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.l líiřte na hlavu.Prakticky
kaž(ý protivnÍk, vyjlna
t užš íc hbos s ú'j de zli.
jednoudobřemí.
kvídovat
řenouranou.
.,(Dejte pozor na to'

Že

i když některé předměty
jako lsou páky a ventily
nejsouZe začátkuk niče.
mu, mohou být později
přeúrě.
stejně vypadající
k postupu
Ye hře.
ty nutné
f v íc e t . Z ::py a t rj k y n a
s t raněli8 .

ratislavský vývoiářslý ým
pře.
Cauldron,známý hráčům

hned vesele|ší.
Tedy jen

devšímhardcorovoustrategii

slých voiáků by totiž byto

pÍo vás. Mnoho nepřátel-

Spelkross' která svou obtíŽnostípřidala

v následuiících
minutáchvesetej.

mnohýmneiednuvrásku na čelo,před ne-

kdybyvás nepotkato
šícha htavněživtých'

dávnemkonečnědokončilslibně vypadaiícÍ

a neboootkatobez ní.TamkdeskončilUnre.

střílečkucáaser' a tak isme se na ní mohli

vesmírné
al a ti. totálnidestrukcí
lodi a úni.

lačněvrhnouta pořádněií provařit.Nutnoří.
ci' žejsme byli mitepřekvapeni.

kemv záchrannékaps\i,Chaserzaúná.

Kdo jsem?

Go mě ěeká?
Abychomtrochuosvětlilisituaci'je třebařrci'

hlavy implantován elektronickýstopovač

Tak na tuhle otázkuie ze začátkuhry velmi

Že 5e píšerok 2044.Na Marsuvládnev čele

s miniaturníbombou,pomocíněhožz vás

těžkéodpovědět.Jediné'co je iisté,je, Že se
jmenuieteChaser.JohnChaser.Žádnédalší

organizaceMARSCORPSamuel Longwood

boss Valleroudělá alespoňna chvili posluš.

a W Novaprávěodvysílala16.58.dílteleno-

néhopsika' plnícihojeho rozkazy.Na htedá-

vzpomínkyale nemáte,a navíc

vely Mladía neklidni.Nášhrdinapřistanese

nívlastni identitytedy budetemusetna pár

po vás idou vojáci, takŽe se

záchrannýmmodulemv městečku
Montac|q

dni zapomenouta svésílyzaměřttena nale-

musíte

hezky

rychlezdekovata zaďttse

jinakvás
protoŽe
o sebestarat,
z vesmírné
staniceH.M's.Maiestic
odvezounohamanapřed.Pročzde iste, kdo

a ani zde ho nečekánic př-

zenídůvěryhodné
osoby,lderá vám pomůŽe

iemného.ostatně iako Po
celou hru. PÍibéhChaseraie

pavoukavevašíhlazbavitse elektronického
vě. Přttelemse vám postupněstaneGomez,

totižopravdudo ne|menšího
detailupromyš-

kteý vám po několikamisíchdohodív Ma-

lený' ptnýnásilí'nečekaných
aratů a děio.

[émTokiuseanciu rebelkyShimako,kteráse
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zabývá nanotechnotogií.
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elektronického
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i běhemdne se vám totižvracejívzpomínky
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Schwazeneggeremv hlavníroli. Steině
iako on, trpi i chaser ztrátou paměti
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a i jehopostupemčasuzavedoustopyna
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speciálníminiponorcea proidetemnoho
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misí.Dočkátese zrady'taiem-

skleněnýchvýptnía máte dosti iasnou
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néhopřrtetea nakonecse podMte i na

ně o čembyl filmVosíhnizdo.
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|akisme napsaliiiŽvýše'příběhie
opravdu promyšlenýa navície vyprávě.
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SIG SAUERP226
Kalj brr 9 m mLuger/ Para
Početnábojú:15
Vóha:0 . 8k g

BERNAil12
l( alibr:9 m Lr!eriPara
Početnáboj ú|
30
Váhó| -1kg

Mimochodem,kdyŽ uŽ jsme zmínili
CLAICorlx 950
( dl:D r: . ona Luger/ Pa ra

sk[o'tak ie třebahneddodat'žesi s nímuŽijetespoustulegrace.steině iako v Soldierof

Počernáboj Ů 5
l0

Fortune2, kterémuje Chaserv někteých

Váha
| 1.7 kg

podobnější
okamžicích
než jednovaječné
dvo|če
svémubratrovi(kdybyse vypnu[apo-

It{GMtlt4 l0

mocnázobrazení
HUDu,mohlby míti znalec

Kalibr: 9 m mLuger/ Pa ra

probtém
rozeznatobrázkyz těchtodvouher),
je totiži zde na jedničku
zpracovánojeho

Početnábojů:30
Vá ha:2 . 8 4k g

lns(enr.zvlastepaKve vyse zmrnenemtst,
kdejsoustropnívtýplněskteněné
a běhaiípo

|'1&t(
G1l

nichnepřátelští
voiáci,si tohotoefektuuŽije-

Kalibr: 4 , 7 x 2 8m m

te do sytosti.stačítlakovávlnaz vybuchtého

ie Half-Lifea pokudabsolvujetetutoriál'bude hnedvědětproč.Stejnédefaultnírozlože.

Početnábolú;50

granátua uvidíte,co to udělá' Prostěradost

překáž.
níovládání,identické
skokyna Vyšší

Vá ha:3 . 5k 9

pohtedět.
Škoda
ien,žese střepynezabodá-

ky s pomocískrčení
se v nejvyšším
bodusko-

vajído mrtvoliakov SoFz'

Hroučíslo
tři, ze kteréje cítitinspirace,

po.
ku,krevna hudupři zásahuatd.Konečně

zůstaňme
a[eu in5oírace
autorů.
Další

Kal' ibr:4 , 7 x 2 8m m

dílko,tentokráteiiž z poř|tačového
světa,

slední titul, kteý má s chaserem něco
je Max Payne,ale o tomažv dalspolečného,

Početnábojů:
30

kterému
se fáaserpodobá'ie Quakez.Mož.

šímodstavci'

v áha:5 . 5k g

ná si řeknete,čímse můŽepodobattakové

GDU}B

vykopávce'
Že|ehrave
IenŽekdyždoplníme,
jižod těchto,,dřevních..dob,
vý'voji
neměto

FA-I{AS

Kalj br: 6 0 mmgraná t
Početnábojú|
1

by Vás toto srovnánítak překvapit'Navícse
jednápouzeo podobnězvolenoupaletubarev,takženícstrašného'
osob-

Vóha:1 2k g

TAFF20
Kalibr: 2 0 mmTAF F

místyneodpovídá
realitě'ale alespoň|e na
co koukat,takžemírné
odchýlení
nevadí'
Pokudsi v menu nabinduieteklávesupro
takzvanýadrenalinemód' zjistíte'pročse

nejmodernějších
JenŽei přes použití
technologií
budetemítatespoňze začátku
pocit'jako kdybystehrálio doststaršíhru,

ně nám v redakcitlumené

bavímeo Max Paynovi.Adrenalinemód to.
tižjakobyz oka vypadIbullettimu z této

tónované barvy v hrách

hry.Jakmiteho aktivuiete'časse zpomalí,

Výroby,protožeminimálněmise v úvodu

přesvětlenéhrase přepnedo atmosféricky

a připomínají
svtým
zpraisou dosti[ineární
covánímdřívě|ší
tituty.Naštěstí
se ale au-

mocnesedí
a aniV časopi-

Početnóbojů:20

se to Vytíštěné
nevypadá

ho zobrazení
a vy můžete
celkemv pohodě

Vá ha:1 2k g

dvakrátdobře,ale co na-

zvládnouti většískupinkunepřáte[.0bčas

plat.

cožje pravděpodobně
způsobenodélkou

toři vyhnuli stereotypučastýmstřídáním
prostředí,
takŽeto ani tolik nevadía navíc

coLTcoilMilDo

nutností,
a to zvláš.
Iedokonceiehopoužití
tě při vyšší
hry.zde ie nutnéauobtíŽnosti

K al i b r 5
: , 5 6 x 4l l5AT 0

tory pochválit'protožehru diferencovali

podívátei do rozsáhleiších
ných interiérů

D ^ č Át íj h n j n '

opravdu dobře' Zahrajesi iak naprostý
amatér,
tak si na svépřijdei profíkodkoie-

ve kteých se mnohdydokonce
exteriérů,

ný stovkamihodinC5'

chvílitrvat.Taktéž
variabilnostmisíie celkemslušná.Vždyjde sice o to všechnypo-

Vóha:3 . 3k g

l^

i ztratítea nežnaidetecestudál' bude to

Proce[ouhrupoužiliautořísvůjpodo-

je destříteta iiná interakces prostředím
gradovánana minimum,ale [išíse zadání

máckuvyrobenýenginenazvanýClo-

a provedení.
Někdyse musítemezinepřá.

akNT' kteý zvládá nejmodernější

teli proplíŽitbeze zbraně,iindy stoiÍtena

funkce,
jako je

maiákua pomocísniperkykryieteprůjezd

pixel

Vátemořskéhlubinyv miniponorce
čiovtá.

a Vertex stíno.
vání,volumetrická
světla,rag doll efekty' sketetálnísystémpro postavy,vtýrazy
tvářÍatd. TaktéŽvoda ie zpracována
velmipěkně'i kdyŽefektpři potopení
by mohtbýttepší
a povedlase i odra.
zivostjednotlivých
materiálů.
Ta sice

E

po časepřicházízměnaa vy 5e ze stísně.

nákladního
vozidlanebotřeba orozkoumá.
dáte na Marsubojového
robotaa tak dále.
Škoda|en občasného
zaseknutíse o nevi.
ditetnýpotygon'se ktenýmse ne|častě|i
setkátev misích.kde se na zemiválímnojako je napříkladpolorozboho předmětů'
řenéměsto,či tundra plná tu větších,
tu
menších
kamenů.

různé
úkoly.Na iejichsplněníje ur.
čenčasovýlimit a pokud hráč
zemře, čekádo datšihokola.
Každýz hráčůmá navíchodnost, která ie určenapodtejeho
zkušenosti.
Ta se získávázabíiením
nepřátel,plněnímúkotů
a ztráci zabitÍmhráčez vlastníchřad. ČÍm
vícezku.
šenostihráčmá' tim vícemá na začátku kola peněz a tím tepšízbraně si
poia{$

naváděníneustálevědí.to ani nevadí.Větši-

můžekoupit. Navic ušetřenépeníze

iť|te|iQénce

na zbrani má někotik reŽimůstřelby' a to
střetbupo jednékulce,dáVkua automat,ale

se převádějído datšÍho
kota.

pouze
pouŽívat
se vyplatíve většiněpřípadů

přeci v C5' MoŽná proto nás tento

eaiimau{:
umě|á

Datšízajimavosti,která stojíza zmínku,ie
ve hře. Vypa.
umělá inteligencea ieiívyužití
dá to totiŽ,Žeautořivyužitizce[ajinýkoncept

Že jsteto uŽněkdeviděti?Ano,

prvnímód' kteý nejméněškubese zbrani.

mód tolik bavil:J.

nežje obvyktéa nadělilivašimnepřátelům
šesttý
smysl' kteý iim řÍká' kde právě jste.

Pokud navícmáte dostatečněhbitéprsty'
rychloststřelbyje skorosrovnatelnás auto-

*(UalitnÍzáharra

Pokud hrajetena nižší
obtižnost,moŽnási

matem.

Na závěr iiŽ ien maléshrnutí'Na

ale iakmilezkutohotofa|(tuani nevšimnete,
site některouvyšši'bude to hned patrnějši.

MrrItir'l'}y{rŤ.

a vkládalo se do něi dost naděii'

Konečněposlednívěcí,o kteréie třeba se
zmínit,je multiplayer,kteý je nadmíruzá.
bavný,i přesto,že C/raserobsahujepouhé

kteréne všechnydo puntíkusplnit'
I tak se ale ukázalo,žectoakNTie
engine schopný konkurence,

iich velmi přesnoumuškou,kteráje tÍm[ep.
vyšší
obtiŽnostsi zvotite,|e to mnohši' čím

TeamDeathčtyřiVariantyhry (Deathmatch'

a Že Slováci rozhodně umí.

match,CaptureThe Flag a Shock Troops)

dy smrtelné.
Naštěstí
Chaserneniz řad pře-

a několikmálomap'Prvnítři módy isou nohry plo více
torickyznámévšempříznivcům

Škoda;en něktenýchmen.
šíchchybičeka nepříjem-

Nepřáteté
se totižchovaií,jako kdybyna vás
neustálečekalia přesněvědí,kdy vyidete'
i kdý se pohybujeteobezřetně.Spotus je-

hnanětěž|ýchstřleček,kde neustáleien na.
pozice(mimochodem
quick
hráváteuložené

Chaserase čekalopoměrnědlouho

Za zmín.
hráčů,
takžeie netřebaje rozebírat.

a přsave ie V tétohře opravdupouŽitelný)

ku všakstoiímód Shock Troops,ve l(erém

padnépotÍže
vŽdyspolehlivěvyřešíadrenali-

proti sobě stoiídva t'ýmy,přičemž
oba mají

je potřebazdůraznit'Že pone mód. Taktéž
zkušenostia iste
kud máte se střílečkami
zvykli mířitna hlavu, ocenítetoltrŽeni zásahovýchzón.
Zbraňoqi

nostÍ'o |(eÚch ismese zmíniliv recenzi.Itak
se ledná o dosti nadprůměrnou
střílečku,

S'Tl;:Jxill

rozhodně
neuL3

il

wÝnogce
Cauldron
EIIEiTFIIETJTclFI
loWood

ařzenál

věcína Chaseroviisou
|ednouz neilepších
zbraně,se kteými se v průběhuhranísetkáte a pochvátitie nutnéi to, ženenídodržen
ktasickýstereotyp,Že máte nejdřtveý nej-

PoŽAoAvr<Y
P 650 MHz, 128 MB RAM, 32
MB 3D karta,135 GB harddisk

Et o P o F t U ě U J EME
P 1 GHZ, 256 RAM, 64 MB
3D karta,1,35GB harddisk

méněúčinné
a teprvepak získáváteý lepši.

MULTIPLAYEFI

Jižze začátkuse Vám totiŽdo ruky dostane
puškaGrr, se kterouie raultimátníútočná
dost zacházet.To ostatněplati i o ostatních

vl/EEt
http://WW.chaseÍgame.com

kouscich,mezinimižnechybíbrokovnice'odstřelovačky,samopaly a jinédalšízbraně
včetněpistolía granátů.Bohuželchybíosle.
povákya kouřwégranáty,alevzhledemktoprotoženemu,Že bysteie stejněnevyužiti'
přátelé,rekrutujicise povětšinouz řad lidí'
zmíněnému
systému
o vás vzhledemk v.ýše

ano

pětnÝ Dříběh. cloakNT
g1g;ng,mg2ngstplně využívatquick save, dobře dife.
ÍencovanáobtíŽnost,
častástň.
dánítokací.

E
l|

tr 3o'fnl,T"'"[',il"J*,
seky v enginu, nevybalancovaná hratelnost' umě[ost,lineáÍ.
misí'
nost začátečních

\/EFIEIIKT
KvalitníFPs z dí[€ n našichstokt'erék doko.
venskýchbÍatrů,
nalosti bráníněkolik tu větších
tu menších
Díhna kÍáse'
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