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ratislavský vývoiářslý ým
Cauldron, známý hráčům pře.

devším hardcorovou strategii

Spelkross' která svou obtíŽností přidala

mnohým neiednu vrásku na čelo, před ne-

dávnem konečně dokončil slibně vypadaiícÍ

střílečku cáaser' a tak isme se na ní mohli

lačně vrhnout a pořádně ií provařit. Nutno ří.

ci' že jsme byli mite překvapeni.

Kdo jsem?

Tak na tuhle otázku ie ze začátku hry velmi

těžké odpovědět. Jediné' co je iisté, je, Že se
jmenuiete Chaser. John Chaser. Žádné další

vzpomínky ale nemáte, a navíc
po vás idou vojáci, takŽe se

musíte hezky

rychle zdekovat a zaďtt se

o sebe starat, protoŽe jinakvás

z vesmírné stanice H.M's. Maiestic
odvezou nohama napřed. Proč zde iste, kdo

se vás snaŽÍ zabÍt a |a|ý k tomu má důvod?

Tyto a mnoho dalšich otázek vás pálí iako
čert, ate ieiicň řešení ie třeba na chvíli odloŽit

a postarat se o holý život.

Po chvilce pobíhání po interié-

rech vesmírné stanice se Vám
podař získat zbraň

hned vesele|ší. Tedy jen

pÍo vás. Mnoho nepřátel-

slých voiáků by totiž byto

v následuiících minutách vesetej.

ších a htavně živtých' kdyby vás nepotkato

a nebo ootkato bez ní. Tam kde skončil Unre.

al a ti. totálni destrukcí vesmírné lodi a úni.

kem v záchranné kaps\i, Chaserzaúná.

Go mě ěeká?

Abychom trochu osvětlili situaci' je třeba řrci'

Že 5e píše rok 2044. Na Marsu vládne v čele

organizace MARSCORP Samuel Longwood

a W Nova právě odvysílala 16.58. díl teleno-

vely Mladí a neklidni. Náš hrdina přistane se

záchranným modulem v městečku Montac|q

a ani zde ho nečeká nic př-

iemného. ostatně iako Po
celou hru. PÍibéh Chasera ie

totiž opravdu do ne|menšího detailu promyš-

lený' ptný násilí' nečekaných aratů a děio.

vtých překvapení. Nudit se rozhodně nebude.

te a zaručujeme vám' že si budete několikrát

myslet, že už by mohl být konec, ale hra vás

mile překvapí tím' že nespustí závěrečné ti.

tutky' nýbrŽ nahraie další misi.

V Montack city budete proti své vůli

vtaŽeni do zločinecké organizace MCMU
(Montackcity Military Units) a bude vám do

hlavy implantován elektronický stopovač

s miniaturní bombou, pomocí něhož z vás

boss Vallero udělá alespoň na chvili posluš.

ného psika' plníciho jeho rozkazy. Na htedá-

ní vlastni identity tedy budete muset na pár

dni zapomenout a své síly zaměřtte na nale-

zení důvěryhodné osoby, lderá vám pomůŽe

zbavit se elektronického pavouka vevaší hla-

vě. Přttelem se vám postupně stane Gomez,

kteý vám po několika misích dohodí v Ma-

[ém Tokiu seanci u rebelky Shimako, která se

zabývá nanotechnotogií. S iejí pomocí se

elektronického hlídače zbavíte' avšak Shi-

mako zaplatí svoji pomoc Životem' Naštěstí

vám ale stihne předat komunikační kartu na

obchodníka Kabira' kteý by vám mohl po.

moci odletět na Mars. Ve svých snech, ale

i během dne se vám totiž vracejí vzpomínky

a vy víte, Že odpověď na otázky, které vás tí-

. l líiřte na hlavu. Prakticky

kaž(ý protivnÍk, vyjlna

tužších bossú' jde z l i .

kvídovat jednou dobře mí.

řenou ranou.

.,( Dejte pozor na to' Že

i když některé předměty

jako lsou páky a ventily

nejsou Ze začátku k niče.

mu, mohou být později

stejně vypadající přeúrě.

ty nutné k postupu Ye hře.

f  více t .Z ::py a tr jky na

straně l i8.

a Život ie



Ži' ie spoiená s chlapíkem iménem Sto"

ne' kteý žiie právě na Marsu.

|elikoŽ už nemáte v hlavě bombu'

ie čas zbavit se pomocí malého triku Va[.

lera a následně vyhledat Kabka' Ani zde

ale nedostanete nic zadarmo. Kabir má

totiž tÍochu problémy se svým bratran-

cem Chalidem (tohte jsme si fakt nevy-

mysleti)' takže abyste se dostali na

Mars, budete mu muset pomoci s deli-

kátní přepravou ieho zboŽi' cožvám za.

bere opravdu spoustu času. Podíváte se

dokonce aŽ do Ruska' zaplavete si ve

speciální miniponorce a proidete mnoho

rozličných misí. Dočkáte se zrady' taiem-

ného přrtete a nakonec se podMte i na

vytoužený Mars, kde možná naleznete

odpovědi' které hledáte'

|ak isme napsali iiŽ výše' příběh ie
opravdu promyšlený a navíc ie vyprávě.

ný pomocí dtouhých ingame animaci,

keré vás silou vakuové pumpy vtáhnou

do děje. |e sice pravda, že ze začátku bu.

dete mít neispíš probtém vše plně po.

chopit a z různých postav, které se hrou

ien mihnou vám půide hlava

kolem, ale to se časem spra-

ví. V.rc však iiž neprozradíme'

abychom vás nepfipraviti o přelťa.

pení' A věáe, že isme toho ieště neřekli

a vynechati dost!

ilevidě! is€m to už někde?

Ačkoliv ie děi zcela originální' inspiraci

pravděpodobně čerpali autoři kde mohli.

Podobný motiv ztráý paměti isme totiž

viděti iižve fitmu Total Recall sArnoldem

Schwazeneggerem v hlavní roli. Steině

iako on, trpi i chaser ztrátou paměti

a i jeho postupem času zavedou stopy na

Mars, kde na něi čeká klíč ke všem otáz-

kám. Dále nám pffpadlo, že se při tvorbě

iedné mise zhtédti autoři ve filmu Vosi

hnízdo. Pokud iste ho neviděli, nezoufei.

te. stačí si představit propracovaněiší

mapu z C5 cs-assault, spoustu nepřátel

venku, omezený počet obránců' hodně

skleněných výptní a máte dosti iasnou
představu, o co Že v této misi ide' případ.

ně o čem byl film Vosí hnizdo.

@Zones Cokoli tě napadn.e...

MMSjen ZaTKč
Vyfoť momentku' poš|i ji domů přátelům

přímo do te|efonu nebo na e.Ínai| a s|eduj'

co tím spustíš' Až do konce Srpna můŽeš

posí|at MMS za práZdninové 2 Kč, navíc

u tarifních zákazníků p|atí tato cena i při

oosíláníMMS ze zahraničí. Poch|ub se

i těm' jejichŽ te|efony MMS nepodporují'

Tvé ufivory si totiŽ mohou jednoduše

vyzvednout na internetu.

t-zones, multimediá|ní sluŽby od T-Mobi|e.

Více informací na Www.t.zones.cZ

cana 2 Kč ibez 5% DPH) za odes|ání MMS

o|atí od 1. Z do 31. 8. 2003.

tCt"l'
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SIG SAUER P226

Kal jbrr 9 mm Luger/Para

Počet nábojú: 15

Vóha:0.8 kg

BERNA il12

l(a l ibr:9mLr!er iPara

Počet nábojú| 30

Váhó | -1 kg

CLAICo rlx 950

(dl:Dr: .o na Luger/Para

Počer nábojŮl  50

Váha | 1.7 kg

It{GMtl t4 l0

Kal ibr: 9 mm Luger/Para

Počet nábojů: 30

Váha:2.84 kg

|'1&t( G1l

Kal ibr: 4,7x28 mm

Počet nábolú; 50

Váha:3.5 k9

FA-I{AS

Kal ' ibr: 4,7x28 mm

Počet nábojů: 30

váha:5.5 kg

GDU}B

Kal jbr: 60 mm granát

Počet nábojú| 1

Vóha:12 kg

TAFF 20

Kal ibr: 20 mm TAFF

Počet nóbojů: 20

Váha:12 kg

Mimochodem, kdyŽ uŽ jsme zmínili

sk[o' tak ie třeba hned dodat' že si s ním uŽi-
jete spoustu legrace. steině iako v Soldier of

Fortune 2, kterému je Chaser v někteých

okamžicích podobnější než jednovaječné

dvo|če svému bratrovi (kdyby se vypnu[a po-

mocná zobrazení HUDu, mohl by mít i znalec
probtém rozeznat obrázky z těchto dvou her),
je totiž i zde na jedničku zpracováno jeho

lns(enr. zvlaste paK ve vyse zmrnene mtst,

kde jsou stropní vtýplně skteněné a běhaií po

nich nepřátelští voiáci, si tohoto efektu uŽije-

te do sytosti. stačí tlaková vlna z vybuchtého
granátu a uvidíte, co to udělá' Prostě radost

pohtedět. Škoda ien, že se střepy nezabodá-

vají do mrtvol iako v SoFz'

zůstaňme a[e u in5oírace autorů. Další

dílko, tentokráte iiž z poř|tačového světa,

kterému se fáaserpodobá' ie Quake z.Mož.

ná si řeknete, čím se můŽe podobat takové

vykopávce' IenŽe když doplníme, Že |e hra ve

vý'voji již od těchto ,,dřevních..dob, neměto

by Vás toto srovnání tak překvapit' Navíc se
jedná pouze o podobně zvolenou paletu ba-

rev, takže níc strašného' osob-

ně nám v redakci tlumené

tónované barvy v hrách

moc nesedí a ani V časopi-

se to Vytíštěné nevypadá

dvakrát dobře, ale co na-
plat.

Hrou číslo tři, ze které je cítit inspirace,

ie Half-Life a pokud absolvujete tutoriál' bu-

de hned vědět proč. Stejné defaultní rozlože.

ní ovládání, identické skoky na Vyšší překáž.

ky s pomocí skrčení se v nejvyšším bodu sko-

ku, krev na hudu při zásahu atd. Konečně po.

slední titul, kteý má s chaserem něco

společného, je Max Payne, ale o tom až v dal-

ším odstavci'

Pokud si v menu nabinduiete klávesu pro

takzvaný adrenaline mód' zjistíte' proč se

bavíme o Max Paynovi. Adrenaline mód to.

tiž jakoby z oka vypadI bullet timu z této

hry. Jakmite ho aktivuiete' čas se zpomalí,

hra se přepne do atmosféricky přesvětlené-

ho zobrazení a vy můžete celkem v pohodě

zvládnout i větší skupinku nepřáte[. 0bčas

Ie dokonce ieho použití nutností, a to zvláš.

tě při vyšší obtíŽnosti hry. zde ie nutné au-

tory pochválit' protože hru diferencovali

opravdu dobře' Zahraje si iak naprostý

amatér, tak si na své přijde i profík odkoie-

ný stovkami hodin C5'

Pro ce[ou hru použili autoří svůj podo-

mácku vyrobený engine nazvaný Clo-

akNT' kteý zvládá nejmodernější

funkce,
jako je

pixel

a Vertex stíno.

vání, volumetrická světla, rag doll efek-

ty' sketetální systém pro postavy, vtýrazy

tvářÍ atd. TaktéŽ voda ie zpracována

velmi pěkně' i kdyŽ efekt při potopení

by moht být tepší a povedla se i odra.

zivost jednotlivých materiálů. Ta sice

místy neodpovídá realitě' ale alespoň |e na

co koukat, takže mírné odchýlení nevadí'

JenŽe i přes použití nejmodernějších

technologií budete mít atespoň ze začátku
pocit' jako kdybyste hráli o dost starší hru,

což je pravděpodobně způsobeno délkou

Výroby, protože minimálně mise v úvodu

isou dosti [ineární a připomínají svtým zpra-

cováním dřívě|ší tituty. Naštěstí se ale au-

toři vyhnuli stereotypu častým střídáním
prostředí, takŽe to ani tolik nevadí a navíc

po čase přichází změna a vy 5e ze stísně.

ných interiérů podíváte i do rozsáhleiších

exteriérů, ve kteých se mnohdy dokonce

i ztratíte a než naidete cestu dál' bude to

chvíli trvat. Taktéž variabilnost misí ie cel-

kem slušná. Vždy jde sice o to všechny po-

střítet a iiná interakce s prostředím je de-
gradována na minimum, ale [iší se zadání

a provedení. Někdy se musíte mezi nepřá.

teli proplíŽit beze zbraně, iindy stoiÍte na

maiáku a pomocí sniperky kryiete průjezd

nákladního vozidla nebo třeba orozkoumá.

Váte mořské hlubiny v miniponorce či ovtá.

dáte na Marsu bojového robota a tak dále.

Škoda |en občasného zaseknutí se o nevi.

ditetný potygon' se kteným se ne|častě|i

setkáte v misích. kde se na zemi válí mno-

ho předmětů' jako je například polorozbo-

řené město, či tundra plná tu větších, tu

menších kamenů.

coLT coilMilDo

Kal ibr: 5,56x45 l lAT0
D^čÁt íjhnjn'  l^

Vóha:3.3 kg

E
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umě|á iť|te|iQénce

Datší zajimavosti, která stojí za zmínku, ie
umělá inteligence a ieií využití ve hře. Vypa.

dá to totiŽ, Že autoři využiti zce[a jiný koncept

než je obvykté a nadělili vašim nepřátelům

šesttý smysl' kteý iim řÍká' kde právě jste.

Pokud hrajete na nižší obtižnost, moŽná si

tohoto fa|(tu ani nevšimnete, ale iakmile zku-

site některou vyšši' bude to hned patrnějši.

Nepřáteté se totiž chovaií, jako kdyby na vás

neustále čekali a přesně vědí, kdy vyidete'

i kdý se pohybujete obezřetně. Spotu s je-

iich velmi přesnou muškou, která je tÍm [ep.

ši' čím vyšší obtiŽnost si zvotite, |e to mnoh-

dy smrtelné. Naštěstí Chaserneni z řad pře-

hnaně těž|ých střleček, kde neustále ien na.

hráváte uložené pozice (mimochodem quick

save ie V této hře opravdu pouŽitelný) a př-

padné potÍže vŽdy spolehlivě vyřeší adrenali-

ne mód. Taktéž je potřeba zdůraznit' Že po-

kud máte se střílečkami zkušenosti a iste

zvykli mířit na hlavu, oceníte toltrŽeni zása-

hových zón.

Zbraňoqi ařzenál

|ednou z neilepších věcí na Chaserovi isou
zbraně, se kteými se v průběhu hraní setká-

te a pochvátit ie nutné i to, že není dodržen

ktasický stereotyp, Že máte nejdřtve ý nej-

méně účinné a teprve pak získáváte ý lepši.

Již ze začátku se Vám totiŽ do ruky dostane

ultimátní útočná puška Grr, se kterou ie ra-

dost zacházet. To ostatně plati i o ostatních

kouscich, mezi nimiž nechybí brokovnice' od-

střelovačky, samopaly a jiné další zbraně

včetně pistolí a granátů. Bohužel chybí osle.

pováky a kouřwé granáty, alevzhledem kto-

mu, Že byste ie stejně nevyužiti' protože ne-

přátelé, rekrutujici se povětšinou z řad lidí'

o vás vzhledem k v.ýše zmíněnému systému

navádění neustále vědí. to ani nevadí. Větši-

na zbrani má někotik reŽimů střelby' a to

střetbu po jedné kulce, dáVku a automat, ale

pouŽívat se vyplatí ve většině případů pouze

první mód' kteý nejméně škube se zbrani.

Pokud navíc máte dostatečně hbité prsty'

rychlost střelby je skoro srovnatelná s auto-

matem.

MrrItir'l'}y{rŤ.

Konečně poslední věcí, o které ie třeba se

zmínit, je multiplayer, kteý je nadmíru zá.

bavný, i přesto, že C/raser obsahuje pouhé

čtyři Varianty hry (Deathmatch' Team Death-

match, Capture The Flag a Shock Troops)

a několik málo map' První tři módy isou no-

toricky známé všem příznivcům hry plo více

hráčů, takže ie netřeba je rozebírat. Za zmín.

ku však stoií mód Shock Troops, ve l(erém

proti sobě stoií dva t'ýmy, přičemž oba mají

různé úkoly. Na iejich splnění je ur.

čen časový limit a pokud hráč

zemře, čeká do datšiho kola.

Každý z hráčů má navíc hod-

nost, která ie určena podte jeho

zkušenosti. Ta se získává zabíiením

nepřátel, plněním úkotů a ztráci zabi-

tÍm hráče z vlastních řad. ČÍm více zku.

šenosti hráč má' tim více má na začát-

ku kola peněz a tím tepší zbraně si

může koupit. Navic ušetřené peníze

se převádějí do datšÍho kota.

Že jste to uŽ někde viděti? Ano,
přeci v C5' MoŽná proto nás tento

mód tolik bavil:J.

*(UalitnÍ záharra
Na závěr iiŽ ien malé shrnutí' Na

Chasera se čekalo poměrně dlouho

a vkládalo se do něi dost naděii'

které ne všechny do puntíku splnit'

I tak se ale ukázalo, že ctoakNT ie
engine schopný konkurence,

a Že Slováci rozhodně umí.

Škoda ;en něktených men.

ších chybiček a nepříjem-

nostÍ' o |(eÚch isme se zmínili v recenzi. I tak

se ledná o dosti nadprůměrnou střílečku,

S'Tl;:Jxill 
rozhodně neu- 

L3
il
wÝnogce
Cauldron

EIIEiTFIIETJTclFI
loWood

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

EtoPoFtUěUJEME
P 1 GHZ, 256 RAM, 64 MB

3D karta, 1,35 GB harddisk

MULTIPLAYEFI

ano

E pětnÝ Dříběh. cloakNT
l| g1g;ng, mg2ngst plně vy-
užívat quick save, dobře dife.
Íencovaná obtíŽnost, častá stň.
dání tokací.

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

vl/EEt
http://WW.chaseÍgame.com

\/EFIEIIKT
Kvalitní FPs z dí[€n našich sto-
venských bÍatrů, kt'eré k doko.
nalosti brání několik tu větších
tu menších Díh na kÍáse'

scoererl*',!fl


