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ÚVODNÍ SLOVO
šéfredaktor

Musím říci, že podzim nás přivítal v plné parádě — zima,
nárazový vítr, dopravní kolaps … nebudeme si to připomínat. Osobně to pro mě znamená jediné, do vyhřátého domova se těším stokrát více než v horkých letních
dnech. Není totiž nad to si k počítači sednout s hrnkem
kávy či čaje a odpočinout si
po náročném dni. Pak už je
jedno, zdali se spolehnete
na Steam, Twitch nebo YouTube, všechno nás spojuje.
My budete samozřejmě
nejradši, když Vám společnost bude dělat nový
Gaming, tentokrát již s pořadovým číslem jedenáct. První sychravé dny nám zpříjemnil nový Shadow of War, na který jsme si samozřejmě
posvítili. Podívali jsme se taktéž v čase zpátky na uralské
pohoří a zahráli si Kholat a vše doplnili kupou novinek.
Celý podzim ale samozřejmě doma strávit nemůžeme a
pořadatelé herních akcí nezahálejí. Vypravili jsme se na
herní výstavu Game On a přinášíme Vám z ní reportáž.
Další zastávkou v pořadí bude samozřejmě Mistrovství
ČR v počítačových hrách, které již klepe na dveře. Na 10.
-12. 11. si tak nic důležitého neplánujte, uvidíme se v
Brně!
Příjemné čtení přeje za celou redakci
Bc. Filip Starý
šéfredaktor
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TÉMA
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
Nový prsten moci je na scéně

V

roce 2014 vyšlo Middle-Earth: Shadow of
Mordor, netrvalo dlouho a bylo oznámeno
pokračování. Dlouho jsme čekali a už je
to tady. Middle-Earth: Shadow of War je
na světě. Na Steamu má už teď necelé 3
000 hodnotících a na úvod vám musím
říct jenom jedno. Tahle hra je naprosto
úžasná.
Pravděpodobně všichni čekáte, že
budu hru nějakou dobu vychvalovat a
potom se podíváme na ty méně povedené části. A máte pravdu. Ale pokud by
se mezi čtenáři našel někdo, kdo o Středozemi, prstenech a skřetech nic neví, v
rychlosti vám přiblížím, co se tady děje.
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Příběh se otočí kolem hraničáře, který
zemřel spolu se svou rodinou, ale protože on je ten vyvolený, byl přiveden zpátky, aby napravil svět sužovaný válkou
mezi dobrem a zlem. Hraničář Talion a
elfí kovářský mistr Celebrimbor se spojí
v jedno tělo a duši.
V novém příběhu se objevuje nový
prsten moci, protože všichni víme, jak
dobře to dopadlo s tím prvním. Aby hra
nikoho neurazila a byla trošku zajímavější, je tady několik ženských postav a
černý kapitán. No a zbytek je vám asi už
jasný, jejich úkolem je zastavit zlo šířící
se Mordorem, zachránit všechny nevinné a užít si tu jízdu. Tedy to poslední je
spíš pro hráče.

Hlavními přednostmi Shadow of
War je obrovský otevřený svět a Nemesis
systém. Hned vedle toho je ten fakt, že
jako chodící mrtvola nemůžete zemřít. A
když se vám to povede – nebude si lhát,
stává se to často – vrátíte se zase zpátky. Nevýhoda toho je, že skřet, který vás
zabil, bude povýšen a příště bude mnohem těžší mu čelit.
Po nějakém čase stráveném ve hře
se naučíte poroučet skřetů a oni tak budou bojovat s vámi a půjdou proti svým
vlastním řadám. Tady je nejlepší taktika
rekrutovat kapitány, protože celá jejich
jednotka je potom následuje.

TÉMA
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
Nový prsten moci je na scéně

Na druhou stranu se dostáváme k
jedné velice nemilé věci – mikrotransakcím. Proč by kdo dával něco takového
do hry, která je jenom o singleplayeru?

Nechce se vám expit a sbírat body, nevadí, můžete si je koupit. Já prostě nemám
slov. Jestli jste tak líní, že si tu hru nedokážete pořádně zahrát, možná byste si ji
neměli kupovat. Cena, za kterou si hru
můžete pořídit je sama o sobě dost vysoká a nechápu tak, proč by kdo chtěl
platit ještě víc. Pokud ovšem nevíte, co
s penězi kompletní edice vás vyjde na
necelých 150€. A to je víc nové Call od
Duty.

škodí, ale to je asi na každém z nás. Při
hraní hry si toho všímat nebudete a to
je to hlavní. Budete masakrovat skřety,
běhat po Mordoru jako v prvním díle,
jenom je to teď všechno nějak lepší. Nakonec se tak dostáváme k tomu, že hra
za ty peníze stojí.

Shadow of War je hra, která vypadá dobře, běží plynule a zabaví i náročnější hráče na desítky hodin. Není to
jenom nějaké pokračování napasované
na předchozí titul bez hlavy a paty. Má
vlastní příběh a může být brána jako samostatná hra. Mikrotransakce a celé pay
2 win zaměření hry ji podle mě hodně

Žánr: RPG
Vývoj: Monolith Productions
Platforma: PC, PS4, XONE

Nikola Štěrbová
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FOTO: SoW, zdroj: https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2017/05/MiddleearthShadowofWar_IslandEnvironment_1495093020.jpg

C

o se týká herních mechanik a talentů a všech
věcí okolo, se naštěstí
moc nezměnilo. Vývojáři
samozřejmě přidali nějaké nové funkce, ale ten základ zůstal stejný. Což je
skvělá věc, protože drtivá většina z nás,
hrála první díl, takže si nemusíme zvykat
na nic nového nebo se přizpůsobovat
novým „lepším“ mechanikám. Mám takový pocit, že už tak plynulé souboje z
Shadow of Mordor, je ještě plynulejší.
Talion jenom máchá mečem kolem sebe
a skřeti padají na zem, nasekaní na kousky. To mě opravdu ohromilo.

RECENZE

BESIEGE
Jedna z těch nejlepších budovatelských her

FOTO:Besiege, zdroj: http://www.besiege.spiderlinggames.co.uk/Screenshots/Besiege_Screen4_big.png

B

esiege už se nedá zařadit
mezi novinky, ale stejně
jako Kerbal Space Program nikdy neomrzí. Hráče neomezuje žádný příběh ani skripty.
Ukázalo se, že většinu z nás baví konstruovat podivuhodné stroje a testovat
pokročilou fyziku her. Vývojáři ze Spiderling Studios si to vzali k srdci a přesně pro takové hráče připravili obrovské
pískoviště za necelých 10€.
Cílem hry je postavit funkční stroj,
popř. zničit nějakou tu věž nebo domeček. Nezní to nijak komplikovaně nebo
zábavně, ale opak je pravdou. Kolik z nás
dokáže postavit cokoliv, co by fungovalo, z hrstky součástek, které má k dispozici? Hrstka součástek je ve skutečnosti
obrovská hromada a spojit několik věcí
dohromady není zase taková věda, ale?
Všechno do sebe musí zapadnout stejně
jako v reálném světě. Fyzika tady funguje opravdu dobře. To znamená, že pokud
se budete snažit přelstít fyzikální zákony,
pravděpodobně se váš stroj zkázy a utrpení rozpadne dřív, než čekáte.
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Jakmile máte postaveno, je čas na
testování. Prostředí je kompletně zničitelné. Ničit můžete vesničky, pevnosti a
hrady, masakrovat jednotky vojáků, zapalovat lesy… Máte-li s sebou dostatek
palebné síly, teď je ten pravý čas na vyčištění celé mapy. Jako v každé strategii
je potřeba hlídat si nepřítele a vyhýbat
se pastičkám. Jednoduché že?
Myslím si, že se vývojáři chtěli původně zaměřit jenom na středověkou
bojovou techniku, ale nemůžete dát hráčům tak skvělý simulátor a čekat, že zůstane jenom u toho. Díky obrovské komunitě hráčů existuje nespočet modů.
Besiege už dávno není jenom simulátor,
ve kterém stavíte obléhací stroje. Říká se,
že nás omezuje jenom naše fantazie, ale
v Besiege neplatí ani tohle. S mody nebo
bez nich, můžete postavit obrovské katapulty, válečné nebo moderní tanky,
současná dopravní letadla, lokomotivy a
dokonce i formulky.
Já osobně jsem nikdy nebyla jedna
z těch, kteří si zapnout Besiege nebo podobnou hru a postaví neskutečný stroj.

Dokázala bych ho nakreslit na papír, ale
postavit ho součástku po součástce? To
je něco jiného. Naštěstí tady funguje
Steam Workshop. Takže si stavím svoje jednoduchá jezdítka, která mají čtyři
kola spojená hřídelí, mezitím co stahuji
výtvory zkušených konstruktérů. I tak
mě Besiege neuvěřitelně baví. Jak už
jsem zmínila na začátku, hry jako Kerbal
Space Program, Space Enginners nebo
právě Besiege nikdy neomrzí, protože jediné co může hráčům dojít, je inspirace a
trpělivost. Jestli jste jeden z těch hráčů,
kteří rádi něco tvoří, jsem si jistá, že je to
hra pro vás.

Nikola Štěrbová
Žánr: Sandbox
Vývoj: Spiderling Studios
Platforma: PC, Linux
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