпроизвежда ASF фopмат, a не е предвидена опция зa софтуерен ъпдейт нa firmware-a.
При максимална cuna нa звука плеърът издържа
около 6 чaca с две uoeu AAA батерии. Ако не се
npaвитe на музикален екстремист, може би ще
издържат и oкoлo час-час и noлoвинa в повече.
Със NiMH батерии положението бе по-лошо. до
пълнo разреждане можете дa се насладите на 4-

4,5 часа музика. Постижението в никaкьв случай не е върхово - някoи MPЗ
CD плеъри стигат и до 10 часа npocвирване с един диск, нo e напълно прилично.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНи ДУМИ

Отрочето на Verbatim работи без проблем с всички
видове 8см-ви CD медии, които могат дa ви хрумнат
CD-RW, CD-тa записвани в смесен режим(аудио
тракове и MPЗ-та), музикални CD-та, мултисесийни
дискове и CD-R. По време нa тестовете устройствотo се държа стабилно. Единственият дефект, който
успя да се noяви след продължителните тестове бе
странен софтуерен бъг, кoйтo понякога се появява
npu преминаването нa nлeъpa в Power Down режим
(за да се удължи живoтa нa батериите). Когато peшите да пуснете някоя песен, LCD дисплеят просто
изписва Connected и всичко замира до този етап.
Kaтo цялo Verbatim MPЗ плеърът ни изнeнaдa приятно с качеството на звука cu и стабилния Cu antishock. Устройството е npиeмливa алтернaтивa нa побиращите повече музика, HO дocтa noголеми MPЗ CD плеъри и no-малкитe, HO доста noскьпи плеъри c Flash памет. Препоръчваме eu дa го
имате предвид, ако сте решили да се сдобивате с
мРЗ nnebp.
Плюсове:Красив и изчистен дизайн.Дуракоустойчива
механика. Кристален звук. Удобно управление. Осем
мегабайтовантишок буфер. Отлична окомплектовка.
Минуси невъзможноспа потребителя да дефинира свой
собствен preset в еквалайзер-а. Липсата на поддръжка за
asf формат и ъпдейт на firmware-a. LCD дисплеят нa
дистанционното управление можеше да бъде поне

триредов и да се опреснява по-бързо.

ИнтepecHИ C
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ЯИТОВ.е Авторг Chappy

~ +^ '/гпlерlау.грдЬу.пе,
наскоро отново отвори врати сайта за ролеви игри - Roleplay
както вече знаят тези, Аоито са го посещавали, колегата Chappy e основното
действащо лице зад канския труд, който е трябвало да бъде хвърлен, за да придобие сайта подобён изглед. A той no нищо не се различава oт тези на големите
В.mстр,'рай и1
..
западни ролеви портали. Адресът буквално прелива oт информация, кoятo ще се
...~о~о:....~~~~.. ~• .~,. ....ст...........на,.....и.,...>._.~. стори като манна небесна на хората, кoитo милеят за настолните и компютърни
..~~
.~..._......~,..~..,.....w........w. ~.,~....... ролеви игри. Сайты е организиран изключително yдoбнo - навигацията между
различните рубрики е елементарна, има oпция за тьрсене, a като за капак на
Аввв ифв
всичко имате възмoжнocт да видите името Cu (a и банера Cu - нo за това ще npoамвн IАС.
поI
четете, като отидете на самия адрес) сред хората, кoйтo захранват портала с но.. .. мАт.ш ..таос..о.а :
вини. Както ce nonara на всеки сероизен сайт, Roleplay има различни форуми (ин=
тересни ще ги направят хората в тях), a след всяка статия човек може да изкаже
съгласието си/несъгласието си с автора. Казано накратко - ОТИДЕТЕ И
/
` ГO ВИЖТЕ. Определено ще останете изненадани oт виcoкoтo нивo на сайта.
цобрв цпwлиi

г ~Оlц'1~'1S.b'~

\

ооши~с~ов

....... i

"ttд.//мww./'usг°
Статиите за компютьрни игри, които са достьпни no хилядите специализирани
сайтове из Интернет, са често просто част oт огромната машина за пари кoятo интерактивния пазар представлява - тoнoвe хвалби чиятo цел е да приктиват всички
недостатъци и бъгове, често в сухарски стил, кoйтo трудно предразполага човек
да се наслади нa чeтивoтo. A да пишеш за компютърни игри е изкуство! Авторите
на Just So Reviews комай ca също нa това мнение, зaщoтo на техния сайт развлекателния бранш се обръща с главата надолу. Той предлага нoвини и статии за нови игри в специфичен хумористичен стил, изпълнен с черен хумор и ирония. Тук
може да намерите новини, статии, прегледи нa най-новите заглавия, кaктo и фoрум нa който дa изкажете мнението Cu зa острата ирония нa създателите на сайта.
Ако търсите друг поглед над любимите Cu заглавия и сте добре с английския език
/
` за да paзбepeтe шerитe - тoзи caйт има c кaквo да ви зapaдвa.

Новини

Програми

Статии

форум

::ч w

Реклама

Архив
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Coфmyepvm, koйmo !3u mpяббu

GRAPЅтFP

http.//www_qrapster oгa/

!

Отмина времето когато GSM-ите бяха смятани за лукс или за ценна придобивка, свърGRAPS TER ..-~-'--'
=(
зани с определена социална прослойка. Технологичният прогрес, непрекынатия спад
I ;'e ; F- г„~•,,,,,:
в цените и появата на нови и нови модели с всякакви възможности доведе до момент,
:°,
в който почти всеки може да каже, че може да Cu позволи да бъде тьрсен от всяка
опи ‚l? s, 9•woon
:;
точка. Ho не My e мястото тук да умуваме щo е мобилен телефон и има nu почва у нас.
м•t втан•Ёгв•nиvN4nin wU •гиг.п .. 6:'." аап т•.,yvo
Е-пan:I
Според авторите на Grabster, днешният потребител на мoбилни ycnyru има само един~
единствен проблем - и това е не как да cu плаща сметките, a каква мелодийка unu
ь~ оп,.ип.пмп о º о-инио-вмº л1
картинка да My Typu! Ha тoзи сайт ще намерите хиляди мелодии и стотици картинки,
,нэ es• ~,~ьп,~иа.
ьпаи.иьогм оº ..га
както логота така и SMS изображения, с които може да разнообразите и индивидуа.• /00.0030000.'
0.06.00
лизирате своя мобилен телефон. Избраните картинки се изпращат директно до мoº~~..,º..
билния ви телефон след като въведёте номер - и може дa сте сигурни, че МобилТел
"'30~~.«:.«
,
C,.atma.
~~
~
AД е включен в сайта! Виж, засега aбoнaтитe на Глобул ще трябва да пият no една
V
студена вода. Иначе имате избор между стотици категории, изпълнени с всякакви
вкусове и стилове - oт класика дo най-новите денс и техно хитове. Сайтът може дa се
noxeanu не caмo c roлям избop, нo и пpиятeн, cue интepфeйc c минимyм rpaфикa.
00005
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Има една noroвopкa, че ако има нещо no-дoбpo oт хубавата компютърна urpa, тo e
безплатната хубава компютърна urpa. И тoвa нe го е казал някoй oт онези батковци oт площад Славейков, кoитo в мраз и пек стоят зад сергиите снабдяват българския геймър с нaй-нoвoтo, кoeтo може да не намери... е, без кутийка и книжка,
HO nък на далавера. Казап roe някой като тези, кoитo ca направили сайiът
FreewareGaming.Com, портал посветен нa безплатните компютърни urpu. TyK ще
намерите последните новости oт сцената, информация за нoви eepcuu, огромен
файлов архив и дори ръководства за urpu. Всички тези налични pecypcu ca пoдредени no жанрове в 12 категории. Сайтът има приятен интерфейс, кoйтo нe изненaдвa с нищо HOBO, нo затова nък е лесен за използване. Независимо дали cu
тьрсите пacиaнc, триизмерен екшън unu ролева urpa за няколко часа отмора и нe
претендирате дa e с невероятно качество (KaKTo и изисквания), a и най-вече не eu
се ходи дo Славейков... изтеглете cu нещо oт oт тoзи сайт и няма да съжалявате.
Viva Freeware!
~

BROWNFISH

http.//www.бrowntish.coпm-

Ако имате достатьчно добра връзка кoятo да noзвoли свалянето на streaming
video, със сигурност може да намерите тoзи сайт изключително интересен.
Brownfish e архив нa независими, аптернативни кратки видеоклипове, майтапчийски клипчета, cepuanu и анимация, кoитo може да гледате през браузера Cu
напълно безплатно. изборът е обширен и покрива noчти всякакви вкусове. Съдържанието варира oт милoвидни клипчета дo истински гротески. Тук дори може да
откриете пародия нa "Междузвездни вoйни", превърнат oт приключенска сага... в
любовен романс. Повечето клипчета са заснети oт аматьори и тoвa cu личи, HO OT
друга странатова придава един невероятен дух нa тиnичнo"гаражната" продук-

ция изложена нa този сайт. Дизайнът нa Brown Fish cu пада малко алтернативен,
кoeтo би трябвало дa се чете - бaзиpaн нa Flash, труден зa навигация и нe особено
, дpyжeлюбeн.
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Манията, зародила се в Ялония с масовите пиукащи Тамагочита, достигна своя връх с Покемон истериите, които завлядаха конзолите (He без масовия маркетинг на гиганти като
Nintendo и Hasbro). Тя постави началото на един своеобразен жанр игри "развиване и схватки между виртуални живoтнки". Макар мнозина да предполагат, че това са забавления предимно за малки хлапетии без никакъв замисъл, това не винаги е така. Тези игри често имат
тактически, и ролеви характер, макар прикрит под миловидната опаковка с надпис 6+. B тях,
играчът получава свое собствено "животинче", за кoeтo трябва да nonara постоянни грижи, a
зверчето се отплаща като расте щастливо и трупа мускули, след което поема за близката
арена и ги премерва с другарчето си, кoeтo принадлежи на друг "треньор". Пример за такава
игра е и Syko Toy, нo с малката разлика, че тя се играе изцялo онлайн, нo CbC собствен кnиент, кoитo може да бъде изтеглен oт сайта. Нужно е преди това обаче да Cu създадете акаунт
и да Cu изберете дигитален "любимец" от големия избор на сайта. Самият клиент не се нуждае oт нищo ocoбeнo - Celeron 300 и 32МВ памет, както модемна връзка кoятo пoзвoлявa 56
килобита трафик. Той има изключително професионален вид и графично нещата в играта ca
на прилично нивo - не е 3D, нo нe e и грозно. Възможностите са твърде много за да се изреждат, нo си струва да се отбележи възможноспа да участвате е огромни турнири, в кoитo
трупате пари с които да отглеждате своя избранник, a тoй - onит и нoви удари. За изграждането на добра oбщocт са пуснати форуми нa които може да размените някой съвет или зададете въпрос, и дори чат канал. Самият сайт е шарен и добре изпълнен, използващ в пълна
сепен Flash технологията.
ј

~
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Намирането на хардуерните нoвини из Интернет е сравнително лесна задача, HO
намирането нa добро мнение относно избора на "железария" кoятo да поставите в

компютьра Cu e винаги относителен и труден за решаване проблем. Ако търсите
новости и статии за тoвa какъв компютър и какви части да Cu вземете, ще намерите такива в най-големият английски независим сайт за хардуерни нoвocти Hexus.Net. Макар и да нe ce oтличaвa с нещо ocoбeнo спрямо конкуренцията, тук
може дa намерите полезна информация. Сайтът е ежедневно обнояван с материали, разделени в множество категории - процесори, дънни nлaтки, хард дискове,
памет, графични и звукови карти, охладителни системи. Ha разположение на закъсалите са големи фaйлoви архиви с драйвери и тестов софтуер който може дa
\ ви пoтpябвa. Caйты имa мнoro дoбъp дизaйн и ce изnoлзвa лecнo и интyитивнo.

.~...,,..,~.~,,,.
º..ti.,.п.w~ ~Р+к "..

ннмииЧе,И.А.и1K.ri..
44.06.'.. 00'У'ТК# 0.1400

глК.г..п .шд

гип.игп+пгв~ºº1ио +.v,.
ц1г. • 7514

е0.гºгк1

Чи.л1в1
602.40 TVpи 'W' V O1.cielu, Ii 600'." h.rв • М.
00,2.1 0'".050. 0.400,0., ,., 200'', уиь0lцв.
006.0.

0400Сп г..0..,.п..,и ,гиишп.0иг... К.п.Т.....

м,г
м.гм

0000

>NO::л

0,0.0* мг̀:п6.0'::i»и.ги ,«,w" м..ши„н0»ЧV(-

we i w.oагп ".. 2002 62
...
ь.,
16016.0000

r~i~rr~v
✓
r~л
i/c ~A~

www.bgstore.co

-Tf-

Mar a з и и и:

Bap нa, yn. Райко Жинзи

~
ors 14, ten.

~

о

)7 974, fiyn. Княз Бopиc 1 65, ten. 607 97

Хмм,

Как да го започна това писмо... а, добре-започнах го.
Ами здравейте значи. Отдавна Cu мислех да ви драсна
(образно казано) едно е-mail-че, но, като се замисля,
единствената причина да не съм ro направил дo сега е,
че поради някаква причина ме е страх от Freeman. И аз
не знам щo-като сме се виждали изглежда симпатичен,
ама в отговарянето на писмата нещо на
агресия гo удря.
Anyway, защо съм седнал да ви губя времето (че и мoeтo
собствено) с rnynocTu? Mu не знам - просто така - да noкажа съпричастност. Следя ви от пьрви брой дo cera и
да не Cu кажа! Mu не бивa тaкa - не е редно. Ta зa това
ми беше главно идеята дa Cu кажа, че ме имa и ви обичам (без хомо асоциации aкo може). Е, и други още едно-две неща ми се въртяха в rлaвaтa. Ta дa noчвaм noд

~

U%2

ред:

1)И мен преди no ми xapecвaxтe. Имаше една xaoтичност във вас, която винarи ми e допадала. За съжаление, oбaчe cu мисля, че no-скоро aз съм се променил
(дали не четох noдoбнo изкaзвaнe). И така дa е, oбaчe,
виe naк сте Cu неповторими.
2)Таблиците - евала зa тях! Просто не знам кaквo щях да
правя без тях нa Starcraft (ex младост) или на Diablo 2.
Toea e още едно нещо, зa което всички други ги домьрзяваше и caмo вие хвърляхте светпина в мpaкa.
3)Дoкoлкoтo видях oт сайта и нa eac ви e xapecan "Al.'.
Защо не Cu направите труда дa драснете нещо и в списаниетс за тоя уникален филм. Ha хартия някaк Cu e noпрегледно и ocтaвa зa no-дълro, a пешперите oт киносписанията тaкa и не ro оцениха no дocтoйнcтвo.
4) Throne of Bhaa1- ще ме прощавате, aмa не мora дa не
взема пример от колегата c Civilization-a и да не Cu излея мъкaтa, oтpoвaтa и останалите телесни секрети no
тая тьпа игра. Абе кaк е възмoжнo, кажете ми, дa се нanpaви raкoвa дебипско продължение нa такьв шедьовър,
какъвто е BG2! Отговор - не е възмoжнo. Балaнcиpaнa ли
е според eac тaя urpa, в която мoят dual class 7 level
fighter, 26 level rage зa цяnaтa urpa не е направил нитo
една мarия. ToBa важи впрочем и зa cleric-a и зa druid-a.
Като се изключи призоваването на Planetar-a (oтдeлнo,
че с него нямa нужда oт други repou в rpynara aмa и това
е "много" балансирано) и нa някoй принц-elemental,
всички сме на мeлeтo. Taкивa магьоснически двубои, катo в BG2 тук npocro ue ca възмoжни, щoтo всичко е имунизиpaнo срещу кaквитo и дa било магии a и no принцип,
кaтo ro млaтиш дocтaтъчнo дълго с някoй "Всичкоубивaщ-мегастрахотен-меч' paнo unu кынo дaвa фира. Еми
аз съм npocno зacerнaт!
5) Kaктo cu личи oт 4) aз Cu naдaм no rpg-Tara (истинските - не Diablo I Silver). дo сега нaй-якaтa, кoятo съм играл, e P.S. Torment. Даже и книжкaтa прочетох. Е тoвa е
наистина yникaлнa urpa. Ta, на въnpoca: "Имa ли някaква, дори и съвсем минималнa нaдeждa дa се прави нова
urpa no Planescape?"
Ами стига съм ви губил времето, тoвa ми беше мъкaтa.
Пpoдъnжaвaйтe в същия дух - nocoкaтa е повече oт npaвилнa - вервайте ми. И не ce noддaвaйтe нa мързела,
щото видяхме кaк свършиха тия дето мнoro ги мързеше!
Ape чao (зa сега)
Roland of Gilead

Ееех, хаоса, хаоса...
Той е в основата на всяко значимо начало вьв Вселенаra. Хаосы кипи or стихийносГ (стихийноспа е хаотична),
чиста, концентрирана енергия, цвьртяща, беснееща вьв
всички посоки. Красива и сьвьршена в своята неконтролируемост. Човече, подобре не можеше ида го кажеш.
Но, знаеш как е - рано ипи кыно редысе намесва и
прецаква нещата .).
Е, тва е caмo гола теория, разбира се. Спорна при това,
нo cera нe му е времето ниго това My е мястото, да бисГрим фундаментални куесчьни.
Колкотодо Изкуствения ИнтелекГ, каквода кажа - не го
гпедах. Юпиян (Groover) npocro ми спомена, че е нянаиъв нелеп, футуристичен преразказ на Пинокио, който

дори би могьп да бьде ихубав, ако беше с един час пoКратЬк иПИ По-маПКо ПИГав, точно в тези 60-rинa минyти.
Не, не съм фен на подобни меподрами. Сигурно съм
пешпер, нe знам. Сашо roe xapecan, сигурно и той Cu
имапричини. Bbnpoc нa eKyC, кaкro с всичко в живота.
Аз например зверски ce кефя нa Памела Андерсьн, ама
Колегите все й намираткусури - pyca бипа, оставяла Cu
червилото no джойстика, не знaмкакво си. "Абе я мaйната ви на всички - им викам - кой е тоядето ce чувства
мьж и ще грынеда й откаже, ако премигвайки треперливо с мигпички вземе, че My поиска?"
Ta, гака...
Иначе за Throne of Bhaa1пично аз нямам каментар, дoиолкото знам Ипиян (Whisper) сподепя мнениего ги, нo
нe e чaк топкова краен в оценките Cu. A копкотодо нова
urpa no Planescape не се очертава нищо такова. Поне не
и нещо официално. Каито разбрах гиповете от Wizards of
the Coast са решипи да не поддьржат повече гози свяг, a
дa се сыредоточат само вьрху три or нaй-попупярните
oт тях. Единият, естествено, е AD&D, нa другите двa им
забравих имeнaтa - copи, нe CbM нa "ТИ" с RPG-световете.
Инакрая - ue, ue сме мьрэеливи. Споко!
Freeman
Mдaaa...
'...Мммм....не бе....не бе....не биий no него oт близо,
неиии

Пo дяволите ти
*******11111 He ce бие така111111 Г1ърво My пускаш Bone Spear и тoraвa, кат ти дойде oтблизo,
почваш дa ro млaтиш. A? Нямаш Town Portal!? CpaMonat!!! Тичкай дo rpaдa ся!! К'во знaчи мързи те? Тичай дa
не затичаш дo гробището!...'
T'вa e мoйтo типичнo ежедневие. C мoя приятел тука се
опитваме дa бием Диaблoтo нa Хелл, aмa ти сам знaйш
т'вa е трудна paбoть. Хммм... седъ Cu aзи нa мойту дивaнчи и Cu читa HOBB Workshop... Посли Cu седь на мойту
компютьрчи и cu слюшам Dimmu Borgir... дa им пищя
ли? B тoз момент ангелъ в мен кaaa:
- Недей дa пишеш, a no добре ce заеми с клacнoтo no reометрия, кoй ше доказва еднаквост нa триъгьлници утpe,a?

Mдaaa, хубу Cu е cпиcaниero, sepuol Виж, твa зa apпaДЖИKa мноГо не СХВЭЩдм, ПNГax ryкa и копеГИте - нИК0Й

не го обича. бе ти кaк го ядеш rвa чудо, бе, приятепю. Cu
един фантастичен шоп нaпpaвo. To, вepнo, тука no шопско много налитar нa арпаджик, мa ний кaк сме ce cьбpaли в тaз редакция предимно все провинциалистчета, ceпянчета, простаци един вид - скромни хорица,дaй uu нa
нас мрьвчица, блажничко нещо - рибица, филенце, вparни каренца...
Ся, глей кви ги говориш - некви гейове изпизали с двa
диска нa цена 3.90. Mu гейове de, мaн - кво повече дa ru
Кажа. Нийда ти мязаме нa гейове? Ей тва само, искам
дa ми кажеш?...
Mu aди, като имaш orroвop, пищи naи... :)
No ollence, man!
Freeman
Здравейте, хм, тролове? :)
flucax ви преди известно време като смятах, че тoвa ще
си остане първо и последно nиcмo. Ho yBu! изкушението
надделя и ей нa naк реших дa ви тормозя. be гледам,
пищи нapoдът no страниците нa cnиcaниeтo и ue знае
кaквo иска. Тая кopицa, ropкaтa, BbB всенароден
проблем я oбъpнaxa! :) Мен Cu ме кефи, тaкa че ще ви
noщaдя oт поредния кoмeнrap.
Обаче гледах филмчето, дето е на CD-to. Кефите бе, кефите.
Ей, все едно нac гледам некоя кръчма! Даже се сетих,
че преди roдини ce бях зanoзналa с един oт вac, aмa nycтo - лица noмня, aмa имена хич. Kaктo и дa е...
Ама зaдaчкитe ви - и те кефят - изтормозих тука народа
дa решава. Идилична кapтинкa - дърти мarapeтa седят и
смятат. Тъй де, no-добре пияници дa тъnчaт с винце, oткoлкoтo дa cu
ro изливaт в rьpлoтo. He зapaд друго - зa мен ще остане
повече! Xuxuxu...
Седя и мъдря - дa ви ударя ли една градивна кpитикa, та
дa ми теглите една... абе влaчи, тo от тoлкoз градежи,
ryxnu нe ocтaнaxa вече.
Айде чao ви, nbk cb надявам след месец-двa-три дa не
Mb удари naк мyзaтa

у

Крис

B тoз момент изnaa някьв дявул и викя:
- Глупости, кo ти дреме зa oнoвa клacнo, a? Пиши им мa!
Ta aз дaжи ни знъм зa KBO дa ви пишя. Аз съм един
прость фенъ нa ryй cnиcaниe. Мноу е дoбpo. Кат'че ли
пo-нaмaльвътe грешкити в последнити броеве. Друго Шo нe направите oтдeлнo друго списание, коет дa ca кaa
FantasyShop? дa имa малку арпиджить туй онуй... A! Зa
малку дa зaбpaвъ... Цинътъ! Мноry е! 5 кинтa! Bue поне
го праете no-дибело тaкa, дa си струа цинaть. Можи ли
тькь. Един Гейс Машиин струа 3.90!!! A e c двa диска,
каг noнякora имa и flbflHb игричкъ. Хммм влaзям и fly
някогь в чaть, aмa нe много честу. Е, aз ви кaaм пишете
за повече pъnъrътa! Мноry ca яки!!! Усобену Icewind
Dale! Може даже дa съм един oт малкоту хоръ, кoитo шa
кажат думи oт сорть нa: Counter-Strike e боза! Тва е eбaти
шибaнaть игръ!!! дa мpe!!! PПГ и туй e!!! E и Диаблу джитъм от време нa време...
Aaaa... KBO cтaнa? A? Дигнал Cu 63 нивo некромансер?
Браус!!! Днес wa превъртаме ли? Ок. Чaй, че тукя пишъ
некво писмо дo oния....aбe oния....aбe ue noмнa кa се
кaзвaxa....мaй PCshop unu нещо oт copra...
Ape чау111111
laпis4o
здрав...

". ..дух в здраво тяпо, мамата си е..."
Odpareu Ефеит ca твьрде яки, мдааа.
ХиподиЛ сьщо.
Мдааа. Фаиг.г
.
Taaa... Смлатихге ли ro Гяволчето нa Xenn? Гориото.
Срамота! И cera raru Xenn сигурно ще ви нарига зaдниците, ако ви cnuna, затуй си се noKpun. Ужписмо пишеш. Xe-xeee. Ma и ти rявoп го раэдаваш, гиай?! бе, каpaй - както идa е. Ядa видa cera зa кво пищиш.

Абе я кaжи кoя е кpьчмara,
Чеда ca поиефим малко 'live°, тьйда се каже - ти нa
нac, ниe нa red.
Пьрво над мacara, nocne ипoднея...
Абе, кактодойде.Икаквото стане...
Freeman
Здравейте пичове!
От дocтa време се кaня дa ви nuwa naK, зaщoтo последния път беше някъде преди oкoлo roдинa.
Пo принцип смятах т'вa дa стане след излизането нa 9
брой, зaщoтo тoй заедно с 8-ми много (дa нe кажа прекалeнo) ми xapecaxa.
И Cu викaм, ero нa повод дa им нanишa едно писъмце
cъc cynepnaтиви.
Xapeca ми тoвa, че OTHOBO сте Cu виe, unu кaктo кaзa
Freeman: "..., тo ce дължи нa фaктa, че зa първи път oт
дocтa време нacaм в cкpoмнaтa ни редакция ce възцари
настроението, духа и атмосферата oт предни cлaвни roдини."
Мда, и твa не ro кaзвaм caмo зaщoтo съм прочел предното изречение, aми тo просто cu личи, статии кaтo: The
Thing, Soldier of Fortune2, Age of Mythology и т.н.
Зapaдвa ме и тoвa, че броевете ca вече "здpaвo" залeneни и не ти се paзnaдa след кaтo го отвориш.
HO...
нo yBu, след тези двa хубави броя излезе следващия
10-ти, кoитo беше пълен с "бъгове". Ей, нe ме разбирайте погрешно. B броя нe ми xapecaxa определени неща, a
не кaтo цяло.
Ta да, започна oт самото нaчалo...или пo-roчнo в мoмeнтa, в KOHTO cu купих нoвия 10-ти брои. (значи не искам
дa приемате дoлo нanиcaнoтo кaтo кpитикa, a кaтo забе-
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лежки)
Първото нещо, което ми налрави впечатление след като
разкыах найлончето е, че броя беше с два "ЕДНАКВИ"
диска, два "ЕДНАКВИ плаката"... и страниците бяха разлепени. Също така ми ce видя, че броя беше с ловече
страници (бая ловече) от преди, и Cu викам, брао бе, найнакрая ги увеличиха тези страници. Е да ама... пак почти
всичко вътре беше no две, т.е. страниците се ловтаряха и
в крайна сметка моя брой беше някъде около 100 страници (зaщoтo не всички се ловтаряха, иначе щеше да излезе 150 страници). Лошото е тва, че ue ми ce случва за
лърви път да Cu взема "два броя на цената на един"!!!
Друго нещо, което ми налрави лoшo влечатление, е
грешката на корицата (кoятo се различава oт тази кoятo
сложихте на сайта). Там ише:"Списание за компютьрни
urpu", a noд него "Комлютьрни игриlМуптимедия" !!!
Малко тъпичкo се лолучава, ама..., a иначе корицата cu e
супер яка, и разположението на надлиса "Garners
Workshop" ми харесва.
Така, сега за съдържанието.
He ми xapeca статията за FIFA 2002, някак Cu ми се видя
постничка, свикнал съм с по-лодробни рецензии, a тази
no du лрилягала на списание като PC Mania unu PC Club,
нo не и нa Garners Workshop.
Виждам, че сте променили и хартията, нa мен и тaкa ми
допада.
CTpyea ми се че май npeeaneuo кыно се снабдявате с игрите. Аз например бях лревъртял игри кaтo Aquallox,
Deadly Dozen, Battle Realms и Return to Castle Woltenstein
дocтa преди дa излезе нacтoящия брой. A в мoмeнтa играя Atlantis3, Wizardry 8 i Comanche4. Haдявaм се в
спедващия бpoй дa имa рецензии нa споменатите no-rope urpu.
П.с.Вече в трети лореден hpou се набиват нa oчи разни
грешчици, кaтo: P2 600Mhz; P2 500Mhz unu P3 450Mhz,
кoитo взеха вече дa дразнят. Ape постарайте се зa в бъдеще дa не се долускат ловече. A пък и дo кoлкoтo се ceщам тези грешки бяха зanaзeнa мapкa нa едно списание
нa име Master Games. A тo дали съществува още, щoтo
нещо нe съм ro виждал no сергиите много oтдaвнa?
И тoзи саит мaи много ro пренебрегвате, зaщoтo npaвитe
update в месеца веднъж. Отнасяйте се малкo пo-сериозно към нero.
BYE
p(ancTep)
"Пази Боже сляпо да прогледа".
Ta да види, туй що нe е за гледане. Едио ще ти кажа:
вьрни го този брой в редакцията, ще ти то подменим. Аз
пично Cu сьбирам подобни "нестандартни" екземпляри и
сьм готов наистина дa ти изпьпня малката мечта -2зa
цената на едно. Ще получиш два броя за този. Ей ти на дапаверка. Ta нa свой ред искамда TB nonuraM - предполагаш nu някакво пo-cпeциалнo oтнoшeниe oтнaшa crpaнa кьм теб, някаква конспирацийка? Зa толкоз специален
flu ce мислиш, наистина?
Абе ти кaтo пишеш, тaкa - зa разнообразие, дaвaшnи cu
зордa помислиш? Как според тебда проверим всеки oт
хилядите броеве, зa дa отделим пепедефеитни (зa един
откоито, кaктo разбирам Cu абониран) от тях, които no
принцип винarи Cu ги имa?'Mи има cu начинда не ти ce
случва това, бе приягелю - отваряш нa сергията списанието, проверяваш, aкo има дефект - врьщаш. Toлкoз! Ha
вcичкo отгоре Cu трыналдa ce oппaквaш, че cu попучип
двa ппaкaтa u деaдuскa?
еиж тaзи забепежка за конфигурациите я приемам нaпьпнo и... км, зa този брой вече е кыно, нo в следващия ще се опитаме дa елиминираме тозидосаден нeдocтaтьи. Грешката зa повторения ua,qnuC в кopицaтa сьщo е нaшa и е чисго техническа, просто единият oт надписите някаи си е ocraнал от фaйna нa преднага кopицa иe сме идиoти, зa дa презентираме едно и сьщо (кoмпютьрни urpu) два пыи, npu rosa с разпичен шрифт. Tu
oбaчe сипьжец. He e вьзможно, пoвтapям - НЕЕВЪЗMOЖHO дa Cu превьртял, кoятo идa е oтизброените игри преди дa изпеэе предишния брой, камо nu всичиите

на куп защото (кaтo изкпючим Aquanox, кoятo имаше
paннa немска версия) TB още нe се бяха пoявилидори нa
пиратските сайтове. He e вьэможно дa си ги uwan преди
гях unu даже преди дa ce пoявят нa Славейков. Ако е тaкa, хм, aмида TB нaпpaвим снабдител нa списанието,
иaквo ще кажеш?
Бaaacи пичa!
Freeman
Здравейте, 0 вий...
Тролове мorьщи, нека cилaтa в ръцете Bu никora не нaмалявa, нека oгънят в пещите Bu никога нe гасне, нека
чуковете Bu не изтъnявaт, и зъбите Bu никora нe сменят
собственика си!... или с прости думи:
Как сте бе xopa, paдвaм се дa ви видя!:)
Ta тaкa, ue знaм oт кoлкo лета насам все ce каня дa ви
пиша... не нe, няма дa почвам да се извинявaм, просто
CbM Cu мързелив, и единствено един як ритник в гьза,
може дa ме нaкapa дa запретна pъкaви и дa се oтдaм нa
литepaтypнaтa cu същност. Kaтo споменах pитник, ...
ade аз съм много дoбъp човек, unu дa ro наречем дoбpoдушен, или кaзaнo с няколко думи, въпреки cвoитe
1.92CM не налитам нa бoй ако нe CbM принуден. Beднara
се oбocнoвaвaм, зa дa нe оставям Bac, 0 вий могьщи...и
T.H. в недоумение.
Знaчи чета си aз вaшeтo отроче No.10/2001 и след всички npeкpacни статии стигам дo pydpuKaTa °Пoщa"... xyбaвo, тa знaчи тoвa кoeтo нapeкox no-rope "puTHuK", даже
"РИТНИК беше nиcмoтo нa някой, кoйтo дopи нe си бешe нanиcал имeтo, caмo ще cnoмeнa, че въnpocнaтa личност е "студент 1-Bu KypC приложна мaтeмaтикa". Цитирам тaзи част oт nиcмoтo, кoятo мe oropчи нaй-мнoro:
"...А зa дeмoтaтa...нaй-дoбpe пускайте caмo дeмoтa нa
готини urpu, извинявайте aмa кой ще седне дa urpae тaя
cynep тъna urpa дето симулира тaнк. Ебати cкyкaтa.... To
никой не може дa BH накара да играете тьпи urpu, естествено (cnopтни и секви други cимyлaтopи примерно)." Зa
мен тези някonкo °безобидни" зa друг реда, ми подействаха кaтo жесток шaмap, не caмo лично към мен даже, a
към всички онези които ценят симулаторните urpu. Haиcтинa, нe искам дa пaдaм дo нивoтo нa paзни безскрупулни типове и да зanoчвaм с pyraтнитe, aмa кажете ми кaк
дa не ce ядосва човек? C надеждата че flHCMOTO ми ще
бъде nyhnuKyeauo, искам да кажа няколко думи нa oнзи
"студент 1-eu курс npилoжнa мaтeмaтикa": Bиж nu, не
знaм oт коя дупка Cu ce npъкнал нa белия свят, и нe знам
в коя Cu ce скрил oт дневната светлина, нo си личи, че
връзката ти с xopaтa и действителноспа ce orpaничaвa
дo XXL след полунощ и "Искрено и лично". Съдейки no
тoвa, че Cu "1-ви курс", Cu на около 18-19 roдинки и жьлтoтo oкoлo устата ти още cu e тaм. Надали Cu спомняш
urpu кaтo "SUB", "Airborne ranger", "Silent hunter", "Fast
Attack", "M1Abrams" и T.H., без дa се вpъщaм още no-нaзaд към хитове кaтo "Gemstone warrior" unu "Aztek", зaщото ти никora нямa дa имaш щастието дa ги изиrpaeш.
Кой Cu ти, че дa даваш oцeнкa зa тoвa кoя urpa е "тъna" и
коя нe? HuMa още нe си paзбpал, че имa urpu за всички
xopa unu искаш Gamer's Workshop дa издaвa отделен
брой само зa теб? Ако някога ce навият дa издaдaт пoдoбен брой, тo в нero кaтo единствено и нaй-noдxoждaщo
ти зarлaвиe ще е тoвa нa "Schizm"/мойте нaй-големи yвaжения към иrpaтa, нo ocтaвaм с усещането, че името й е
съкращение oт "мaзoxизъм' с едно "s" зa благозвучие/, и
TO нe зapaди нещо друго, освен зa тoвa, че с нейна noмoщ ще можеш дa се диnлoмиpaш в специалноспа
"npилoжнa мaтeмaтикa". Искам дa знaм, ти виждал nu Cu
urpu кaтo "Flanker 2.0", "Longbow 1,2", "Panzer Elite",
"Hind"? Hякora npaвил nu cu кацане нa самолетоносач
npu нулева видимост със Су-33? Усещал nu cu кaк пръстите ти ce вnивaт в джoйcтикa, a noпa no rъpбa ти зanoчвa дa лепне, когато npea aMhpaaypaTa нa Sherman зърнeш дулото нa нeмcки Тигьр?!? Ще зaвъpшa думитеси с
нещо, кoeтo надявам сё няма дa npoзвyчи кaтo част oт
Eвaнreлиeтo:
"Боже, onaзи всички urpu /били те cимyлaтopни unu нe/
oт ръцете нa noдoбни "студенти 1-eu курс, приложна мa-
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тeмaтикa" и дa се cлaви името на Jane's и SSI!" Haиcтинa
нe исках дa стигам тoлкoвa далече /абе aeo не искаше,
нямаше дa стигиеш /, кaктo кaзax всяка urpa Cu имa своите фенове, a aa yвaжaвaм всички тях.
Щастлив съм, че имa xopa кaтo Bac, които внасят светлинa в душите нa геймьрите, не cnиpaйтe дa пишете, защотo Bue имaшe дapбa, зa кoятo други caмo мoraт дa мечтаят. Дори ако нa света остане една единствена urpa и тя е
Тетрис :)))
He бих мorьл дa зaбpaвя статиите Bu зa "B-17", °Hitman",
"Alien vs. Predator", никora нe се бях cмял тaкa, чувството
зa хумор е нестихващо, нe знам дали се дължи нa Пpaтчет unu Sprite със медицински cnиpт, HO TO e ОРИГИНАЛНО. Пожелавам Bu много бъдещи услехи.
liлaroдapя Ви зa всичко, кoeтo дaвaтe oт себе Cu, ниe
просто нe го заслужаваме.
Ваш,
Wizard
И uue ти благодарим, човече!

GW
Преди повече oт roдинa
Бях предизвикана дa нanишa отговор нa статия зa компютрите и бpaкa. B cтaтиятa беше представена мъжкaтa
гледна тoчкa, a aa представих женската. ОСноВНдта ми
идея тoraвa беше дa noкaжa кaк дa се привлече внимaнието нa PC-мaниaкa и в oбщи линии - как дa се свали
тaкaвa личнocт.
Cera, roдинa и нещо no-кынo 0TH0BO Oux иcкana дa вземa отношение. Toau nът пpoблeмът е друг. Свалили сме
oбeктa, oкoвали сме го в брачни (a в повечето случаи - и
родителски) вepиrи, живеем си щастливо. Пoзнaтo nu eu
е дотук?
Скъпи мъже, тoвa писъмце е нacoчeнo към вac; нямa дa
посочвам, вие знаете кoи сте. По npaeuno мъжa, кoйтo
paбoти с кoмnютpи (в кaквaтo и дa е фopмa и професия)
е ocoбeнa птицa - нoщнa. Пporpaмиcти, rexн. support, peдaктopи нa PC списания - всички тези странни създания
пpeкapвaт no-roлямaтa част от дните си в CbH, a през
нощта ги oбзeмa творческо вдъхновение.
Ние, нежните BH noлoвинки, oт дpyra страна през деня
padoTuM, a нощем спим (CAMИ!).
Скъпи мъже, мoля ви дa се замислите нaд тoвa: ние paбoтим през целия ден, след кoeтo се npuSupaMe, зa да
се зaнимaвaмe с поколението (кoeтo вече е нa nът дa реши, че тaти - тoвa е гласът в телефона), след кoeтo ro
слагаме дa спи и се зaлaвямe с бeзкpaйнaтa дoмaкинcкa
paбoтa. И това се noвтapя BCEKИ ДЕН. И ro npaвим сами,
понеже вac ви нямa.
flpu цялaтa тaзи aктивнocт, ниe ce cтapaeм дa изглеждаме дoбpe, да зaпaзим и развием интeлeктa Cu, дa сме
добре инфopмиpaни и с дoбpo чувство за хумор. C нaдeждaтa, че npoдължaвaмe дa сме ви интересни и зaбaвни.
Помислете върху тoвa следващия nът, когато заминете
зa oфиca Cu no вpeмeтo, кoraтo uue ce npudupaMe.
Помислете дoбpe и върху факта, че aкo непрестанно нямате време дa оцените тoвa, кoeтo пpaвим и тoвa, кoeтo
сме - може би някой друг имa.
И понеже нe искам дa зaвъpшa с тoвa песимистично заключение (MaKap че звучи убийствено зa край :)), нeкa да
кaжa и това: всичко дотук е нanиcaнo с много любов и нe
e onuT зa зanoчвaнe нa скандал. Bъnpeки всичко, ниe
продължаваме дa BH oбичaмe.
Mнoro.
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боже!
Ако знаех, чe не в, dux Cu помиспил, чe е нaпиcaнo отженa ми unu нaй-малкoтo, че сте ce нaroвopили с нея.
Ho сега сериозно, разбирам зa какво roвopиш и имaмотroвop.
Ще се вместя в двa реда:
Hue виждаме и знаем. ЗНАЕМ! Исьщо su oбичaмe. Mнoro! Зa uac sue suuaru ще сте Cu HOMBP едно!
Freeman
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Здравей мило, скьпо списание... (Ъ, ъ?)
He, нe, нe... това беше зa Мики Маус!
Мила Мамо, пиша ти за...(What the?) И това не - беше
много, много отдавна.
Good even!ng comrades от Garners Workshop!!! Myaxaxaхааха! Казах ro нaй-нaкpaя. He ви е cpaM... виждате ли до
какви депресии води вaш'тo списанийце??
Загубих и ума и дума.
Ho млъкни сърце. Bce пак, за дa ви nишa трябва да има
причина и не възнамерявам дa Ви карам дa чaкaтe, зa да
я разберете, HO (ex, винarи има едно нo) преди тoвa, кaктo всички го правят, предпочитам дa нanpaвя кpaткo предисловие (История).
Е, кoraтo бях мапък cлyчaйнo ми nonaднa "нещо" от сорга
нa Ye olde workshoppe..., което дocтa ме oзaдaчи (в смисъл нe caмo зarлaвиeтo, нo и други paбoти B caмoтo списание) и aз saro все още мини-геймър реших, че мнoro,
много нe TO разбирам и ще чета PCMania (no-разбираемoтo). He мё разбирайте погрешно: нямам нищo против
Манията, HO те просто HE могат дa се сравияват c вac.
Сега, кoraтo съм достатьчно roлям и paзбиpaм тoвa, което пишете знам, че Вие правите списанието с много труд
и обич, че тoзи стил, кoйтo сте изградили, е уникален и
неповторим, че Bue cтaнaxтe CПИCAHИETO. И пaк млъкни сърце...
По тeмaтa за новия брой:
1.Пo дяволите бисерите ca върха нa cлaдoлeдa!!!
2.И тесты също!:)
3.A nbK зa статиите да нe говорим.
4. E, ape стига вече похвали деееее! Taкa, тeмaтa зa емупаторите нe ме кефи особено, леко е поизчерпана и се
нaдявaм дa нe намери място B следващия брой.
5.Aaa, дa : имa ли нещо no-HOBO относно Heroes 4??
И т'вa e !Имa caмo едно нещо, кoeтo трябва дa дoбaвя:
Watch your back
П.С. Cnoso бе негри и нerъpкe, нe ce вълнувайте толкоз ;)

Yavovian
Здрасти,
По гемата за емулаторите - ако не миспехме, че Cu crpyвз нe бихме пуснали такава рубрика. Ето ги и. мотивите
ни:
Емулаторите са сред пьрвите компютьрни игри изобщо и
са точно тези игри, коиго запалиха мнозина отнас, показаха ни едно ново, уникално забавление: Една нова емоция. Идоднес мнозина отнac продьлжават судоволствиe да ce забавпяват от време на време с TSX. Te ca преирасна "времегубка" и cпoкoйнo могатда запьпнят единдва часа, на всеки, отегчип се от сегашните cвpьx-oбpaзци на развлекатепния софтуер. Всьщностна по-младите
геймьри TB ca непознати. A според нас тези игри садостатьчно атрактивни и предпагат геймппей, какьвго не
бихте могпида получите от нииои други - опростен, изчистен, без тежьи интелеитуапен епемент - само диреитно, семппо екшьнудовопствие. Лесно смипаемо иувличащо. да нe харесваш емулаторите означава сгмо едно че не ru познаваш. Това се опитваме да променим ида
ви втьппим.Дайте им шанс бе, хора. Набавете Cu малко
от тези игрички, които ви описваме сьвсем на кратичио и
само на една страничиа и ce позабавлявайте с тях. После
n81( ще Cu поговорим.
Новото oкoпo Хироус-а е; че HOBO няма. Живот и эдраве
Февруари-Март ще имаме поводда загворим списанието за месец-два, спед което ще поспедва един изцяпо
посветен на играта брой.
)
Freeman
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Здравейте труженици,
от Редакцията. Няма дa се обръщам към вас с "тролове",
зaщoтo earo гледам нe ви харесва особено (или греша?),
a и вече cтaнa клише. Butt" дa се въриа нa тeмaтa, nишa
ви nopaди... хмм... три npичини:
1.Новия брой
2.Зapaди загадката, и
3. . .. aбе ще видите.

Ta знaчи (aKo видите много °знaчи"-та, тoвa e зapaди
даскала no физикa —>40 "знaчи"-та/60 сек) Пo nъpвaтa
тeмa: Бpoят е нanpaвo шедьовър. Всеки nът все no-дoбре! MHOTO ми xapeca тoвa зa нейно величество Биpaтa
(xexe, bupa yopc Епизоуд Уан: Дъ фaнтьм Бираджия:).
Heмaлкa роля зa качеството нa броя допринася и кopицaтa. C тези "рентгенови" снимки и aнaмнeзa отпред npocтo... тaкa съм се радвал (я, дa видим какво ще кaжaт сеra противниците нa хоризнталния нaдпиc!). TaKa, я дa видим кaквo още... a, дa едно предложенийценце. Cлaraйте нaдпиca всеки път paзnичнo - вeprикалнo, хоризонталнo, no диaroнал. He съм paOoTun c Quark Express (пpenonaraм с това правите страниците), HO предпопагам нямa
дa е ocoбeнo трудно.
Зa втората тeмa: Абе xopa сигурни ли сте, че nъpвaтa зaдaчa e uanucaua npaвилнo?

Трето: Искам да ви благодаря, че ви имa. Bue cre ми еднa oт малкото радости a живoтa. Блaroдapя! Toвa ще е от
мён oacera... уф, зa мanкo дa зaбpaвя. Филмчето зa
Workshop-a e много дoбpo caмo, че нe знам кой, кoй е.
Разпознак Freeman (npocTo беше невъзможно дa TO миснa), Alex_III и Balrog B мелето, нo зa останалите идея Cu
нямах кoи ca. Ако е възмoжнo пуснете Фипмче 2 с имената нa участващите B нero.
Иначе идеята с филмчето мнoгo дoбpa.
Довиждане... засега >: )
Wolverine
'Butt зaдник, жaproн (б.a)
Здравей!

По причини, коиго нямаг нищо общо сжепанията ни нe
можем всеки пыдаразполагаме надписа различно. За
диагонално да не говорим, HO ще ce опитваме кориците
ни да носятвсеки пыраэпична визия и настроение. Колкoтoдo филмчето - ще има и втopo - когато го направим.
He ни тресе чак ronкoз грандоманията, че да Cu показваме мутрите всеки пы. CnegeaWoro филмче обаче CO нaдяваме да бьде на далеч по-виcoиo операторсио и peжисьорсио ниво.
Хехе, кой знае единден може и с кинематографияда се
захванем:).:.
Freeman

мдaaaaa!
Опс, кьде ми ca мaниepитe. Вместо дa ви noздpaвя кaктo
cu My e peдa: "Ко стааа е тpoлoвe!" Ta, нaчи, реших aз дa
дръпна едно стегнато писмо, без дa се oтдaвaм не емоциите си. Няма да ви хваля, a направо ще посочвам фaкти. Ta вървях Cu aз един ден (мaй петьк беше) и с отчаян
поглед нaдничax no сергиите, a лелчетата тьпо мe npикaняха: "Aaaa, момченцеее, ena бе. Излезе ПЦМАНИА .
"Абе кфa ПЦМАНИА, бе" - отвърнах aз - "заврете Cu я B
TXE ACC тaя "ПЦМАНИА". Ta гледам, гледам и нещо B
погледа ми зеленее. И зaд един нескопосано нaшapeн
брой нa ПЦЦЛYБ скивам 4 заветни букви: "WORK..." "Въъъ" - викaм cu aз, подсвирквам нa лелчето - "дай, вopкшопа!" Baдя naчкaтa noeмaм cnиcaниeтo, cкывaм CbC
зъби найлончето и кo дa скиам:
1. Тая кopицa мноу якa бе! Тц-тц-тц! Opиrинanнa, нестандартна, въpxa. Caмo тьй дa ca кориците. Ей твa ви xapecвaм бе xopa. Opиrиналнocпa. Toвa ме подсеща зa една
кopицa нa no-стар брой. Дето oт едно лице излизaт едни
червеи, едни чудеса. Ауу кеф! Ta, понеже съм Cu дребнaв, noчвaм с кpитикитe.
AMu всичко й e cynep. И букеите сте onpaBunu. AMA! Haчи не седи много хубуу orrope дa пише "КОМПЮТЬРНИ
ИГРИ" a точно от допу дa имa "КОМПЮТЬРНИ ИГРИIМултимедия" Изберете Cu eднoтo и твa e. Caмo да
вмeтнa, че някoи oт бисерите нanpaвo ме побъркаха от
смях. Теста също беше много як, HO мисля, че от ГВ32
беше по-як.
Mинaвaмe нa 2. Статиите.
Ta 2.1 - вътpeшнa кpacoтa. Там никoгa съм нямал забележки, HO caмo едно нещо ме noдpaзни. Не, че съм някaкъв paзбиpaч, a и скрийншотите може да лъжaт, aмa нe
схващам защо Реинбоу е с ЦЕЛИ 25% no-rpoзнa oт Moн-

стер Инк. He виждам зaщo oнзи зелен Pb6AT napалeneпипед с бледо noдoбиe нa зрителни opraни тpябвa дa е
25% пo-кpacив oт Блaцк Txopнeтo. Bяpнo Рейнбоу е гpoзничкa , aмa тoя Монстьр Инк.... тoлкoз pъбaв... Айри cnupaM.

Ta 2.2 - външнa кpacoтa - senu сте Cu поука от жалните
викове нa феновете за фоновете нa статиите. И aз понеже съм капризен кaзвaм: "Зaщo ro нема онзи як череп с
nиcмaтa. кфo толкоз My харесвате нa туй жьnтo-синьо
писмо" Ta кфо още ммм... дa, знaчи доста xopa също
ce oплaквaт, че ro нямa текста noяcнявaщ кapтинкитe.
Многу й полезен бе. Щото aз oбичaм нaй-oтнaчалy дa
хвърлям един 6bps Фьрст пук (He бе, нямa дa мяткaм лукoвe) и след тoвa noчвaм четенето. Искамее тeкcтoвeeee.
Ta cera понеже дocтa порастегнах туй писмо да npeминaвам към
3. - дискът.
Пъpвoтo, което ми се нaби нa oчи B него e WORKSHOP
MOVIE.avi. W000W! дa. дa, нaй-сетне. C цъфнaлa нa лицето wиpoкa усмивка пускам филмчето и КФО? КФО?
НИЩУ! ФУЦК! Че aз имaм ДивХ. Kaкфo? Ma тo имало
нoвa версия 4.кундурнайси. Тц-тц-тц. Kaкфo? дa cu я дaунлоудна? Ех, лесно, лесно aмa имa едно HO (aмa, обаче... eтc.) - слряха ми възможноспа зa даунлоуд (a пък
други въобще нямaт и-нeт. KaK ше ro нaбapaт тoя ДивХ :(
) Зa твa npaщaм една мoлбa oт името нa всеки B мoeтo
положение: MHOrO no-noлeзнo, ще е дa пуснете нoвaтa
версия нa ДивХ, вмecro пopeднaтa версия нa BuHAMn
unu мИРЦ. Mнoro ще съм ви блaroдapeн. Айди спирам
дa говоря no тaя тема, че сигурно ca ви нaпълниnи пощатa с писма с тoя въnpoc. As кaтo гледам мaй нa мoлби ro
oбъpнax. Ето още една - нacкopo, кaктo знаёте, usnese
нeoфициалнaтa Heroes of Might and Magic 1II1/2: In the
Wake of Gods. Ta дa ви помоля дa напишете нещо зa нея.
Може и нa диска дa я сложите axo искате (зaeднo с 3.51
naчa). Mнoro xopa ще и се зapaдвaт.
Mu твa е писъмцето ми. И понеже тoвa ще е последния
nът зa rasu roдинa, a който ще ви noжeлaя приятно изкарване нa Коледните празници. И честита нoвa година.
Бaй
П.С: нaдявaм ce cкopo дa ви видя мутрите ( нa живо unu
с noмoщa на ДивХикса :))
П.П.С:
"B далечните KapnaTu,
Едно дьpвo ce клarи,
Ебати, ебати..."
И aз я знaм тaя песен.
МахРаупе
Брей, брей, брей...
Знаеш я знaчи, песента,...хе-хе, да не пoвяpвaш. Много
се радвам. Значи Cu схванал поспанието отпредния
брой, приятепю :). Обаче, тука има едно нещо дето много ми xapeca B това писмо и тва е желанието тида спагаме текстове под снимка. To никoй roлиoз дьпго нe вьзропта, че ниe решихме, че мнoro правилно посгьпваме.
От спедващия бpoй ще се опитаме да вьрнем текстовете
под снимка. Казах ще опитаме, обаче. Един Гocпoд знае
дали ще стане, щoro колкото единда не им се вярва на
някои npu нас все още цари ГОАЯМхаос. Може du затуй
сме и таквиз симпатяги : ). Оня файнския фoн зa писматa eepuo Cu беше файнски, ама знаеш ли - малко обемен
беше кaтo дизайн и много зaтвapяшe сграницата, трудно
се чегвше вьрху тoзи беграунд. Затуй ro махнахме. За
ДивХ още не знaм какво дa л'aжa, диска нe е сглобен и
все още нe знaмдали щея имa програмката выpe. Дoкопкото знaм, обаче, точно raэи не e безплатна и мaй няма да можем дa я пуснем. Bce пaидa нe говоря наиэуст
cera, като излезе броя caM ще видиш, дали сме я пуснали ипи не.
A за тоя Xupoyc квода ти кажа - тотален шит.гДори не
сме nucanu зa uero. Още повече, че това не е кpaйнaтa
версия. Бпагодаря за пожепанията. Весели празници и
на тебе и спорна Hoes Година. Инa всички, които четат
тези редове.
Freeman

ЗАLцО ,4А HE CE ЗАБАВАЯ BATE?

~

~

~

АОКАТО HЯKOЙ о,РУГ РЕШАВА
ПРОБЛЕМИТЕ BИ BMECTO ВАС

AБOHAMEHTHA ПOAAPЬЖKA
HA KOMПЮTPИ

За контакти:
Алрес: ул. "Ген. Гурко" N34
Телесаони:
980-72-45
088/784-986

Hue преаАагаме:
5 голишен опит
24-часова поллръжка
7 лни селмично
Спешно реагиране no 1 час

B-connect
- предплатената мобилна комуникация от GloBul

в F1b ЗкС1 C твОЯ СвЯ T

Най-после нещо съвсем различно
в мобилните комуникации!
ЗАБРАВИ ЗА:
• договори
•сметки
•месечни такси
ПОЛУЧАВАШ:
~/ 12 месеца активност
‚/ кратки текстови съобщения (SMS)
„ Идентификация на повикванията (CLIP)
‚/ Гласова поща, ... 0 също
✓ Много изгодни цени и унифицирана
тарифа безпикови часови зони
За всеки, който желае да ползва предимствата
на мобилните комуникации, GloBul създаде
новата предплатена мобилна комуникация
с карта B-connect.
B-connect - твоята мобилна връзка от GloBul !
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