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Opět čas s časem se sešel a je tu další vydání našeho
skvělého časopisu The Dark Forests Times. Jsme rádi za
vaši přízeň, milí čtenáři.
Dnes přinášíme další várku nabitou skoro k
prasknutí. Koláč spekl rozhovor tentokrát s Temným
Darkeniem, který snad náhodou, snad úmyslně prozradil
doposud tajné informace o projektu Temných mágů.
Hitem čísla je ovšem zveřejnění skromného článku
o již třetím setkání Temných. Máte se na co těšit. Richie
navíc připravuje Speciál věnovaný právě tomuto tématu.
Pak tady máme další zajimavé članky, třeba
průvodce po Kolonii nebo recenzi velmi neobvyklého
modu Gothicracer. Přinášíme taky druhou část článku o
Spaceru, zajimavé čtení o důlních červech, či Shrnutí děje
na DFF za měsíc červenec.
A ovšem jako vždy, časopis uzavírá náš příběh na
pokračování, temné putování Temných po stolových
horách v Jižní Americe.
Jistě si taky všimnete nového designu časopisu.
Pevně doufám, že změny považujete jako dobrý krok
vpřed. Stále pracuju na jeho vylepšeních. Ovšem oceníme
každý konstruktivní názor, který nám pomůže časopis
ještě více vylepšit.
Ještě jsem chtěl upozornit na Speciál, který vyšel
nedávno, Aeternitásův The Dark Forests Speciál.
Obsahem je moje dlouhá povídka Atmucoicon, kterou
jsem napsal právě pro něj.
Venku vrcholí léto, ale v šerých zákoutích pod
horami náš tým dál kutí nové články právě pro vás.

AETERN I TAS, šéfredaktor.

Tous droits d’ adap tation, de
traduction, de rep roduction et de
rep résentation intégrale ou
p a r tie lle m ê m e p a r q u e lq u e
p rocédé que ce soit, du texte et/ou
de la nomenclature contenus dans
le p r é s e n t o u vr a g e , e s t, s a n s u n e
p e r m is s io n é c r ite d e c h e f d ' é q u ip e ,
r é s e r vé s p o u r to u s p a ys e t
s tr ic te m e n t in te r d it.
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I NbTyEKRoláVč I EW S DARKYM

nesplnitelné cíle, jedním z těch cílů je založit si
Takže mojím dnešným hosťom pri mojom kapelu, protože hudba je mi ze všeho nejbližší.
moderátorskom pulte je Darkenius, móder, člen Mám rád jídla všeho druhu, ale poslední dobou
skupiny DarkMages a veľký milovník Gothicu. nesnáším rizoto a omáčky, protože se z toho
nenajím. Také nemusím gumové řízky. Piju
Tak, Darky, ak čítaš naše rozhovory, vieš, že
všechno, v čem není alkohol. Nejradši vodu, čaj a
obvykle to beží tak, že nám na začiatok povieš
kofolu. Na veřejnosti působím jako nenápadný
niečo o sebe, o svojom skutočnom živote,
zarostlý týpek, na kterého je lepší se nepodívat.
školách, zamestnaní, záľubách a podobne.
Jsem přátelský, veselý, vtipný a hlavně kreativní.
Občas umím být provokativní a stěžuji si, když
Darkenius
trpím. Někdy mám vzdávací období a často
Let me introduce to you. My name is
kombinuju zábavu s povinností. Jinak v pohodě.
Darkenius Storm. And I'm Demon from hell.
Jsem modař, nezávislý hudební skladatel a velký Momentálně pracuji brigádně v Moraviapress. Je
mi 22 let.
fanoušek wrestlingu. K mým zálibám patří
modding, kreslení portrétů, tvorba her a tvorba
Koláč
rockových pecek, které by měly válet na Youtube,
Výborne, už dávno som tu nemal takéto
jenže tak to zatím není, ale doufám ve velkou
otvorené predstavenie, hoci si tak trochu už
popularitu, která by mohla přijít. Pocházím z
Břeclavi a vystudoval jsem elektromechaniku s odpovedal na moju ďalšiu otázku. Aké sú tvoje
maturitou. Můj život je více založen na virtuálním najväčšie životné ciele, a čo presne by si chcel v
živote najviac dosiahnuť?
světě než realitě. Jsem velký snílek a kladu si
Koláč
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Co se týče textu písní, tak jsem psal nejprve
Moje životní cíle - tak jeden už jsem
anglicky a česky, pak už jen anglicky, zjistil jsem,
zmínil, tj. založit si rockovou kapelu a hrát po
že je to jednodušší. Lépe se mi píše vokálová část
koncertech, ale nejprve bych se musel naučit hrát než rapová.
na nějaký hudební nástroj, protože na žádný hrát
neumím. Stačilo by mi hrát bud' na kytaru nebo
Koláč
na bubny anebo zpívat, i když nejsem bůhvíjaký
Presne tie dva programy mám aj ja. No než
zpěvák. Pak je tu možnost, že bych si založil
sa dostaneme k hlavnej téme rozhovoru, povedz
vlastní herní vývojářský tým a dělal bych se svým nám, Darky, mal si niekedy nejaký sen, ktorý si
týmem na hře, která by byla epická - něco ve
myslíš, že nikdy nezabudneš? Alebo ich bolo
stylu rpg fantasy akorát v moderní době.
viac? A o čom bol/boli?
Dále je tu ještě možnost, že by se ze mě stal herec
a hrál bych v jakýchkoliv filmech a bylo by mi
Darkenius
jedno, co by to bylo za roli, hlavně aby byla
Já měl v životě tolik snů, že postupem času
hlavní.
na ně zapomenu, ale nejhezčí sen, který jsem měl,
Nejvíce bych chtěl dosáhnout toho prvního byl strávený měsíc s dívkou snů, kterou jsem
cíle, protože jak jsem již zmínil, tak hudba je pro zachránil v lese před smrtí a pak jsem ji přivedl k
mě vším. Nebýt mého vzoru Linkin Park a Mika sobě domů a staral se o ni, pak jsme se do sebe
Shinody, tak bych se na hudební tvorbu nedal,
zamilovali a byl happy end.
skončil bych maximálně u psaní textů písní, u
Nejhorší sen bylo, že mě pitvali zaživa a
kterých jsem kdysi začal.
vypadávaly mi přitom zuby. Na to se nedá
zapomenout.
Koláč
Pak jsem měl ještě fantasy a hororové sny
Hm, takže hovoríš, že píšeš texty piesní,
jako má spousta lidí.
tvoja obľúbená kapela je teda Linkin Park,
nemýlim sa? Aké sú tvoje ďalšie obľúbené
Koláč
hudobné smery? A sleduješ aj nejaké hudobné
U mňa sú najkrajšie sny, kde sa vyskytuje
kanály?
jedlo a pekné ženy, čiže niečo podobné. Snažím
sa to potom hneď v to ráno pretaviť do
Darkenius
skutočnosti. Opäť tu máme ďalšiu odľahčujúcu
Ano, moje nejoblíbenější kapela je Linkin otázku, aké je tvoje vysnené auto? Alebo akým
Park. Pak rád poslouchám ještě Skillet,
dopravným prostriedkom by si najradšej jazdil?
Evanescence, 30 Seconds To Mars, Paramore,
Cinema Bizarre, Aloha From Hell, Nevada Tan a
Darkenius
další. Také rád poslouchám soundtracky mých
Moje vysněné auto? Takové černě
oblíbených her.
nalakované Porsche, s tím bych se spokojil.
Já poslouchám prakticky všechno kromě
Nejraději bych jel černou limuzínou a měl
dechovek, ty moc nemusím, připomíná mi to kroj vlastního šoféra. Ted', když nad tím uvažuju, tak
a fašank, prostě vesnickou veselku a tu moc
by se mi hodilo motorové kolo, abych nemusel
nemusím.
šlapat na tom svém křápu.
Sleduju Očko a Rebel, tyto dva hudební
kanály mám momentálně přístupné.
Koláč
V dětství jsem poslouchal Scootery a
máš motorku? No predstavy máš
Madonnu, pak to přešlo na boyband US5 a pak pekné.Takže
Ešte jedna z posledných otázok zo života,
jsem si řekl: Darku, to nejsi ty, ta hudba
je asi najvtipnejšia príhoda, čo sa Ti v živote
necharakterizuje tvou povahu, tak jsem přešel na aká
stala?
rock a jsem spokojen.
Darkenius
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Motorku nemám. Ten křáp jsem myslel
svoje kolo.
Nejvtipnější příhoda? Na žádnou si
nevzpomínám. Asi ta, jak se mě holka zeptala,
kam jdu a pak řekla, že fronta je na druhé straně,
udělala tak ze mě vola.

Koláč
Rozhovor

Koláč

No ohľadne príspevkov a rozpohybovania
aktivity by som práve s K nesúhlasil, ale ináč je to
pravda. Nuž hovoríš o popularite, a tú si
zväčšuješ aj novým hitom internetu, ktorý sa tu
nedávno objavil a môj tajný zdroj mi vraví, že si
jeho autorom. Poznáš toto dielo?

Koláč

Tak tú nepoznám, ale celkom ušla. Už sme
sa to pýtali Kaisera, ale ktorý člen fóra DFF je ti
najsympatickejší? Seba prosím vynechaj.
Darkenius

Takže nejvíce sympatický člen fora je
Kaiser (promiň, Aete, ale jsi na druhém místě).
Proč? Protože je to REBEL s velkým R. Tento
týpek mě naučil, že forum je jako sociální sít'.
Musíš aktivně přispívat, aby to mělo smysl,
protože když nepřispíváš, tak jako by se za tebou
zaprášilo. Já vždycky měl radši rebely než
cílevědomé týpky, protože se zviditelňují svými
průšvihy, kterými dělají svoje nejlepší akce a tak
válcují nad ostatními. To jeho KE je legendární.
Neznám nikoho, kdo by vymyslel něco takového
rebelského. Ten jeho spor s Gothicz, to je na
nobelovku. Jediné, co u něj nemusím, je trochu té
Darkenius
jeho demotivace, když nemá svůj den. Jinak je
No, co bych k tomu řekl. Objednal sis
fajn a podle mě maká z nás nejvíc. Nesmím
Timberlakea s třemi melíry - žlutou, zelenou a
zapomenout na ty jeho překlady, dal si s tím dost černou a tady ho máš. Zlobil jsem se tenkrát na
práce.
Kaisera, že to postnul dřív, než bylo v plánu, ale
Dále je to Aeternitas. Na vlastní kůži jsem už na tom nezáleží. Nevím, jak vypadáš ve
poznal, jak je tento člověk nepředvídatelný.
skutečnosti, Koláči, ale takhle nějak jsem si tě
Nejen, že to je vášnivý modař, ale i velký
představoval.
spisovatel a také programátor. Zachová vždy
chladnou hlavu a většinou je pozitivní. Má
Koláč
spoustu nápadů, které ihned realizuje. Prostě
No, môžem ťa ubezpečiť, že toto sa ani na
rozený vůdce. Klobouk dolů, člověka jako
Koláča, ani na mňa a ani na Justina Timberlakea
Aeternitas jen tak nepotkáte. Naučil mě se s vámi nepodobá. Ale práve prostredníctvom tohoto
kamarádit. On mi dodal spoustu inspirace a chuti rozhovoru ti chcem za túto podarenú karikatúru
k tvorbě vlastního modu. Nikdo ho neporazí v
poďakovať. Nuž teda sa dostávame k hlavnej
počtu výtvorů, protože to, co on vytvořil, to je
téme rozhovoru, ale ešte predtým ako vyzerá
nespočítatelné.
bežný Darkyho deň a hlavne ako relaxuješ?
Ono nebylo snadné mezi vámi vybrat
(Podrobnosti vynechaj.).
vhodného, ale tihle dva jsou teď pro mě pilířem
Dark Forests. (Doufám, že si nepokazím touto
odpovědí reputaci. :D)
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Můj běžný den? Nic zvláštního. Ten je
většinou stejný jako u ostatních lidí, akorát
nejvíce času trávím na noťasu a spánkem.
Nejlepší relax je pro mě spánek, protože se vždy
těším do světa snů.
Koláč

No, moja ďalšia otázka znie ako si sa dostal
ku hre Gothic a aké boli tvoje prvé pocity z hry?
Vlastne si ich už aj opisoval v našom mesačníku,
no predsa, spomínaš si ešte?
Darkenius

Tak ke Gothicu 1 jsem se dostal přes mého
kamaráda. Jednou po škole jsme zašli k němu a
pustili si tu hru. První pocit byl takový zvláštní.
Dost mi to připomínalo atmosférou hru Xena: The
Warrior Princess na PS1 nebo Tenchu. To víš,
konzolista si těžko zvyká na PC hry.
První, co mě zaujalo bylo to intro, ze
kterého jsem toho moc nepochopil a pak samotný
rozhovor s Diegem. Kamarád to měl anglicky.
Chodil s bezejmenným po světě a sbíral
předměty. Frustrace začaly, až se utkal s prvním
mrchožroutem. Nevěděl, jak se bojuje a tak ho
mrchožrout vždycky zabil. Pak už kamarádovi
ruply nervy a tu hru vypnul.
Za pár let přišel bratranec s Gothicem 3.
Pozval mě k sobě a já sledoval, jak jej hraje. Měl
to celkem dost rozehrané: inventář celkem plný,
zbroj a meč solidní. Dokonce přemohl i skřeta.
U G3 mě pohltila ta samotná atmosféra,
příroda a ta velikost světa. Bylo to takové dosti
živé. Připomínalo mi to naše české lesy a louky. A
ta hudba mě taky chytla. Byla docela sranda to
sledovat, protože to hrál na slabším PC a tak mu
to trochu lagovalo. Bratranec měl nervy z toho,
jak se mu to pomalu načítá a ukládá.
Pak až jsem si koupil noťas, tak za pár
měsíců jsem si na to vzpomněl a zahrál. Nejprve
G1, potom G2. A pak znovu G2, ale s datadiskem.

Koláč
Rozhovor

Ako si sa dostal na miestne fórum a ako na fórum
Gcz.net?
Darkenius

Takže na Gothicz jsem se dostal, když jsem
potřeboval návod, jak se ve hře dostat dál.
Registroval jsem se tam až později, když jsem
prošel oba Gothicy. Docela jsem se tam bál
projevit (i dodnes se bojím) - mají na můj vkus
dost přísná pravidla. V tu dobu jsem se začínal
zajímat i o ostatní mody, které jsem si zahrál. Hrál
jsem jich spoustu. Po dohrání několika modů mě
zaujal i modding a tak jsem se do toho chtěl
ponořit. Milhause považuji za takového Gothic
guru, vždycky poradil, když jsem potřeboval
pomoct.
Na Dark Forests jsem se dostal až mnohem
později. Hledal jsem totiž seznam všech modů do
Gothica a jak jsem se těmi mody tak nabažil, tak
jsem přes Gcz k nám dostal. Pak Aeternitas na
Gcz začal apelovat na modaře, aby se připojili k
němu a tak jsem se ocitnul tu.
Mám dojem, že jsme sem zavítali společně,
Koláči.
Od doby, co jsem se sem připojil, tak jsem
se dozvěděl o sporu mezi fory. Dodnes nechápu,
proč vůbec vznikly a jak. A já myslel, že je všude
friendship, love and peace. Alespoň by to tak
mělo být.
Koláč

Zaujímavé, nuž než prejdem k ďalšej
otázke ohľadom Gothicu, čo si myslíš o tom
spore medzi vedením Gcz.net a DFF?
Darkenius

Těžká otázka. Já myslím, že by jsme se
měli mezi sebou usmířit a dát hlavy dohromady,
abychom vytvořili nějaké mody, překládali cizí do
češtiny a tvořili spolu časopis. Nebaví mě, když
jsme odděleni a každý si hraje ve svém vlastním
písečku, já chci spolupráci.
To, že se někdo s někým nepohodne,
Koláč
vždycky se dá najít nějaký kompromis, vždycky
A práve tam tak nejak započal tvoj vzťah se dá s každým vyjít, je to jen otázka vytrvalosti a
ku Gothicu, ktorý dodnes predpokladám rád hráš. empatie.
DFT No.4 | srpen 2014
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Nesmíme zaostat za německou, polskou a
ruskou komunitou. Musíme jim ukázat, že my
Češi nejsme líní, že držíme pospolu a vytvoříme
nějaký solidní mod.
A i když realita je taková, že se to zřejmě
nestane, alespoň se o to pokusme, třeba to vyjde.
Koláč

Héééj na tých módoch robia aj Slováci! No,
ale to je podľa mňa dosť ťažké, avšak ktovie,
možno raz... Prejdime ďalej, Darky, ty si móder,
ako si sa dostal do DarkMages si nám už opísal,
ale aká je presne tvoja práca pri výrobe módov a
čo by si nám mohol povedať o najnovších
pripravovaných módoch Inferne a Thanatose?
Darkenius

Koláč
Rozhovor

máte na výběr z několika obtížností. Také se
můžete proletět na drakovi.
Každopádně stále hledáme nadšence do
Gothicu, kteří by nám pomohli v tvorbě modů scriptaři, modeláři v Blenderu, vobaři a lidi s
nápady jsou u nás vítaní.
Koláč

No tak teraz sa priznám, že som sa
dozvedel veci, o ktorých som ani netušil. No
jednoznačne o módoch si nám prezradil najviac a
za to náležite ďakujeme, ale naša ďalšia otázka
znie, kto je podľa teba najväčší "makač" zo
skupiny DarkMages a čo keby si nám vymenoval
všetkých členov a trochu nám prezradil o ich
práci a aktivite?

Moje práce při výrobě modů je hlavně
Darkenius
scriptování a vobování, tu a tam tvorba nových
Největší makač? To už jsem samozřejmě
textur (brnění, bodytextury, tváře a monstra).
zmínil dřív, ale řeknu to ještě jednou, Kaiser.
Předtím jsem tvořil - byl to takový
Překládá mody do češtiny, tvoří články do
experiment - addon do Návratů. Obsahoval
časopisu, tvoří KE a dělá na svém modu Arenak.
většinou to, co bylo v jiných modech, ale v
Takže začneme Aeternitasem - ten je tu
Návratech to chybělo, taková malá modová
hlavní vůdce a admin, který se stará o běh fora a
kompenzace.
webu Dark Forests. Dělá teď nejvíc na časopise,
Nyní tvořím svůj nový mod, zatím to není který má na starost. Je velmi aktivní. Také dělá na
veřejné, ale brzy by mohlo být. Zatím nic
našich modech Infernum a Thanatos. Nesmím
prozrazovat nebudu, jen to, že mod je skoro v
zapomenout, že nějakou dobu vyvíjel Diakreion půlce. Pouze aktivní členové Dark Forests ví o
program na scriptování a další užitečné věci.
jeho postupu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco
Richie - druhý admin, který se stará o běh
víc o mém modu, zaregistrujte se u nás a připojte fora a hlídá ho. Je velmi aktivní, avšak málo teď
se do mojí gildy s názvem Modding Factory of maká.
Darkenius. Přijmu každého, kdo má nápady.
Dyrian - je dost aktivní, ale nemám ponětí
Tak co bych řekl o našich modech...
na čem teď pracuje, asi něco modeluje.
Infernum je mod, který se odehrává na velkém
Kaiser - je velmi aktivní, překládá mody do
ostrově, kde ztroskotala banda trosečníků, kteří se češtiny, tvoří články do časopisu, tvoří KE a dělá
usídlili v jeskyni plné důlních červů. Je to tam
na svém modu Arenak.
samá džungle, ruiny, sopka atd. Mod je plně
Helpo - ten je tu skoro pořád, takový hlídač
český.
našeho fora, alespoň to tak vypadá. Ne moc
Thanatos je takový lesnohorský mod,
aktivní a málo maká. Občas překládá mody do
připomínající české lesy a hory. Je to takový
češtiny a dělá korekturu článků do časopisu.
Aetův osobitý mod. Jsou tam obrovské jeskyně,
Ty, Koláči - jsi velmi aktivní a děláš
ruiny, spousta zvláštních npc apod. Mod je zatím rozhovory do článku. Také pomáháš Kaiserovi s
anglicky. Tenhle mod mám radši, protože mě více KE.
zaujal a je takový hodně tajemný.
Vaana - ten dělá na svých projektech,
Oba mody jsou v jednom celku, který se
modeluje pro mě nějaký svět, aktivní tak akorát.
nazývá Tenebris. Jsou dokonce i nadabované a
- 11 DFT No.4 | srpen 2014
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Já - dělám na svém modu, tvořím články do
časopisu, občas překládám mody do češtiny.
Doufám, že jsem na nic a na nikoho nezapomněl.
Myslím si, že celkově je to dobré, ale
mohlo by být i lepší. Třeba někteří z nás by se
mohli více zapojit.

Koláč
Rozhovor

i kdyby na chleba nebylo. Pozitivní nadevše.
Občas mám obavy, že čím více projevím svůj
názor a své myšlenky, tak že to bude mít ve
velkém rozsahu negativní důsledky.
Koláč

Hmm, to je pravda, holt taký je svet, zober
Koláč
si že keby každý mohol voľne prejaviť svoje
To určite, ešte ma pobavilo z tvojej
názory a nápady, bez toho, aby ho vysmiali, alebo
odpovedi toto: Nesmím zapomenout, že nějakou aby ho donútili mlčať kvôli moci, svet by bol
dobu vyvíjel Diakreion - program na scriptování lepšie miesto, hoci niektorých ľudí treba držať na
a další užitečné věci.
uzde... Nasledujúca otázka sa týka prekladateľov,
Ďalšiu si už trochu načal, takže aký je tvoj kedy si do tejto skupiny prišiel, aká je tvoja
názor na časopis DFF a jeho výrobňu?
hlavná úloha v nej a aké máš v nej postavenie?
Darkenius

Ještě bych se vrátil k té předchozí otázce.
Těmi užitečnými věcmi u Diakreionu jsem
samozřejmě myslel věci jako přehrávač hudby z
Gothicu, texture converter, spell check a minihra
jako Šílený mrtěžrout či jak se to jmenuje.
Časopis DFF je skvělá věc. Ze začátku
jsem nebyl moc rád, protože to byla práce navíc,
ale teď jsem s časákem docela spokojen. Myslím,
že pro fanoušky Gothicu je jistě velkým
přínosem. Dozví se tam spoustu věcí, o kterých
neměli ponětí. Určitě je trefí nostalgie, když si jej
přečtou.
Vzhledem k tomu, že na tom dělá víc jak
půlka z nás aktivních členů fora, tak je to super.
Slyšel jsem zvěsti, že Gcz kopírují náš časopis a
my zase jejich. To je hloupost, když každý z nás
dělá úplně jiný typ časopisu, jinak zaměřený.

Darkenius

Momentálně jsem moderátor překladatelů,
takže mám na starost celou gildu. Už nevím, kdy
jsem do té skupiny přišel... Zřejmě v období, kdy
Kaiser zoufale potřeboval lidi na překládání a mě
ho bylo zrovna líto.
Naším cílem v této gildě je přeložit čím
více modů do češtiny, aby fanoušci Gothicu měli
co hrát a rozuměli tomu. Překládání je docela
zábava, když máš na to čas, ale na druhou stranu
se ti pak nechce ten přeložený mod hrát, protože
už znáš děj. Stále nabíráme nové členy do
překladatelského týmu.
Koláč

A prezradíš nám aj aké módy momentálne
československej komunite prekladáte?

Koláč

Darkenius

Samozřejmě. Momentálně překládáme
Dark Sagu. Po ní chystáme Sarkeras. Nevím to
jistě, ale Kaiser ještě chystá přeložit některé malé
mody. Které, to už nevím.
Ještě povím, které mody jsme už přeložili:
Návraty (ale neustále je opravujeme, to víš, pořád
Darkenius
tam jsou některé bugy), Battle of the Kings 3,
To opravdu netuším, tipoval bych to tak, že Bumshak, Juran a Dark Legion, který přeložil
někteří si myslí, že jsem v pohodě, někteří si
sám Kaiser.
nemyslí nic a někteří si myslí, že bych se měl
trochu krotit a být více seriozní. To by byl
Koláč
problém, protože se držím hesla: sranda musí být
To je celkom sľubné. Ďalšia otázka sa týka
Áno, presne to si myslím aj ja. Ďalšia
otázka smeruje tiež k trochu väčšmi sociálnej
časti nášho fóra, čo si myslíš, že si o tebe myslia
ostatní členovia fóra?
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Koláč
Rozhovor

radují, chudí jsou smutní. Co víc k tomu dodat...
Jak tuhle situaci zlepšit? Odpověd' je jednoduchá.
Volte mě za světového vůdce.

DFF globálne. Myslíš, že spĺňa účel
multikultúrneho fóra?
Darkenius

Koláč

Multikulturního fora? To netuším... já
myslím, že možná jo, protože vidím, že
nejaktivnější je v off-topicu.

To nemusí byť zlý nápad. Tak a sme na
konci, posledná otázka teda znie chceš niečo
odkázať čitateľom?

Koláč

Darkenius
No multikultúrneho bolo myslené ako
To je už poslední? Škoda. Očekával jsem,
mnohonárodného, predsa sme viacjazyčné fórum
že se zeptáš ještě na filmy a seriály, ale co už.
pre široké väčšiny. No čo tu ešte máme... Aha,
Chci čtenářům odkázat, aby byli
takže čítaš rád knihy? Ak áno, aké a máš aj nejakú
optimističtí, hodně fantazírovali, měli spoustu
tú naj?
nápadů, užívali si života, žili št'astně, byli
usměvaví, přátelští ke všem, cílevědomí - prostě
Darkenius
No teď už moc knihy nečtu, není čas, ale pozitivita nadevše.
Hlavně, jak říká jeden můj oblíbený
strašně rád jsem měl takové ty Fighting Fantasy
knížky od Stevea Jacksona a Iana Livingstonea, wrestler - nenechte se sebou zametat.
A nesmím zapomenout taky na jednu
kde musíš používat tužku, papír a kostku. Jsem
důležitou věc - pojďte k nám. Jsme skvělá parta,
přitom četl i hrál. Které číslo ti padne, tolikrát
musíš otočit stránku. Příklad: Jsi v lese, napadne lepší už nenajdete.
tě příšera, ztrácíš 3 body života.
Koláč
Dále mě baví takové starověké, akční, sci-fi
Tak s tými filmami ma to nenapadlo, ale
a fantasy. Prostě to musí být akční od začátku do
konce. Nejlépe románek mezi mužem a ženou s otázka podobná tu už pár krát padla a ja sa nerád
opakujem. No tak aj ja ti chcem zaželať na záver
takovými zvraty mezi životem a smrtí.
len všetko najlepšie do života, veľa zdravia,
Nesnáším knihy, kde se moc filozofuje,
šťastia, lásky, požehnania, a nech ti v živote vyjdu
diskutuje a moc podrobně popisuje atmosféra.
tvoje ciele. No a vy, milí diváci, sa nezabudnite
Třeba 20 000 mil pod mořem byla (pro mě)
ešte začítať do ďalších skvelých článkov nášho
nejhorší kniha, co jsem kdy četl.
časopisu, máme toho ešte pripraveného dosť!
Hodně mě ještě bavily knihy s Harry
Potterem, Děsivé dějiny (vzpomínka na základku)
a některé české knihy, které byly zfilmované.
S pozdravom Koláč!
Jinak taky čtu časopisy Score, Level a Chip.
Koláč

No tak časopisy za knihy nepokladáme, ale
dobrý dodatok. Nuž teraz Ti asi trochu zatopím,
vedel by si mi povedať čo si myslíš o súčasnej
dobe celkovo? Tvoj názor a nádeje na zlepšenie?
Darkenius

No, moc se mi to nelíbí. Je tu málo práce a
více podvodníků. Více kriminality a málo
spravedlnosti. Peníze prší, kam nemají. Boháči se
DFT No.4 | srpen 2014
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Kaiser
Temní mágové

SRbAy ZKaisTeEr M N ÝCH M ÁGŮ

Před krátkou dobou se, lidičky, udála
důležitá událost! Událo se totiž setkání Temných
Mágů. Temní Mágové vyrazili utužit svoje
schopnosti a probrat temné plány. Účastnil se
samozřejmě sám velký temný Aeternitas, jeho
pravá ruka Richie a levá Dyrian. Chybět jsem
samozřejmě nemohl ani já, Kaiser (cestou jsem se
málem ztratil ale naštěstí jsem potkal Dyriana
putujícího stejným směrem a vše dobře dopadlo).
Dorazil taktéž strašlivý Darkenius, který musel
vynaložit všechny fyzické i duševní síly aby se
udržel navzdory vyčerpání a strašlivým zraněním,
které ho během událostí potkali...
Celá horda se poté toulala krajem jehož
jméno jsem zapomněl, nicméně šlo o oblast
velikou. Cestou jsme navštívili mnoho starých
míst, kde jsme načerpali mnoho temné energie.
Bylo jí třeba, neboť jsme se dostali až na vrcholy
vysokých skal, kde by kdekdo zbledl. Ne však
Temní Mágové! Někteří sice doplatili na
nedostatek tekutin a málem chcípli, ale nakonec
jsme se se západem slunce všichni dostali do
DFT No.4 | srpen 2014

bezpečí.
Bezpečí ovšem představovalo
Aeternitasovo doupě... A protože Temný Mág byl
na domácí půdě při síle, rozhodl se vyrazit do
jeskyní...
Pokud vás zajímá, jak to všechno dopadlo
nebo detaily tohoto, těšte se a stahujte následující
speciál našeho časopisu jenž připravuje Richardo
a který vám obsáhle povypráví o zmíněném
Střetnutí DM!
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Kaiser
Gothic

ObyDKŮaisLerN ÍCH ČERVECH

Důlní červi. Jen při vyslovení tohoto jména
se každý horník třese jako malé dítě - a to
právem. Červi jsou metla hornictví. Nacházejí se
hluboko pod zemí, kde mají vyhloubeny své
tunely. Přesné hodnoty nejsou známy, ovšem
obvykle se vyskytují v hloubce jednoho kilometru
a hlouběji. Není známa maximální hloubka ve
které žijí, učenci se domnívají, že s přibývající
hloubkou narůstá i hojnost červů, díky vyšším
teplotám, které jim svědčí. Toto potvrzují i někteří
horníci z Hornického údolí.
Ačkoliv jsou červi ve svých podzemních
královstvích smrtící, za dlouhá desetiletí boje s
těmito bestiemi se podařilo získat mnoho
informací o jejich anatomii a způsobu života.
Červi žijí v systému tunelů, které neustále
prohlubují. Tyto tunely mohou mít obří rozměry.
V nejhlubším centru těchto chodeb se nachází
mozek celého společenstva - královna. Ta má
nejdůležitější funkci - klade vejce a tak vytváří
další další generace smrtících bastardů. Sama
královna je ze všech červů nejnebezpečnější.
DFT No.4 | srpen 2014

Oproti ostatním svého druhu je mnohem
větší, má prodloužená kusadla a ač na to
nevypadá, je velmi rychlá. To ale platí jen pokud
zrovna neklade vejce, v tomto stavu je totiž úplně
nepohyblivá, což ji činí zranitelnou, pro toho kdo
se ovšem dostane až k ní do středu hnízda. (viz.
Bezejmenný - příběh hrdiny) Není známo, jak
dlouho se červi líhnou, avšak ihned po vyklubání
se malí červíci pouští do práce na červí kolonii či
hledají potencionální hrozby. Červy lze totiž dále
dělit na bojovníky a trubce. Bojovníci jsou větší a
vyjma jedovatých kusadel mají i obří klepeta,
které se mohou stát osudnými i zkušeným
bojovníkům. Přesto jsou však cílem některých
lovců, kteří se snaží získat pláty z jejich pevných
krunýřů. Trubci nejsou tak nebezpeční, mají
menší a slabší pláty a hlavně nedisponují klepety.
Také jejich kusadla nejsou tak jedovaté a
zdravý člověk by měl jedno kousnutí s mírnými
problémy přežít. Mimochodem tato kusadla lze
údajně používat v alchymii. Někteří dokonce
tvrdí, že s určitými znalostmi mohou značně
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Gothic

bránit hnízdo, jako spíš s prostou potřebou hladu.
Je také velice pravděpodobné, že po té, co jeden
červ uhyne, ho ostatní jednoduše sežerou, neboť
při žádném útoku na červí hnízdo nebyl nikdy
nalezen žádný mrtvý červ, jenž nepadl rukou
člověka.
Přes značné znalosti získané o červí
anatomii se nikdy nepodařilo objasnit červí
původ. Existují dva obecně přijímané názory. Ten
jenž zastává Innosova církev je prostý. Červy
stvořil Beliár aby tak lidem znesnadnil dolování
rud a tím pomohl skřetům vyhrát válku. Tomu
odporují učenci, kteří argumentují tím, že červy
útočí i na skřety. Sami zastávají názor podle
kterého se červy před mnoha lety vyvinuli z
polních škůdců, kteří se dostali do podzemí.
Využívají přitom toho, že červi kteří žijí v poušti
Varant jsou dosti odlišní od obvyklých červů,
posílit manu člověka. Jiní tvrdí že tyto recepty
vytváří prudký jed. Tak či onak, oba druhy červů neboť se také přizpůsobili pouštnímu prostředí.
jsou extrémně agresivní a útočí prakticky na vše Nakonec existuje ještě jedna teorie. Podle té jsou
všichni červy potomky mocného arcidémona
živé.
Spáče. Tento názor však zastával jen jeho autor.
To souvisí s jejich přirozenou potravou.
Během existence Kolonie na Khorinisu tehdejší Světoznámý, kontroverzní odborník fauny - Mud.
sekta Spáče získala intenzivním výzkumem
mnoho informací o důlních červech. Bylo tak
zjištěno, že červi jsou vlastně všežravci, kteří se v
hlubinách země živí převážně jistým druhem slizu
a také různými houbami. To vysvětluje jejich
schopnost přežít podzemí v tak hojných počtech.
Naskytne-li se však příležitost, vrhají se na ostatní
živočichy a samozřejmě i lidi. Jejich agresivita
tak není ani tolik spojena s instinktem
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Gothic

by Kaiser
Pokud jste někdy uvažovali, jaké by to bylo
si v Gothicu zazávodit na nějakém dopravním
prostředku, je tento mod to pravé pro vás!
Skutečně se zde v kůži hrdiny posadíme na
stále rychlejší "stroje" nebo lze říci na sud,
mrchožrouta či divočáka. Pro vaši zábavu vám
tvůrce modu (Zaphod Beeblebrox) přichystal
celkem dlouhou trať, jenž představuje velký
ledový kopec s několika možnými skoky či
překážkami. Hra sama měří čas i skóre. O čase
není třeba mluvit a skóre lze zvýšit jednak skoky
či sběrem různých předmětů známých z hry. Mod
sice není v češtině, ale zde snad není
ani potřeba.
Hra toho tedy kromě několika získání
lepšího dopravního prostředku moc nenabízí.
Zaujme hlavně možnost "se povozit". Jistě by se
hodilo převést tuto možnost do normální hry :).
Mod je i přes svou malost trošku větší co se místa
na disku týče (50MB). A ze zkušenosti
nedoporučuji instalovat na instalaci s Návraty.
DFT No.4 | srpen 2014
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JAK (N E) B ÝT KOPÁČEM
A ŽÍT SI PODLE SVÉH O
AN EB PRŮ VODCE V
KOLON I I
by Darkenius

Starý tábor
Jste trestanec, kterého poslali do Kolonie
kvůli nějakému trestnému činu? Nebo jen turista,
který tam utekl, aby zažil dobrodružství? Ať už
jste ten nebo ten, vězte, že v Kolonii zažijete
velké dobrodružství a velkou zábavu. Nejprve si
budete muset vybrat do jakého tábora se vydáte.
Volba je jen na vás.
Pokud vás do Kolonie dotáhla královská
garda v čele se zkorumpovaným soudcem, který
rád čte dlouhý list vašich provinění, tak první věc,
co vás čeká, je Bullitův "kmotr". To znamená jeho
pěst na přivítanou. V lepším případě to bude
monokl, v horším případě to bude zlomená čelist.
Pak už máte cestu volnou. Ještě vás zkontrolují
cestou dva gardisti, jestli žijete a pak už můžete
jít, kam chcete.

První věc, ještě než si začnete kráčet cestou
do neznáma, je, že byste si měli dát pozor na
divokou zvěř. Možná že brouci a ovce jsou
neškodná zvěř, ale takoví vlci nebo stínové šelmy
vás dokážou pěkně pokousat. V horším případě
sežrat, až z vás nezbude ani jedna kost.
Také bacha na krvavé mouchy, které vás
ubodají k smrti nebo na mrchožrouty, co klovají
vše, co je může ohrozit.
Další věc. Vyhýbejte se místním banditům
neboli lupičům, jak je někteří místní gardisté
nazývají a to právem. Spousta lupičů totiž
přepadává jejich konvoj rudy, který přijíždí ze
Starého dolu.
Pokud na některého z nich narazíte a bude
vás chtít okrást nebo zmlátit, vemte nohy na

TURI STI CKÝ I TRESTAN ECKÝ
PRŮ VODCE SVĚTA KOLON I E
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ramena a utíkejte, jak daleko můžete. Pokud jde
na vás celá tlupa, tak vám nezbývá než se modlit,
ať to přežijete nebo jim dát to, co po vás chtějí.
Co se týče bezpečnosti, tak je to vše. Buďte
opatrní a ostražití a přežijete dlouho.
Máte sucho v krku, hlad a smrdíte? O vodu
není v Kolonii nouze, na pití či koupání je jí
dostatek. Avšak pít dlouhodobě slanou vodu
způsobí šílené svědění, rakovinu kůže a taky
dehydrataci.
Jíst se tu dají různé rostliny a houby, které
ale váš žaludek nenasytí dostatečně. Musíte zajít
do tábora, abyste si koupili jídlo nebo jej sami
ulovte, což ve vašem případě nebude nic lehkého.
Měna: Pokud jste si mysleli, že zlato tu má
svou cenu, tak jste na omylu. Zde se platí
výhradně rudou. Nakázal to Gomez. Nikdo neví
proč.
Zvolili jste si Starý tábor. Zde se vyskytuje
spousta kopáčů, co mají za ochránce gardisty.
Platí jim totiž denně 10 kusů rudy. Tu vyděláte ve
Starém dolu, který je otevřený 24 hodin denně,
ale o něm se zmíníme později. Stínové se tu
starají o pořádek a jsou tu místními bodyguardy
včetně gardistů. Vstup na hrad je zakázán, takže
se musíte držet jen vnějšího okruhu.
Vnější okruh je plný zábavy. Je tu místní
aréna, kde se konají turnaje a kde se nejlepší
bojovníci postaví místním šampionům. Každý
šampion reprezentuje svůj tábor. Zápasy vede
Scatty, takže pokud máte zájem, hlaste se u něj.
Naučí vás základ, jak zacházet s
jednoručním nebo obouručním mečem. Pak jsou
tu Baalové, velvyslanci ze Sektovního tábora,
kteří tu hledají osvícení. Pokud jsi příznivcem
takzvaného Spáče (nebo máš aspoň chuť na jejich
jointy), určitě se k nim připoj. Pak je tu místní
kovář Huno, u kterého lze kovat zbraně, dává i
lekce kovářství, ale zadarmo to jistě nebude.
Pokud si chcete něco nakoupit, tak u Fiska,
Dextera a Mordraga máte příležitost. Fisk
prodává zbraně a brnění (většinou kožené),
Dexter prodává jointy a jídlo a Mordrag veteš a
jídlo. Je tu taky kreslíř map Graham, lze si u něj
koupit mapu Starého tábora a kolonie. Občas
kreslí i portréty a akty žen za extra cenu.
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Ubytovat se můžete v prázdné chajdě, nebo
se domluvte s některým z kopáčů. Každá chajda
má postel, stůl a židli - jen to nejnutnější, co
potřebujete. Není to nic hvězdičkového, ale
bohatě stačí.
Ve Starém táboře se lze dostat i na vyšší
posty. Pokud se chcete stát Stínem, domluvte se s
jedním ze Stínů, doporučuji Diega, a ten vám dá
test věrnosti - musíte dokázat, že jste pro tábor
důležití a je na vás spoleh. Stínové jsou taky k
užitku, pokud něco od nich potřebujete. Třeba
Diego učí sílu a obratnost. Fingers učí páčení
zámků a kapsářství, ale jen v případě, že toho
nezneužijete. Cavalorn, lovec, který má svou
chajdu kousek od tábora, vás naučí plížit se a
zacházet s lukem.
Pokud se stanete Stínem, tak máte přístup
do hradu, Thorus vás pustí dovnitř. Tam se
nachází hlavní budova, kde sídlí Gomez a jeho
pobočníci. Vždy, když tam vstoupíte, hlaste se
Ravenovi. Nemluvte s Gomezovými tanečnicemi
a služkami. A hlavně nechoďte do Gomezova
pokoje. Za to se tvrdě trestá. Taky nechoďte do
chrámu Mágů ohně, pokud si nepřejete stát se
mágem a do ubytovny, pokud nejste gardista.
Hrad má kováře Stonea, který vás naučí
kovat a Skipa, který prodává Stoneovu výrobu.
Lze u něj dostat nový meč a uniformu, pokud
povýšíte. Scorpio vás naučí střílet z kuše.
Pokud povýšíte na gardistu, tak máte
možnost si pronajmout postel v ubytovně. Jenže
vaše rutina bude hlídat a strážit, takže si to moc
neužijete, ale přesto máte velkou zodpovědnost v
táboře. Nicméně budete dostávat slevy od
obchodníků, kopáči vám budou platit za ochranu
a dostanete taky občas nějakou odměnu od
Thoruse, pokud budete vzorní. Úkoly budete
dostávat od rudobaronů.
Zvolili jste si Nový tábor. První, na co
natrefíte, je rýžové pole, které nemá na starost
nikdo jiný než sám Rýžový lord. Jeho asistent je
Lefty, který ustavičně někoho hledá, aby nosil
vodu pro rolníky. Pokud nechcete pracovat na
poli ani nosit vodu pro rolníky, tak se vyhněte
tomuto místu obloukem a doufejte, že na vás
Lefty nenarazí. Stejně byste se u něj nezmohli ani
na kus žvance. Až narazíte na tu více chráněnou
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oblast tábora, všimnete si, že ji hlídá spousta
žoldáků. Jarvis a jeho komplicové vás bez
varování vpustí dovnitř. Zde totiž neplatí zákony
Starého tábora. Zde je totiž svobodná vůle, žádná
spravedlnost. Není tu nikdo, kdo by vás ochránil.
Pokud se chcete vydat do hospody u jezera,
tak vás tam bodyguardi nepustí. Museli byste se
stát kopáčem ze Svobodného dolu, abyste měli
volný přístup, což není problém. Svobodný důl je
otevřený všem dobrovolníkům, co chtějí kutat
rudu. Ta se pak hromadí pro vodní mágy. Jenže
Okyl a jeho banda vás nepustí dovnitř dolu, ale
nechá vás makat pouze venku. Od Swineyho
dostanete kopáčské kalhoty, které slouží jako
vstupenka do hospody u jezera, kde je největší hit
rýžová pálenka. Vyhněte se Balorovi, tento žoldák
vás jen využije, abyste mu nosili jídlo.
V Novém táboře není volné ubytování.
Abyste se mohli ubytovat, museli byste se stát
lupičem nebo ještě líp, žoldákem. Nebo je tu
možnost se o bydlení utkat v boji, ale to bych vám
nedoporučoval. Pokud se chcete stát lupičem
nebo žoldákem, hlaste se u Larese. Jeho chajda je
hned krajně vlevo od jeskyně. Poznáte ji tak, že ji
hlídají tři bodyguardi. Lares vám dá několik
zkoušek, ve kterých musíte obstát. Nakoupit si
můžete u mága Cronose, který prodává magické
svitky a spisy nebo u žoldáka Wolfa, od kterého
nakoupíte jídlo a zbraně. Jeden ze žoldáků také
učí akrobacii. Máte přísný zákaz chodit do
bydliště vodních mágů.
Zvolili jste si Sektářský tábor. Nejdivnější a
nejšílenější místo, jaké může být.
Pokud vstoupíte dovnitř, tak se musíte chovat
uctivě jak k novicům, tak i k templářům a
Baalům.
Pamatujte, že zde je jediný bůh Spáč, takže
pokud uctíváte jiného, nejste vítaní. Lester, jeden
z noviců, vám může dělat průvodce. Nechoďte do
bažin, pokud vás o to samotný Baal nepožádá.
Číhá tam spousta močálových žraloků a
krvavých much. Nikdy nemluvte s Baaly, pokud
vás oni neosloví jako první. Nakoupit můžete
kovářské potřeby u Darriona (místní kovář) nebo
jointy u novice Fortuna. Nesmíte vstoupit do
chrámu, kde sídlí vůdce sektářů, Y'Berion. Také
nesmíte mluvit s jeho ženami, které mu dělají
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společnost.
Baalové poznají, když se chcete stát
novicem. Promluví s vámi a dají vám svůj úkol.
Pokud jej splníte, máte hlas. Musíte mít hlas od
čtyř nebo rovnou všech pěti Baalů (jeden z nich
prodává svitky) a pak zajdete za Cor Kalomem,
zdejším alchymistou, který má chajdu nad
Fortunovým stánkem. Ten rozhoduje, kdo se stane
novicem a kdo ne. Až budete novicem, tak vaše
každodenní rutina bude sbírání trávy v bažinách,
dlabání trávy v míse nebo hulení. Budete moct se
také stát templářem, pokud oslovíte Cor Angara,
vedoucího templáře.
Nyní si v rychlosti projdeme místní památky.
Skřetí aréna - tomuto místu bych se být vámi

vyhnul, protože ji hlídají dva skřetí bojovníci.
Maják - v něm je jeskynní komplex nemrtvých.

Navštivte toto místo, pokud vás zajímá kniha
jménem Chromanin.

Obětní portál - zde se prováděl jeden šílený rituál.

V jeskyni a poblíž se to hemží nemrtvými.

Xardasova věž - stráží ji tři golemové (ohnivý,

ledový a kamenný) a ještě na vás vevnitř čeká
démon.

Horská pevnost - spousta nemrtvých, není jisté

jestli byla osídlena paladiny nebo vodními mágy.
Ruiny kláštera - tipoval bych to na mágy, ale není

jisté jestli vodní nebo ohniví.

Skřetí citadela - Už tak stará, že se místy propadá

zem. Zřejmě nejvyšší bod Kolonie.

Portály ohniskových kamenů - tvoří pěticípou

hvězdu, jeden je v lese u Sektářů, další v Trolím
údolí hlídaný harpiemi, další v Horské pevnosti,
další v ruinách kláštera a poslední je v obětním
portálu.
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Tábor banditů - vyhněte se mu obloukem, pokud

je vám život drahý.

Zasypaný důl - tento důl byl využívaný Starým

táborem, dokud se nezasypal.

Trosky lodě - způsobené bouří, která se

zničehonic objevila a pak zase zmizela.
Xardasova stará věž - je zatopená, avšak pokud

vydržíte pod vodou dost dlouho, tak se dostanete
dovnitř, kde vás uvítá spousta nemrtvých.
Nový tábor
Díry v kopci - centrální líheň pro krvavé mouchy.

Skřetí rituální místo v bažině - kde je to plné
močálových žraloků.

Skřetí hřbitov - místo, kde skřeti pochovávají své

mrtvé (i nemrtvé).

Skřetí chrám - nejděsivější místo v Kolonii.

Skřetí strážní věže - i skřeti rádi pozorují, co
dělají lidé.
Sektářský tábor

Rozpadlá věž u Cavalornovy chajdy - kdo ji

využíval a proč, není známo.

Cavalornova chajda - nikdo neví, komu předtím

patřila.

Celkově:
+ dobrodružství a divočina
+ spousta památek
+ tábory, ke kterým se můžete přidat

Xardasova věž
DFT No.4 | srpen 2014

- platí se rudou
- nesmí se mluvit se ženami
- když jednou vstoupíte dovnitř, tak se už ven
nedostanete
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Svobodný důl - vnější část
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ZH RN U TI E DEJA N A
FÓRE ZA M ESI AC JÚ L
(ČERVEN EC)
by Koláč
Ahojte kamaráti! Prv než začneme so
Čo sa týka zvyšku fóra panuje dobrá letná
zhrnutím, asi sa trochu čudujete, prečo som tu ja a nálada tiež, zaujala hlavne hádka medzi mnou a
nie Kaiser... No ono je to preto, že sme sa tak
Richiem, ktorá vyústila z nevinného žartu, podľa
dohodli a keďže tentoraz bol miesto Kaisera
ktorého bol Richie ako admin vyhodený a novým
triezvy a trochu obozretný aj Koláč, má nejaký adminom sa stal počas splnu Koláč. Kaiserova
ten prehľad o dianí na fóre a verí si, že to tentoraz reakcia bola sprevádzaná doživotným odchodom
zvládne, nuž a nabudúce by sa už mal ozvať starý na jeden deň a Richieho postupne prerástla až v
dobrý Kaiser.
jednodňové odňatie práv Koláčovi. Potom sme sa
Takže čo sa týka zhrnutia, na fóre panuje ale dojemne uzmierili a všetko je po starom.
typická letná (trochu znudená) nálada. Posledne
Zaujal aj Aeternitasov párdňový výlet,
dosť zaujalo vydanie Atmucoiconu,
počas ktorého nik nevedel, kam odišiel, ale tajný
Aeternitasovho špeciálu, ktorý obsahuje okrem agent Kaiser zistil, že údajne bol loviť druidov pri
nejakých reklám veľkú poviedku o jeho starom "posvätnom bahne" a kuje plány na ich tajné
otcovi, ku ktorému mal taký blízky vzťah až sa odstránenie z atmosféry. Kaiserov diktafón
rozhodol riskovať až do.... čítajte sami.
zaznamenal len podobné výkriky:
Momentálne mi nevyčítajte že budem trochu
"Was ist los... uhhh! Bitte nein, es war ihm!
hovoriť aj o sebe, ale nejak na to došlo.... Skupina Nein, es tut weh!" Snáď sa ale nikomu nič nestalo
Orcs sa pre vás rozhodla pripraviť niečo na
a skupinu druidov pozdravujeme! .
skvalitnenie vášho leta a Koláč vytvoril Summer
fun with Orcs. Môžete tu mať každý deň pieseň z
youtube na prianie, a tiež nejaké wally, plus
možnosť komunikovať o bežných letných dňoch
atď.
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Keďže DFF je športové fórum, slovenskú
menšinu na fóre zaujala hlavne Tour de France aj
s hrdinom Petrom Saganom, ktorý pohodlne kráča
k obhajobe zeleného dresu z posledných dvoch
rokov. Českú stranu fóra zaujalo zasa
Wimbledonské počínanie Petry Kvitovej a jej
semifinálový súboj s Luckou Šafářovou. Väčšina
fóra s napätím tiež sledovalo celé MS v Brazílii,
kde sa vo finále stretli moji Nemci s Kaiserovou
Argentínou. Už pred zápasom bolo jasné, že to
bude tuhý boj a nakoniec ako porazené odišlo
mužstvo okolo Javiera Mascherana, čo bol ďalší
podnet na moje provokovanie Kaisera a jeho
menšie odlúčenie.

Čo sa týka módov, skupina DM neustále
pracuje a čo som počul z jej tajnej dielne,
mimoriadne aktívny Darkenius neúnavne valcuje
a veríme, že nás čoskoro prekvapí niečím novým,
minimálne staro-novým a budeme sa môcť
zabávať už čoskoro pri hraní najnovších módov.
No a Kaiser už pracuje na takmer
nemožnom odbugovaní Návratov, tak mu držme
palce nech už čoskoro budeme môcť s hrdinom
behať po rozsiahlom svete Návratov bez
akýchkoľvek chýb.
Uvidíme sa budúci mesiac, teda dúfam, že
už s Kaiserom. Majte sa!

Koláčova koláž súhrnu športov
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by Darkenius

V minulém díle časopisu jste se dozvěděli,
co to ten Spacer je a jaký je jeho účel. Také jste se
naučili, jak vobovat. Dnes se naučíte, jak v něm
texturovat a vertexovat. Pamatujte, že tyto dvě
věci lze dělat jen ve .3DS souboru, kde po jeho
otevření necháte zaškrtnuté Editormode. Pak už
jen kompilujete.
Teď vás naučím, jak texturovat - klikněte
na spodním rámečku Propertypage for Polygons
(Texturing). V okně Materials máte seznam
textur, co jsou ve výběru TRASH - což znamená
použité textury na meshi. Ve výběru si můžete
vybrat z jakého seznamu chcete od Addon až po
Water. Mějte ale na paměti jedno! Polygon má
dvě strany, takže to, co texturujete na jedné
straně, byste měli texturovat i na druhé - týká se
to hlavně vody, aby Hero poznal, že po vodě se
nechodí, ale plave se v ní. Takže si vybereme
nějakou texturu ze seznamu a klikneme na ní. Pak
si v hlavním okně označíme tu část, kterou
chceme texturovat. Klikneme pravým tlačítkem
na myši a zvolíme bud' Apply - musíme odznačit
označené nebo Apply and deselect a odznačí se to
samo.
Pokud zvolíme funkci Make Planar, tak to
geometricky narovná označený polygon, pokud
označíme např. nějakou stavbu, tak ji to zmrví. V
pravém rámečku je kapátko. Stačí jej označit a
pak kliknout na nějakou texturu v hlavním okně,
kterou potřebujeme. Pak stačí jen označit polygon
a aplikovat - je to taková lehčí cesta, aby jsme
nemuseli neustále hledat v seznamu textur.
Pokud chceme, můžeme si vytvořit vlastní
seznam textur - u okna Materials klikneme na
New a zadáme název. Můžeme vytvořit i novou
texturu v okně Objectpages. Klikneme na New,
zadáme název, jako filtr (seznam textur) zvolíme
třeba ten nově vytvořený. Dáme OK a textura je
na světě. Můžeme u ní nastavit skupinu materiálu
MatGroup jako země, voda, sníh apod. Také
DFT No.4 | srpen 2014

barvu textury, pohyb a slot (pořadí v jakém se
objeví v seznamu). Texturu pak můžeme uložit
kliknutím na Add. Ještě ji můžeme editovat v
okně Objects. Musíme pak však kliknout na
Apply, aby se projevily změny. U okna Objects to
platí vždycky.
Teď je na řadě vertexování - na spodním
rámečku klikneme na Propertypage for Vertexes
(Vertex-Manipulation). V okně Objectpages si
nastavíme Movement-Speed co nejvyšší. Pak na
meshi klikáním najdeme body, které se kterými
chceme manipulovat - jsou to žluté tečky. Pokud
jste tzv. přetečkovali, tak pravým tlačítkem myši
je odznačíte. Abyste mohli hýbat s polygony pouze s jejich označenými body, držte SPACE a
hýbejte šipkami (popř. tlačítkem A je zvedáte a
tlačítkem Y snižujete). Pak stačí odznačit pravým
tlačítkem myši a to je celé. Nezapomeňte však, že
pokud manipulujete s mnoha tečkami, tak to má
pak nepříjemné následky, takže manipulujte
rozumně.
Co dál k tomu říct? Snad jen, že nedám na
něj dopustit. Bez tohoto programu by byl Gothic
Modding o ničem.
Pokud umíte dobře německy, zajděte sem,
zde máte Spacer v kostce:
http://wiki. worldofgothic. de/Quickstart/Spacer

A nebo česky na Modding Wiki sem:

http://darkforests. info/pages/web/mw_cz/mw. html

Je možné, že jsem něco podstatného
vynechal, proto je dobré, aby jste omrkli Modding
Wiki.
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Darkenius
Modování

Abyste mohli texturovat nebo vertexovat, otevřete .3ds mesh, zaškrtněte Editormode, zvolte Outdoor a
kompilujte.

Texturování je snadné - vyberte texturu, označte si nějakou zídku a pak pravým tlačítkem myši dejte
apply.
- 27 DFT No.4 | srpen 2014
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Celé kouzlo texturování. Kam se hrabou ostatní programy.

Ty žluté puntíky jsou body, se kterými pohybujete.
DFT No.4 | srpen 2014
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Jak udělat ze země horu.

Jak vylepšit věž.
DFT No.4 | srpen 2014
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Další metoda texturování.
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Funkce Make Planar v akci. Moc to nedoporučuji používat, jen když si chcete hrát.
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Jak si zaplavat a potápět se ve věži.
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TEM N Í M ÁGOVÉ:
STÍN Y B OH Ů
I V. ČERN Á TM A

Aeternitas
Příběhy

S tín z b oh ů I V

by Aeternitas
Kužel světla se zastavil na něčem, co
rychle mířilo nahoru srázem. Rozhodně to nebyl
člověk ale ani zvíře, které bych znal. Mělo to
malou hlavu a velké tělo s řadou noh. Trochu to
připomínalo pavouka, ale ten pavouk byl
obrovský!
Rychle jsem ucuknul zpět.
„Musíme najít nějaký úkryt!“ vykřikl jsem.
Mágové sice nevěděli, co se blíží, ale moje
tvář je evidentně přesvědčila, že není času nazbyt.
Rozhlédl jsem se okolo. Římsa byla celkem
pravidelná a nebylo kde se skrýt. Jediná možnost
byla pokračovat po ní podél útesu.
„Tudy!“ zvolal jsem a vedl mágy co nejdál
od hrany útesu. Zespodu byl jasně slyšet šum
zvířecích nohou. Věděl jsem, že zbývá jen pár
vteřin a ta stvůra bude nahoře.
Najednou se ozval sykot a ta bestie se
vyhoupla nad útes. Otočil jsem se a pohlédl na ní.
I když byla tma, moje světlo na ni dosvítilo. To,
co jsem spatřil, bylo skutečně ohavné. Tělo
připomínalo stvůru z nočních můr.
DFT No.4 | srpen 2014

Popoháněl jsem Mágy dál kolem útesu.
Bestie zařvala a vrhla se na nás. Poslední běžel
Kaiser. Pavoukovec ho polapil do svých
nechutných pařátů a škubl s ním. Během zlomku
sekundy oba zmizeli za hranou útesu. Poslední, co
jsem slyšel, bylo Kaiserovo šílené řvaní.
***
Všichni jsme zastavili a podívali se do
temných hlubin pod námi. Najednou bylo kolem
ticho. Okolí ztichlo a ani my jsme nedutali. Toto
skutečně nikdo nečekal.
„Co to bylo?“ špitl konečně Richie.
„Kaisere,“ hlesl Dyrian.
Na všech bylo vidět, že je Kaiserovo
zmizení vzalo. Kaiser byl kamarád, Temný mág,
jeden z týmu, a najednou ho nebylo. Temnota si
ho vzala.
„Kam mohl zmizet?“ podivil se Darkenius.
Ještě chvilku jsme stáli a hleděli do tmy.
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Nikdo nechtěl nic říct. Ať už ho ta bestie odnesla
kamkoliv, bylo jasné, že Kaiser už nežije. To
nemohl nikdo přežít.
„Měli bychom se vrátit dolů,“ navrhl
Dyrian.
„Kam dolů?“ zeptal jsem se.
„Domů,“ doplnil Dyrian.
„Jak domů?“ zamračil jsem se.
„Ty chceš snad za dané situace
pokračovat?“ kroutil hlavou Richie.
„Ať už mu ta bestie udělala cokoliv, já ho
tu nenechám,“ mračil jsem se dál.
„A co chceš jako dělat?“ ušklíbl se
Darkenius, „plazit se po útesu?“
Opět jsem pohlédl do tmy. Ten pavoukovec
určitě měl místo, kam si schovával svou potravu.
Stačilo to místo najít. Problém jen byl, že jsem
neměl žádný provaz a plazit se jen tak po útesu
byl skutečně nadlidský čin. Nechtěl jsem to
přiznat, ale situace pro Kaisera byla vskutku
beznadějná.
„Jak to vidím já,“ pokračoval Darkenius,
„tak jsou jen dvě možnosti, jít dál nebo jít zpět.
Osobně si asi zase radši pustím doma komp, než
se tu nechat někde v noci sežrat bůhvíčím.“
Ostatní mu přizvukovali.
„Dost,“ řekl jsem pevně, „zpět se nejde!“
„Ale to je šílenství, Aete,“ mračil se
tentokrát Darkenius, „já prostě odcházím. Takové
zcuky si můžete nechat. Můj život je mi příliš
drahý.“
Na to se otočil a zmizel ve tmě. Nesnažil
jsem se ho nijak zastavit. Dyrian a Richie jen stáli
a mlčeli. Bylo na nich ale vidět, že by taky rádi šli
zpět.
„Aete,“ zkusil to Richie, ale já ho umlčel.
„Zpět se nejde,“ řekl jsem, „pokud někdo
chcete, tak prosím, ale já tu zůstanu. Nehodlám tu
Kaisera nechat!“
„Myslím, že jistí lidé budou oslavovat,“
podotkl Richie.
„Nic si nenamlouvej,“ přidal se Dyrian,
„Kaiser je mrtev.“
***
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Prohledali jsme okolí, ale římsa po
několika desítkách metrů končila. Byla skutečně
jen stezka dolů a nahoru. Mohli jsme pokračovat
nebo se vrátit. Vrátit se ale znamenalo, že Kaiser
odešel zbytečně a to jsem nehodlal dopustit.
Po Darkeniovi nebylo ani stopy. Docela mě
mrzelo, že se oddělil. V té tmě to určitě neměl
snadné a spíš jsem mu dával větší šance, kdyby
zůstal s námi.
Bylo to podivné, stačilo málo a výprava
přišla o dva členy. Na chvilku jsme sedli a
odpočívali. Dole níž na útesu se opět něco
pohybovalo, ale moc jsem se radši nevykláněl.
Dyrian a Richie se drželi od hrany co
nejdál. Brouzdal jsem baterkou po okolní skále.
Když tu jsem si všiml skalního okna asi pět metrů
nad námi. Zela tam velká díra kamsi do útesu.
„Támhle,“ ukázal jsem nahoru.
„Co s tím?“ podivil se Richie.
„Ty potvory určitě mají někde blízko
hnízdo,“ vysvětlil jsem, „a pochybuju, že bude
jen tak viset nad útesem.“
„Vyloučit se to nedá,“ podotkl Dyrian.
„To možná ne, ale něco mi říká, že máme
hledat uvnitř skály,“ řekl jsem.
„Jak se ale chceš dostat tak vysoko?“
poznamenal Richie.
Skála v okolí byla dost hladká bez
výrazných záhybů či štěrbin, které bych použil
pro lezení.
„Vysadíte mě a já vás pak vytáhnu,“ řekl
jsem.
„Pět metrů vysoko,“ zakřenil se Dyrian.
„Máš lepší nápad?“ opáčil jsem.
„Moc se mi nelíbí, že chceš lézt dovnitř té
hory,“ řekl Richie.
„Proč myslíš, že se to líbí mě?“ zamračil
jsem se.
Dyrian a Richie udělali stoličku a s
námahou mě vysadili nahoru na skálu. Baterku
jsem měl strčenou mezi zuby. Pořád zbývalo dost
vysoko. Snažil jsem se nahmatat nějaký úchyt, ale
skála byla příliš hladká.
Chvilku jsem jen tak šátral okolo, když tu
se mi konečně podařilo se zachytit. Pomalu jsem
se začal soukat nahoru. K oknu zbývalo dobré dva
metry. Každý krok byla bolest, protože úchyty
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byly malé a musel jsem do nich zarývat nehty.
Taky hrozilo, že se nějaký urve nebo prostě
sklouznu. Že bych nahoru vytáhl ještě Richieho či
Dyriana bylo skutečně bláznovství.
Nakonec jsem konečně dosáhl okna a
vyhoupl se do něj. Sedl jsem na římsu a silně
oddychoval. Vytáhl jsem baterku z pusy a posvítil
do tmy. Z okna vybíhala úzká chodba a ztrácela
se někde v hloubi skály. Zcela jasně jsem z ní
slyšel stejný šumot, co vydával ten pavoukovec.
Ať už to bylo jakkoliv, tak jsem byl na správné
stopě.
Pohlédl jsem zpět dolů na Richieho a
Dyriana. Oba stáli dole a zírali na mě.
„Aete, co teď?“ zeptal se Richie.
„Nahoru vás nevytáhnu,“ řekl jsem,
„myslím, že nejlepší bude, když mě tu počkáte.“
„To nemyslíš vážně!“
„Přátelé, já se vrátím,“ zakřenil jsem se.
Pak jsem vytáhl meč, co mi dal vesničan. „Snad,“
dodal jsem tiše. Nakonec jsem se otočil a s
mečem v ruce zmizel v temné chodbě. Z dálky
jsem slyšel hlasy, patrně Richieho volání, ale
nedbal jsem na to. Věděl jsem, že tady uvnitř to
bylo určitě horší než tam venku a nechtěl jsem
riskovat životy svých přátel. Pokud Kaiser byl
živý či mrtev a byl tady, byl jsem odhodlaný ho
najít.
S pevným výrazem jsem se ponořil do
temnoty.

Pokračování příště.
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The Dark Forests Times

Č as o p i s
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Záhady, tajemno, hry, Gothic, modování,
příběhy, povídky na pokračování a mnoho dalšího.
http: //times. darkforests. info/
http: //times. darkforests. info/special. php
Vydán í:
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STÍN Y B OH Ů JI Ž
POPÁTÉ
Temní mágové pokračují ve svém
nebezpečném dobrodružství.

RECEN ZE + ČEŠTI N A
K M ODU TH E DEN
N ejen recenzi ale hned i český překlad
tohoto dnes již klasického modu
přinášíme.

ROZH OVOR S
VAAN OU
Koláč peče tentokrát s
Vaanou.
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Reklama

It is a law th at

th e tim e tr a ve l is n o t p o s s ib le ,
it is a law th at

there is no evil in the world,
it is a law th at

n o o n e e ve r e n te r S e la via .
But still there are ways deep
underground, which b reak every law.

Thanatos: The Dark Ages
by

Werhard Samberg
http : //darkforests. info/p ages/web /writings/tda. html
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Reklama

Č e r n é n e b e , p o d ivn ý ú s vit,
na ob zoru stíny, v očích žal,
v s r d c i to u h a n e z lo m n á .
Povídá se, co zemřelo,
nevrátí se nikdy více.
Ale ne všechno, co se p ovídá,
m u s í b ýt p r a vd o u . . .

A etern itásů v

THE DARK FORESTS TI M ES SPECIÁL
p rávě ke stažení j en na
http : //times. darkforests. info/
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