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A je tu září a s ním konec prázdnin a konec užívání.
Začíná pro někoho škola, pro někoho práce, pro někoho
obojí. Ale i v takové situaci vychází náš skvělý časopis.
Dnes čtete páté pravidelné vydání a celkem šestý náš
časopis.
V dnešním vydání přinášíme hned dvě modifikace a
u jedné dokonce i naši vlastní češtinu vytvořenou naším
překladatelským týmem.
Koláč tentokrát zpovídal Vaanu, jednoho z
nejmladších fanarťáků na fóru. Dozvíte se plno
zajímavých informací.
Určitě si nenechte ujít článek o strašné stvůře
Spáčovi nebo první dojmy z Risen 3.
Léto to bylo naplněné a Temní mágové se opět
setkali. Richie připravuje Speciál právě na to téma a máte
se skutečně na co těšit. Bylo to úžasné dobrodružství, kde
šlo doslova o život.
Na fóru to žhne. Vyšla konečně velmi dlouho
očekávaná nová verze Diakreionu a rovněž se mnohem
více moduje.
Šeptanda prozradila, že se něco velkého chystá.
Zatím víc neprozradíme, ale budeme určitě vše sledovat a
pravidelně informovat.
Nebudu už vás déle zdržovat a přeji vám příjemné
čtení a teplé dny co možná nejdéle.

AETERN I TAS, šéfredaktor.

(c) 2 01 4, all rights reserved. This
j ournal, or p arts thereof, may not
b e rep roduced in whatever form
with o u t th e wr itte n p e r m is s io n o f
team leader.
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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Reklama

. . . Jediný profesionální
modařský tým Gothicu v
České a Slovenské
republice . . .

THE DARK M AGES M OD TEAM
ČEŠTÍ A SLOVEN ŠTÍ M ODAŘI
http: //darkforests. info/forum/viewtopic. php?f= 1 5 &t= 71 5
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I N TERVI EW S VAAN OM
by Koláč
Koláč

Zdraví vás moderátor Koláč, ktorého
dnešným hosťom je ďalšia významná osoba
miestneho fóra. Komiksák, výrobca hier, móder a
hlavne skvelý recenzista Vaana! No, Vaana,
povedz nám teda niečo o sebe, o svojom živote,
koľko máš rokov, kde žiješ, kam chodíš do školy,
aké máš záujmy, čo chceš robiť v budúcnosti a tak
ďalej... :D
Vaana

Děkuji za otázku, zdravím. Můj život je
skvělý, vlastně nikdy se nenudím, vždycky je co
dělat. Chodím do základní školy (do 7 třídy) a je
mi 12, takže celkem málo - což má své výhody i
nevýhody (jinak nevím, jestli bych si zasloužil
tolik titulů). Co budu dělat v budoucnu ještě
nevím, ale asi bych bral nějakou programátorskou
práci. Vždycky je možné to změnit. :D

Vaana

To je těžké. Ono je nekonečno věcí co bych
mohl dělat. Budu se muset ještě rozmyslet, ale
pravděpodobně to bude něco s informačními
technologiemi. Uvidíme, člověk nikdy neví.
Koláč

Samozrejme, si ešte mladý a máš čas. :D ;)
Otázka s poradovým číslom tri znie, ako si sa
dostal k fóru DFF a ako opisuješ svoj príchod
naň?
Vaana

Dobrá otázka. To díky mému bráchovi, a
také díky Kaiserovi. V době, když jsme začali
dělat komix (o čem vám Kaiser povyprávěl), jsem
se ptal Kaisera, který byl v módařské skupině,
jestli bychom nemohli využít Thanatos a
Infernum ke komixu. Ta zpráva se dostala k
mému bráchovi, díky kterému jsem se ihned
zaregistroval a pak už dál nám jen stoupala
Koláč
Samozrejme, hlavne vyberaj s rozvahou. reputace (spíše mě, ale i Kaiserovi). Komix se stal
těmi pár lidmi sledovaný, čemuž jsem nemohl
Moja ďalšia otázka sa bude týkať stále tvojho
súkromia, aké sú tvoje ciele do budúcna a čo by si uvěřit, že se to chytlo a dál už to asi znáte (jak
nám přišel Koláč pomoct s komixem 8-))..
rád robil, až budeš dospelý? 8-)
DFT No.5 | září 2014
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Koláč

Áno, ja ešte pripomeniem, že komiks
Áno, legendárne časy. Nuž a práve komiks
KE je našou ďalšou otázkou. Opíš nám podrobne Kaiserove experimenty, na ktorom sa
ako tento komiks vznikal, kde sa prvýkrát vydal a koprodukčne podieľa aj moja osoba, nájdete v
miestnom fanarte. No, Vaana prejdime na takú
aké mal ohlasy. 8-)
oproti tým predchádzajúcim odľahčujúcejšiu
otázku. V dnešnej dobe je veľmi potrebná znalosť
Vaana
Všechno to začalo zhruba na začátku roku angličtiny, ty určite tiež potrebuješ angličtinu pri
módovaní či vytváraní hier, takže aj cez to, že si
2013. S Kaiserem jsem se potkal na Gothicz
návštěvní knize a začali jsme si povídat. Protože pomerne mladý, aká je tvoja znalosť tohoto
svetového jazyka?
tam nebylo soukromí, tak jsme se přesunuli na
vlastně vytvořenou návštěvní knihu. Poté, co jsem
Vaana
mu pověděl o tom, že chystám nějaký komix, tak
Je to těžké, ale někdy přemýšlím, co by se
se nabídl, že by mi pomohl, díky čemuž jsme
jak řeklo anglicky, a někdy dokonce přímo
začali tvořit komix. První díly si každý může
přečíst (jen vás chci upozornit že to jsou opravdu přemýšlím v angličtině (příkladem: hraju Portal a
první díly z roku 2013 a ne žádný remake). No a řeknu si: Hm... How to do it? What if I'am gonna
pak už jsme jeli nahoru jako po másle. Komix se place portal here and here and go there. Yeah, IT
WORKS!!! That was too easy. - Z toho asi
stal sledovaným a od té doby jsme komiksáci.
dokážete posoudit, jak umím anglicky). :D
Návštěvní kniha:
... napadlo že když brouzdám po darkforest
Koláč
tak je tam hodně modu (nejvíc mě zaujalo
To nič, ja to mám horšie. :D Ako si sa
thanataos a infernum) tak jestli by nám trochu
dostal do skupiny DarkMages, bolo to ešte tu
nepomohl...
Ačkoli mi to připadá tak, že od pozdějších alebo už na Gothicz.nete? Rozpíš nám to trochu.
sérií to tak nějak přestávalo dávat smysl a tak
nějak se mi příběh vymkl z rukou a každý díl, co
Vaana
jsem poté udělal, byl takový příběhu-seTo také díky bráchovi, zde není co napsat.
netýkající-propadák.
Prostě jsem se s ním domluvil díky těm komixům
Ale i přesto jsem za to rád.
a přijali mě. Tady není co rozepsat. ;)
Koláč

Koláč

Myslím, že tvoje diely plnili dobre svoj
A bolo to tu, či na Gothicz.net?
účel od veci komiksu. :D Ale ak to dobre chápem,
komiks vznikol na Gothicz.net, kde vás neskôr
Vaana
kvôli nemu zabanovali, prečo sa to presne stalo a
Dozvěděl se o mě díky Kaiserovi, když
aké odôvodnenie Ti kvôli tomu miestni admini
jsme si psali v té návštěvní knize, ale pokud
dali? Vnímaš to ako spravodlivé?
myslíš kdy jsem s bráchou promluvil, tak to bylo
doma (jelikož je asi 4 metry ode mne :D).
Vaana

To se nedá soudit. Admini to nepochopili
Koláč
jako vtip a brali to vážně jako nějakou urážku
Dobre, takže to bolo na nete... (bylo to na
(ačkoli oni tam neměli žádné špatné účinkování a DFF, pozn. šéfred. ) Čo sa týka ešte skupiny
kvůli tomu že nás vykopli jsme z nich udělali
DarkMages, aká je tvoja práca v nej a ako by si
padouchy celého komixu).
charakterizoval účel skupiny?
DFT No.5 | září 2014
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furt měním a s jejím vývojem je to nadlouho.
Upřímně, já tam nic moc nedělám, protože Bůhví co z toho nakonec vzejde.
skriptování postav není moje silná stránka (to, co
jsem vytvořil, skončilo fiaskem). Byla tam asi
The Fallen World. 2D RPG stylu Gothic.
tuna chyb a ačkoli jsem se to snažil opravit, tak to Úkoly, nepřátelé, NPC, zbraně apod... Zrovna
nefungovalo. Takže většina práce, co dělám, je
chystám takovou expanzi pro hru.
modelování pro vedlejší projekty a ačkoli mi
někdy v hlavě vznikne nápad, co by se do módů
A lidem co čtou tenhle článek ještě
mohlo přidat, tak to většinou není přijato, ale co prozradím že chystáme další projekt,
už. Například zrovna modeluju svět pro
pravděpodobně FPS, který by se měl odehrávat v
Darkeniuse, ale o tom bych asi neměl mluvit.
daleké budoucnosti ve vesmíru, ale ještě se neví,
Takže všichni u obrazovek, zavřete oči a jestli má cenu se do toho pustit.
dělejte, jako že jste nic neviděli. :D Taky jsem
zkoušel vlastní mód, ale měl jsem jen svět a
Koláč
žádné lidi, kteří by si vzali na starost všechny
Verím, že áno a prajem veľa šťastia pri
postavy a hodiny štvaní se se Spacerem. Jinak
výrobe týchto hier. Nuž už si trochu odpovedal na
určitě doporučuju si zahrát Infernum a Thanatos, túto otázku, ale ktoré hry okrem spomínaného
až vyjde. Osobně jsem hrál vývojářskou verzi a GTA ťa vedú a inšpirujú k tvorbe takýchto hier?
řeknu vám, že už teď je to pecka, fakt doporučuju
a už se těším až to oficiálně vyjde.
Vaana
No GTA ani moc ne, je to jen v tomhle
Koláč
stylu. Ale většina mě napadne sama, jen sem-tam
O.K., takže aká je tvoja najobľúbenejšia
chytím nějaký nápad z Mafie nebo tak.
hra, okrem Gothicu samozrejme?
Vaana

Koláč

Vaana

Aha, tak dobre. Čiže výrobe hier ako
takých si sa priučil u Aeta a spol. pri moddingu,
pravda?

Já bych to spíše shrnul do seznamu:
1. Gothic
2. Risen
3. Mafia
4. Portal/Half-Life
5. Saints Row (The Third)
6. Assassin's Creed

Vaana

Ani ne. Když jsem se nudil tak jsem si
našel na netu nějaké nástroje na tvorbu her.
Koláč

Koláč

No dobre, tu sme sa veľmi neporozprávali.
Ešte k tomu moddingu, počul som, že sa pri
vašich módoch aj dosť dabuje, je to pravda? A
podieľaš sa aj ty na dabingu?

Hovoríš o sebe, že vytváraš aj vlastné hry,
popíš nám trochu tieto hry a čo ťa viedlo k ich
tvorbe (bolo by fajn, keby si všetky osobitne
vymenoval a popísal).

Vaana

Vaana

To ano, společně ve naší skupině The
Developers máme rozpracované 2 projekty:
I Need Money. To je takové 2D TPS (takže
stylu GTA), ale furt mi tam něco nesedí, takže to
DFT No.5 | září 2014

Ne, to ne. Já se na dabingu nepodílím, od
toho je tu The Northern Wind Team. Ačkoli jsem
zaslechl něco o dabingu i v naší skupině, stejně se
na tom nepodílím.
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Aet? Ten je na admina docela příjemný.
Jasne, chápem. Takže na tvojej profilovke
Zdá se mi, že má se vším trpělivost a klidně si rád vidím Steva Jobsa, je možné povedať, že je to
počká na lepší výsledek. Dobře se s ním dá
tvoj veľký životný vzor? Alebo ináč, kto je tvoj
popovídat, a jak už jsem zmiňoval, je na admina najväčší životný vzor? :D
dost příjemný a myslím, že to je dobře.
Vaana

Jak už si řekl, Steve Jobs. Je velkou
inspirací, potom, jak se dokázal vyhrabat z garáže
na jednu z největších světových osobností.

Koláč

A aký je tvoj názor na Richieho ako
admina? Podľa viacerých je v pohode, ale dosť
ľahko sa s ním pohádaš.

Koláč

To určite. A po osobnosti, aké je tvoje
S Richiem si jde také dobře popovídat, ale, najväčšie životné motto?
jak říkáš, někdy se s ním rozhádáš jen kvůli
blbému webovému prohlížeči. Ale jinak je to
Vaana
přijemný člověk. 8-)
Pokud myslíš motto jako povzbuzující
citát, podle kterého se řídím, tak asi "Per Aspera
Koláč
Ad Astra" (Přes překážky ke hvězdám).
Určite, je to dobrý chlapec, len je veľmi
tvrdohlavý. 8-) :lol: Nedávno vznikla skupina
Koláč
WaterMages, ako sa to stalo a aký podiel si mal
Tak to áno. 8-) Tak ešte na záver, chcel by
na tom ty?
si niečo divákom odkázať? :D
Vaana

Vaana

Vaana

Jednoho dne mi ABC napsal, jestli se
No já děkuji za otázky, doufám, že se tu
nechci přidat, tak jsem souhlasil. Dokonce jsem ještě někdy uvidíme, zahrajte si módy (až
posílal nějaké screeny, ale nebyly dost dobré. Ale vyjdou), občas mrkněte na naše hry a přeji vám
ještě něco plánuju, takže uvidíme.
hezký den. :D
Ahoj, měj se.
Koláč

Áno, naša skupina je už dlhšie nefunkčná,
ale hádam to opravíme a celé fórum ju opäť bude
môcť obdivovať a chodiť do jej výstavného sálu a
tvoj plán sa hádam podarí. 8-) Tak prejdime k
ďalšej otázke, akú hudbu počúva človek ako
Vaana? A vieš uviesť aj druh, a konkrétnych
interpretov?
Vaana

Ty tiež a na záver ti prajem do života len to
najlepšie, veľa úspechov, požehnania, šťastia,
dobrých známok a kamošov v škole, a aby sa ti
toho v živote veľa vydarilo. ;) Nuž, to je z
dnešného rozhovoru všetko a vy, milí čitatelia, si
nezabudnite dočítať zvyšok časopisu, ponúkame
toho ešte dosť. ;) 8-)

Já zrovna moc hudbu neposlouchám ale
občas si na Spotify pustím soundtracky z her jako
Portal, Saints Row apod ...

DFT No.5 | září 2014
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Tu máte nejaké postavy z Kaiserových experimentov.
Zdroj: http://cs.kaiserovy-experimenty.wikia.com/

Vaana

Kaiser

Dyrian
Richie

Aeternitas

DFT No.5 | září 2014

El Gomez
- 11 -

Koláč
Rozhovor

Spáč

THE DARK FORESTS TIM ES
http: //times. darkforests. info/

Darkenius
Gothic

SPÁČ

by Darkenius
Prastarý démon, kterého vyvolalo pět
skřetích šamanů pomocí rituálu sebeobětování každý z nich musel darovat své srdce. Ty srdce
pak byly dány do kamenných výklenků a
zapečetěny kouzlem, které je chránilo před
poškozením. Pouze hole těchto pěti šamanů
mohly zničit srdce.
Tohoto démona uctívali jak samotní skřeti,
hlavně nemrtví, tak i guru a novicové ze
Sektovního tábora. Neměli ale ponětí, že je to
ztělesněné zlo. Skřetí šamani tomuto démonu
říkali Krushak a na jeho počest pro něj postavili
chrám obklopený lávou. Spáč z nich za to udělal
své poddané nemrtvé otroky, kteří mu měli
navždy sloužit.
Spáč mohl za to, že bariéra ohnivých a
vodních mágů se rozlehla po celé kolonii. Vkrádal
se hlavně do podvědomí těm, co kouřili trávu z
bažin, protože měli slabší mysl, ale i těm, co
nosili ohniskový krystal, který obsahoval magii
tohoto démona.
DFT No.5 | září 2014

Původ těch ohniskových krystalů je
neznámý, ale jisté je, že patřily skřetím šamanům.
Ti je pak roztrousili někde po Kolonii, ale tak,
aby z toho vzešla pěticípá hvězda jako znamení
temného rituálu.
Démon má teoreticky sedm noh a pohybuje
se velice pomalu, za to svou tlamou chrlí ohnivé
koule o sto šest. Ten, kdo se dostane příliš blízko
něj, podlehne jeho magickému spánku. Někdy se
umí i přemisťovat z jednoho místa na druhé, ale
to jen v případě, že má opravdu špatnou náladu a
cítí se velice ohrožený.
Bezejmenný porazil tohoto démona, ale
musel probodnout skřetími holemi všech pět srdcí
skřetích šamanů a použít meč Uriziel, tedy jeho
magickou formu, kterou nasál z velké hroudy
magické rudy. Uriziel omráčil Spáče a poslal ho
zpět do neznámé dimenze. Za ním pak uzavřel
portál, kterým byl do Kolonie vpuštěn.
Říká se, že kdysi dávno před první skřetí
válkou a ještě dávno před Rhobarem I. existoval
vládce jménem Uriziel. Jeho meč byl tak silný, že
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by jedním švihnutím sejmul obří armádu skřetů.
Avšak skřeti jednoho dne vírou v Beliara okusili
magii a začali čarovat. Získali tak převahu nad
bojovníky. Poté přepadávali různé knihovny a
studovny, aby se tak více dozvěděli o temné magii
a jejích nekalých pokusech. Pak je začali
praktikovat, až narazili na způsob jak vyvolat
démony. Uriziel jim to ale včas zarazil. Jenže
netušil, že v jedné skryté kobce se provádí rituál
otevření neznámé dimenze. Proto byl velice
překvapen, když na povrch vylezl démon
obrovských rozměrů zvaný Spáč, který spaloval
vesnice jednu za druhou a žádná armáda ho
nezastavila.
Tak se Uriziel rozhodl vydat na poslední
tažení proti démonovi a nakonec ho i porazil probodl jej svým mečem, ale zaplatil také svým

Darkenius
Gothic

životem. Spáč ho na poslední chvíli uspal a pak
sežehnul ohnivou koulí na popel. Pak svou
tlamou vyndal z břicha Urizielův meč. V tom se
zajiskřil a Spáč začal pomalu mizet. Portál se v tu
chvíli zavíral a pak nastalo zemětřesení. Kobka se
zřítila. Jednoho dne našli ten meč skřetí šamani,
kteří jej vzali do stavějícího chrámu jako artefakt.
V Návratech na opuštěném ostrově se
Bezejmenný s Miltenem znovu s tímto démonem
setkali, tedy přesněji pouze s jeho dítětem
Démonikonem. Vyvstává tedy otázka: když jsou
Démonikoni děti Spáče, tak co je potom on?
Jejich otec? Nebo matka? Nebo se jeho děti
líhnou samovolně?
V Návratech 2.0 se setkáme s rojem těchto
dětí Spáče. .

Spáč, jak ho známe z prvního Gothicu.
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Démonikon z Návratů, ukrytý v nitru ztraceného ostrova.
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TH E DEN
+ ČEŠTI N A

Kaiser
Gothic

by Kaiser
Když celkem nedávno přišel překladatel
Vaana s nápadem přeložit tento malý mod, řekl
jsem si, proč ne. Samozřejmě jsem si ho musel
hned zahrát. A výsledek? Překvapil - příjemně!
Stručně k příběhu. Jste králův voják, kterého
samotný král vyšle získat zpět ukradenou knihu.
To zní možná slabě, ale hlubokou zápletku
od tohoto modu nečekejte. Zisk knihy je náplň
modu. Hrdina je navíc už vycvičený voják, který
dokonce ovládá regeneraci života.
Během hry potkáte jen tři NPC (král, kolega
voják, zloděj). Zato si s nimi celkem užijete.
Přemýšlet se přece jen u modu musí!
Drtivá většina hry se odehrává poblíž hor.
Krajina je opravdu malebná. Les je temný, ovšem
je nutno podotknout, že obtížnost je velmi malá.
Krásy zdejší přírody nutno zdůraznit obrázkem.

DFT No.5 | září 2014

Pokud vás zajímají různé vychytávky, které
si autoři připravili, tak nyní vězte, přichází
SILNÁ stránka modu!
- nové animace
- nové brnění
- nové zvíře (králík), spousta známých
tvorů má novou velikost :)
- vaření na kotlíku
- nabírání vody z... vody
- otevření dveří jinak než klikou
- jeden velmi zajímavý boj
- regenerace života

Herní čas je kolem hodinky. Pokud víte,
kudy kam, stihnete to ale jistě i během 30 minut.
Není to moc, ale obsah opravdu vítězí!
Ostatně celý mod zabírá jen něco přes
30MB, ovšem údajně je k dispozici i dabing, to
přesně nevím.
Nakonec něco k češtině. Tu nyní
samozřejmě dáváme k dispozici. Najdete ji zde:
http://darkforests.info/pages/web/gothic2/g2td_cz.
html
- 14 -
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Jak už bylo naznačeno, s nápadem češtiny překládal předměty, statistiky atd.).
přišel Vaana, a právě on přeložil prakticky celý
Překlad byl díky velikosti modu svižný a u
mod. Helpo1 jako vždy prováděl korekturu a já se některých vět jsme se celkem i pobavili.
staral o to, aby vůbec něco dělali (a navíc jsem

Ukázka náběru vody.

A stylového otevření dveří.
DFT No.5 | září 2014
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by Darkenius
- spaní na kůži
Asi před rokem jsem měl možnost si zahrát
tento ruský mod, jehož autorem je ZEN. Je o
Je jich tam ale daleko víc.
dvou sestrách, které se díky nečekaným
Mod má tři kapitoly, avšak já nedokončil
událostem ztratí na ostrově a jedna bude hledat
druhou. Vy hrajete za jednu z nich. Objevíte se na ani první. Ostrov je dost velký, ale
ostrově, kde není moc obyvatel, takže se dá říct, nepropracovaný. Není to taková divočina, jak
že je skoro opuštěný. Vyjdete z jeskyně a tam vás jsem si představoval, spíše jen nějaký
suchozemský ostrov. Většinou jen zabíjíte
přivítají první obyvatelé. Zvířata jsou sice
monstra a raz za čas vezmete nějakou rostlinu či
poměrně malá, ale také dosti nebezpečná.
borůvku. Tu a tam se vyskytne i nějaká ta
Featury, které jsem postřehl:
- omezený počet nošení věcí v inventáři - jeskyně, já jich ale čekal víc. Vaše základna je
princip těžkého batohu, když toho nesete moc, tak (jak se zdá) chajda na pláži, kde také bydlí
se nebudete moct hýbat nebo chodit a budete z něj manželé sedláci, protože je tam jediná truhla,
muset něco vyhodit, nebo lépe, dát to do truhly kterou jsem našel. Ruský dabing je docela na
úrovni, dost mě totiž pobavil.
- musíte jíst a pít, abyste přežili, jinak se
Celkově se mi mod zdál takový slabší,
vám bude ubírat život a vy umřete nebo omdlíte z
zápletka dobrá, ale že by to mělo nějaký větší
důsledku dehydratace
spád a sestru by čekalo po cestě nějaké
- můžete si rozdělat ohýnek - ale musíte
nasbírat dostatek dřeva, a taky jej těžko založíte překvapení, to zrovna říct nemůžu.
při dešti
- můžete vařit více věcí, než jen maso
- vychytaná alchymie - vaření lektvarů v
závislosti na tom, co nasbíráte
- 16 DFT No.5 | září 2014
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RI SEN 3
PRVN Í DOJM Y

Vaana
Risen

by Vaana
Dnes vám přináším recenzi na nejnovější
díl ze série Risen aneb Risen 3: Titan lords. Tedy
já bych to nazval spíše datadiskem pro Risen 2:
Dark Waters. Souvislosti vidíte hned při prvním
zapnutí. Stejné lokace, stejné postavy, stejná
grafika. Ale o tom později. Pojďme se podívat na
příběh. Jelikož mi začátek Risenu 3 připomínal
spíše nějaký Assassin's Creed.
Začíná to tak, že si jen tak plavete po moři
a najednou vás napadne nepřátelská loď a během
toho co vaše posádka pomalu umírá, vy se
začínáte učit základní věci. Například přeskočíte
rozpadlé schody, zabijete nepřítele a poté střelíte
do kanónu, který následně vybuchne a otevře vám
cestu. Společně s Patty přeskočíte na nepřátelskou
loď a začíná dlouhé mlácení do nepřátel.
Následně vás ale Patty probudí a vy zjistíte,
že to byl jenom sen. Možná si říkáte, že v Risenu
3 jste přece měli hrát za jiného hrdinu. To je
pravda, hrajete za syna kapitána Steelbearda,
proto máte s sebou Patty. No a dál už to znáte,
Hrdinu oloupí démon o duši a zabije ho. Z ničeho
DFT No.5 | září 2014

nic hrdinu oživí náš starý známý Bones. I když to
zní nově tak pak se z toho stává Risen 2.
Dostanete vlastní loď, teda vor, a můžete si
plout po celém světě. A teď ke světu. Herní svět je
podobný jako v R2, protože R3 se také odehrává
v Jížních mořích. Sice trošku severněji, ale i
přesto máte k dispozici tři, teda bez DLC, dva
ostrovy z R2 a to jsou Antigua, Tacarigua a Isle of
Thieves nebo v češtině ostrov zlodějů. Narychlo
jsem vytvořil mapku, viz. obrázek.
Gameplay vypadá stejně jako v R2 . Jediné,
co je jiné, jsou animace boje a pár dalších věci.
Začíná se mi zdát, že celá série Risen je jenom o
pirátech . S čím pokračovat? To je asi vše. Ale
nakonec vám řeknu moje hodnocení Risenu 3:
Titan Lords .
+ Opět velký svět jako v Risen 2
+ Konečně i něco jiného než tropy
- Tvůrcům očividně docházejí nápady, že
používají staré úkoly a hlášky z Gothic 1 a 2
- To kouzlo obrovského světa vyprší hned na
začátku, protože se svým vorem hned na začátku
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Vaana
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Příběhy

můžete připlout ke všem ostrovům a až je všechny jednu stranu je to dobrá hra a jsem rád, že vyšla,
ale na druhou stranu mi to přijde jako trošku střela
prozkoumáte, tak vás to začne nudit
vedle a né jako plnohodnotný díl Risen série.
Určitě toho je ještě víc, ale to je to, co jsem
pochytil.
Závěr: Jsem na tom nějak neutrálně. Na

DFT No.5 | září 2014
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Kaiser
DFF

SH RN U TÍ DĚJE N A
FORU ZA POSLEDN Í
M ĚSÍC
Poslední okamžik želvy Ninja, kterou Aeternitas opustil.

by Kaiser

Tak, měsíc nám opět uplynul a tentokrát Z hlubin zapomění se vynořil starý uživatel
jsem tu zase já, Kaiser - přesně tak, jak to má být. Warezz.K, který začal korektovat Návraty. Helpo
Přesto se vynasnažím pojmout něco z Koláčova tuto práci totiž už dávněji přerušil z neznámých
stylu a tak vám sdělím horké novinky z našeho důvodů (zřejmě psychické vyčerpání, říkám já).
skvělého fora.
Návraty už dostali mne i helpa, snad bude Warezz
Téměř to vypadalo tak, že nebude o čem úspěšnější.
psát, neboť na fóru dlouho chyběl Koláč, který
Mody pak i dále zažívají dobré časy. Vrátil
vyrazil sportovat a obdivovat děvčata. Také
se další z Temných Mágů - Turdion, obdivovatel
Aeternitas se nyní na svém foru moc nezdržuje, KE, který tvoří také velký mod. Ten sice ještě
neboť cestuje vlaky po republice a užívá si svého nikdo nikdy neviděl, ale jistě bude dobrý. Bradu
malého dědice. Jedinou diskusi zde tak vedl
vystrkuje i uživatel a exmág BayneCZ, který opět
Darkenius a ABC, kteří samozřejmě diskutovali začal modovat.
se mnou a to o všem možném. Od knihy Hry o
Taky Překladatelé si pro vás připravili další
Trůny se ABC dokázal dostat k mému děvčeti a překlad, jak se dozvíte v mém dalším článku.
zase zpátky, ale to už zabíhám mimo, zpět k foru. Jediné, co zmírá, je náš fanart. Aeternitasovy
Darkenius pohnul se svým modem. Dokonce už želvy navždy odpluly do kanálu, ze kterého se
ustanovil název. Temní Mágové však postupují zrodily, a já vydávám KE tak, že vydávám starší
ještě více. Do svého modu vymysleli spoustu
díly za nové (zatím to nikdo nepoznal, ale teď
nových funkcí, ale to je zase tajné...
jsem to prozradil, aby byla sranda :)). Nikdo jiný
V polovině měsíce se vrátil Koláč, což
se také nezapojil a jediným počinem fanartu tak
vyvolalo obří spamování a málem vyvrcholilo
zůstává tento časopis, který právě čtete.
mým zabanováním, no Koláč mi nakonec
Suma sumárum ale forum zaměřené na
nemístné žerty odpustil a vše je v pořádku.
mody a srandu šlape velmi dobře!
- 24 DFT No.5 | září 2014
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TEM N Í M ÁGOVÉ:
STÍN Y B OH Ů
V. DO H LU B I N

Aeternitas
Příběhy

by Aeternitas
Úzkou chodbou jsem pronikal do nitra
stolové hory. Baterku jsem radši zhasnul a svítil
si pochodní. Přece jenom se baterka mohla hodit
později. Bylo mi jasné, že hledat Kaisera bylo
šílenství, ale já byl vůdce výpravy a celého týmu
a nehodlal jsem tady nikoho nechat.
Ten pavoukovec ho mohl odnést kamkoliv,
navíc byla docela dobrá otázka, kolik těch
pavoukovců tady bylo. Určitě nebyl jediný.
Pevně jsem svíral meč připraven na cokoliv.
Chvilku jsem litoval, že jsem nechal Richieho a
Dyriana venku. I když pro ně to tak bylo lepší,
tak já bych společnost určitě ocenil.
Chodba se zúžila a po chvilce jsem se
musel prodírat namáhavě kupředu. Nakonec
chodba vyústila do větší jeskyně. Pozvedl jsem
pochodeň a rozhlédl se okolo.
Světlo daleko nedosvítilo. Kouty zůstaly
tmavé. Nebyl jsem si jist, ale zdálo se mi, že se v
nich něco hýbe. Nevěděl jsem, jak najít Kaisera.
Mohl být kdekoliv a pravděpodobně mrtvý. I tak
jsem to zkusil. Zastavil jsem a z plna plic zařval:
DFT No.5 | září 2014

„Kaisereeee!“
Můj hlas se roznášel jeskyní. Teď už jsem
si byl jist, že v těch koutech něco je. Pevně jsem
svíral svůj meč, i když mi bylo jasné, že svírat
meč a použít meč k obraně byly dvě různé věci.
Občas jsem si romanticky přál být chrabrým
hrdinou, co vládne mečem jako dítě hračkami.
Ovšem to byl jen sen. Bylo mi tak akorát jasné,
kde se to drží a co bych s tím asi měl dělat, a to
bylo vše.
Zkusil jsem ještě několikrát zařvat, ale
vrátila se jen ozvěna. Z toho jsem odhadoval, že
jeskyně bude větší než jsem zprvu odhadoval.
Můj řev vyrušil temné obyvatele a ti se začali
nebezpečně hemžit v okolí.
Nic jsem neviděl, ale slyšel jsem je pobíhat
všude okolo. Bylo mi jasné, že konfliktu s nimi
bych se radši měl vyhnout. Nebylo radno
riskovat. Nevěděl jsem, co byli zač. Takové tvory
jsem jakživ nespatřil. Kdoví, co všechno skrývalo
nitro stolové hory.
Najednou mě něco chytilo za rameno.
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Prudce jsem se otočil a spatřil Dyriana. Za ním
stál Richie.
„Jak?“ zakoktal jsem se, ještě částečně
vylekaný.
„Vyškrábali jsme se nahoru,“ mračil se
Dyrian, „nejsi v tom sám.“
„Díky,“ usmál jsem se.
„Co to je okolo?“ ukázal Richie dopředu.
Tmou se evidentně něco hemžilo.
„To je něco, co určitě nechceme potkat,“
podotkl jsem.
Vycouvali jsme do menší postranní
chodby. Pochodeň házela mihotavé světlo na
stěny tunelu a celkově to místo vypadalo velmi
tajemně. Z dálky se ozývalo podivné šumění;
patrně oznamovalo přítomnost pavoukovců nebo
i něčeho horšího.
„Toto místo mi nahání hrůzu,“ poznamenal
Richie.
„Měli bychom co nejrychleji vypadnout,“
přidal se Dyrian.
„Hned jak najdeme Kaisera,“ řekl jsem
klidně.
„To je prostě hloupost!“ zamračil se
Richie, „Kaiser je mrtev!“
Na to jsem nereagoval. Rozum mi říkal, že
Richie má pravdu, ale nechtěl jsem si to připustit.
Pravdou samozřejmě bylo, že takto jsem riskoval
život svých dalších dvou přátel, ale vybrali si
sami; mohli čekat venku. Takto už nebylo cesty
zpět.
„Kam ho to mohlo odnést?“ přemýšlel
jsem nahlas.
„Určitě někam hodně hluboko, kde ho ty
bestie sežraly zaživa,“ řekl Richie. Viděl jsem, že
jeho tvář měla nazelenalý nádech; ono představa
být sežrán zaživa takovými stvůrami byla
skutečně zdrcující.
Pokračovali jsme dál malou chodbou. Byl
jsem rozhodnut to místo prozkoumat, ať to stojí,
co to stojí. Hlavní jeskyni, kde byly ty stvůry
nejvíce koncentrované, jsme se vyhýbali. I když
existovala možnost, že Kaiser, nebo to, co po
něm zbylo, pokud vůbec něco zbylo, byl právě
tam.
Cestou jsme našli několik nor, které vedly
prudce dolů nebo i nahoru, ale byly příliš úzké
DFT No.5 | září 2014
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nebo příkré, aby se v nich dalo šplhat. Některé
vedly do centrální jeskyně, některé patrně ne.
Chvilku jsme vždy poslouchali, co uslyšíme ze
tmy, než jsme vyrazili dál. Nebylo radno volat
Kaiserovo jméno. Na upoutání pozornosti na sebe
to skutečně nebylo nejvhodnější místo.
Po nějaké době tunel vyústil do větší
jeskyně. Před námi se objevil kraj nějaké
propasti. Dno jsme neviděli, ztrácelo se někde ve
tmách a světlo dost daleko nedosvítilo. Richie
zkusil hodit menší kámen a poslouchali jsme, jak
dopadne, ale dopad k nám nedolehl. Buď spadl
do něčeho měkkého nebo do vody, ale
každopádně příliš hluboko.
„Patrně to vede celou horou až někam do
hlubin,“ poznamenal jsem.
Najednou jsme zaslechli odněkud zespodu
šílený jekot. Bylo to jakoby řvalo nějaké zraněné
zvíře. Vycházelo to odněkud zpoza hrany
propasti.
„Toto je pekelné místo,“ řekl Richie
zachmuřeně.
Ten jekot neustával. Spíše naopak; byl
hlasitější a zoufalejší. Najednou jsem si
uvědomil, že v něm slyším i nějaká slova. Kaiser!
Všichni jsme ho poznali vlastně najednou.
Nahnuli jsme se nad propast a pohlédli dolů. Nic
nebylo vidět, ale pokud Kaiser někde dole vřeštěl,
tak byl naživu.
Bylo to skoro jako zázrak.
„Nikdo jiný to nemůže být než on,“ řekl
Richie.
„To není tak úplně pravda,“ nesouhlasil
Dyrian, „ale šance jsou velké.“
Teď už nikdo neprotestoval proti hledání
našeho kamaráda. Pokud byl Kaiser naživu,
museli jsme mu pomoci.
„Kaisereeee!“ zkusil jsem zavolat směrem
dolů.
Krom jekotu se žádná reakce nedostavila.
Bylo evidentní, že Kaiser má potíže. Nebylo se
taky čemu divit. Spíš mě udivovalo, že vůbec
žije. Pokud to byl ovšem on.
„Jak se ale dostaneme dolů?“ zeptal se
Richie.
Stěny byly příkré a šplhat dolů bylo
šílenství. Možná nějaká pavoukovitá potvora by
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to zvládla, ale to nebyl náš případ.
„Spíše je otázka, jak ho dostaneme od
toho, proč zrovna křičí,“ řekl Dyrian.
Moc jsme o tom neuvažovali. Podzemí
ovšem bylo plné nejrůznějších potvor, ale náš
prvořadý problém byl vůbec se tam dostat.
„Jak myslíš, že je hluboko?“ zeptal se mě
Richie.
„Určitě mnoho desítek metrů, ale možná i
pár set,“ odpověděl jsem, „jeho hlas je dost
trhaný a je vidět, že se odráží od mnoha stěn. Je i
možné, že není přímo pod námi, ale v nějaké
odbočce a k nám jde ovšem jen jeho hlas.“
„Jak ho ale najdeme?“ divil se Richie.
„Jediná možnost je vrátit se kousek zpět a
zkusit nějakou odbočku z chodby, kde jsme
přišli,“ odpověděl jsem.
A tak jsme i udělali. Na jedné křižovatce
jsme si vybrali dostatečně velkou chodbičku a
začali šplhat prudce dolů. I tak byla chodbička
dost úzká a velmi příkrá, že náš postup musel být
velmi pomalý. Trvalo nám docela dlouho, než
jsme sestoupili o několik desítek metrů hlouběji.
Zde, dál od propasti, už nebyl jekot slyšet,
tak jsme jen doufali, že jdeme správně. Po nějaké
době jsme jakoby z velké dálky slyšeli volání.
Bylo to jak volání o pomoc, ale nebyli jsme si
jisti. Zrychlili jsme, co to šlo, ale i tak náš postup
byl velmi pomalý.
Zanedlouho se chodba vyrovnala a už jsme
nemuseli šplhat, ale jen šli pořád dolů. Tunel to
byl dost nerovný, takže jsme se často museli
vyhýbat různým balvanům či skaliskům. Cestou
jsem musel vyměnit pochodeň, protože stará mi
pohasínala.
Volání bylo stále hlasitější a hlasitější.
„Evidentně jdeme dobře,“ ozval se Richie
radostně.
„Otázka je, jestli je to dobře,“ poznamenal
Dyrian zachmuřeně.
Najednou se tunel před námi otevřel a my
opět stáli nad tou propastí. Tentokrát ovšem
mnohem níže než prve. Volání se neslo odněkud z
blízka, ale pořád jsme nic neviděli.
Snažil jsem se svítit kupředu, ale ten, kdo
potřeboval pomoc, byl evidentně na druhé straně
propasti. Matně jsme viděl na druhé straně ústí
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nějakého tunelu, ale bylo to příliš daleko na to
vidět detaily.
Od nás tam nevedla žádná stezka. Naše
chodba sem prostě ústila a nikam nepokračovala,
stejně jako chodba na druhé straně.
Najednou jsme spatřili lidskou postavu stát
v té chodbě, dívala se přímo na nás. Neviděli
jsme ale, kdo to byl.
„Aeteee!“ ozvalo se a nám bylo jasné, že to
není Kaiser. Byl to Darkenius.
„Co tam děláš?“ zeptal jsem se. Pořád jsem
byl na něj trochu naštvaný, že nás opustil.
„Snažím se odsud dostat,“ odpověděl
Darkenius.
Byl od nás tak třicet, čtyřicet metrů. Příliš
daleko na nějaké pokusy dostat se přes propast.
„Jak ses dostal sem dolů?“ zeptal jsem se.
„Zahnaly mě sem ty potvory,“ odpověděl
Darkenius, „rád ti o tom popovídám, ale první
bych se rád dostal k vám.“
Darkenius neměl žádné světlo ani
pochodeň. To mě udivovalo.
„Ty nemáš světlo?“ zavolal jsem na něj.
„Měl jsem, ale už nemám. Malá nehoda.“
Podle ironického tónu jsem poznal, že to bylo
více než jen nehoda.
„Tos ty ječel, Darku?“ přidal se Richie.
„Obávám se, že ano,“ odpověděl
Darkenius.
„A my doufali, že chudák Kaiser je
naživu.“
„Jak se ale dostaneš k nám?“ řekl jsem,
„chodba tady končí a nepokračuje.“
„Tady taky ne,“ řekl Darkenius, „buď to
musím nějak obejít nebo šplhat přes stěny
propasti. Osobně bych radši vzal tu propast,
protože tu asi budu mít brzo společnost.“
Koukl jsem na stěny okolo a moc dobře na
šplhání nevypadaly. Nebyl to moc dobrý nápad,
ale Darkenius očividně jinak nechtěl.
„Sviťte mi na cestu,“ zvolal na nás a začal
šplhat pomalu podél stěny. Problém ovšem byl,
že my neviděli celou stěnu. Propast se zatáčela a
aby se k nám Darkenius dostal, musel na chvilku
zmizet ve tmě.
„To nevypadá moc dobře,“ poznamenal
Dyrian.
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Najednou se v otvoru, kde Darkenius stál
před chviličkou, objevil obrovský tvor. Detaily
jsme nepostřehli, ale byl to patrně jeden z
pavoukovců. Jakmile ho Darkenius spatřil, přidal
na rychlosti, ale i tak byl příliš pomalý. Ta bestie
se vyhoupla velmi lehce na stěnu a kmitala za
ním. Bylo otázkou sekund, než bude u něj.
„Musíme něco udělat,“ zavřeštěl Richie.
Ta potvora ho zaslechla a na moment
zastavila. To dalo Darkeniovi dalších pár sekund.
Využil je dokonale. Měl jsem pocit, že je rozený
horolezec, ale spíše ho poháněl šílený strach.
Bylo jasné, že jak ho ten tvor dostihne, je s ním
konec. Na útesu neměl Darkenius žádnou šanci.
Pavoukovec ale dlouho nestál. Usoudil
patrně, že Richie je příliš daleko a zase vyrazil za
Darkeniem. Ten mezitím zmizel za hranou a
ztratil se nám z výhledu. Za moment se ztratil i
pavoukovec. Čekali jsme a poslouchali.
Najednou se ozval šílený řev a bylo slyšet
podivné zvuky, snad boje, snad něčeho
podobného.
Ještě jeden výkřik se ozval. Pak se
najednou objevila Darkeniova hlava zpoza útesu.
Byl od nás asi dvacet metrů, možná kousek dál.
Držel se srázu jako klíště. Najednou se
přímo za ním objevil pavoukovec a zakousl se do
Darkovy natažené paže. Dark zařval a snažil se
vytrhnout, ale nepodařilo se mu to. Pavoukovec
ho chytil do několika tlap a serval ho doslova z
útesu do své náruče.
„Aeteee!“ Darkenius se snažil zoufale
dovolat pomoci, ale my byli příliš daleko. Trhal
sebou, jak mohl, ale ta potvora ho držela velmi
pevně. Řvali jsme na něj, ať ho pustí, což bylo
zbytečné a ještě více ho rozdráždilo. Zabodl své
hnáty Darkeniovi do boku a zdálo se, že ho asi
sní zaživa.
Darkenius dělal, co mohl, ale toto bylo na
něj příliš. Potvora ho držela pevně v pazourech a
nebyla šance se dostat ven. Nakonec sebou
přestal škubat a zůstal jen nehybně viset
pavoukovci v náručí.
Ta bestie se pak otočila a vypadalo to, že
zmizí ve tmě. Najednou se ale obrátila přímo na
nás a vyrazila k nám. Několik jeho pařátů stále
drželo Darkenia. Než ale došplhal až k nám,
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pustil svou kořist a nehybné Darkeniovo tělo se
zřítilo někam dolů. Jestli byl živ nebo mrtev
nebylo jasné, ale takový pád těžko mohl někdo
přežít. Nebyl ale čas nad tím uvažovat, protože za
pár sekund byla ta bestie přímo u nás.
Richie zavřeštěl a snažil se spasit útěkem
do chodby. Dyrian zůstal stát nehybně a vypadalo
to, že ani nemá v plánu utíkat, či cokoliv dělat.
Rychle jsem ho chytil za rameno a vláčel hlouběji
do chodby.
Během pár sekund pavoukovec dosáhl ústí
naší chodby a zamířil za námi. Chodba se rychle
zužovala a vedla nakonec velmi prudce vzhůru.
Naštěstí pro nás se pavoukovec daleko nedokázal
prosmýknout a zůstal zapasovaný kousek za
vchodem.
My mezitím padli na zem a sledovali jeho
ohromné tělo, jak se snažilo dostat k nám. Po
chvíli to ale vzdal a zmizel zpět v propasti. Ještě
dlouho jsme seděli a ani nedutali. Srdce nám
prudce bila. Právě jsme viděli Darkeniovu smrt a
málem to dostalo i nás. Bylo to skutečně jen o
fous.
Když jsme se vrátili po nějaké době k
propasti a troufli si i volat Darkeniovo jméno,
odpovědí nám nebylo nic jiného než hrobové
ticho.
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TEM N Í M ÁGOVÉ:
STÍN Y B OH Ů VI .

M ágové neohrožené pokračují v temné
misi. N ásledujte je a prožijte napínavý
příběh s nimi.

O H ŘE M OU N T
AN D B LADE
Rozebereme další zajimavou hru
JÍŽN Í OSTROVY:
ARGAAN

ROZH OVOR S
DYRI AN EM

Koukneme se na jeden zajímavý jižní
ostrov.

Koláč zpovídá tajemného Dyriana.
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Reklama

Selavia is a forbidden world,
the land beyond B orders. N ow 30. 000
soldiers were sent to discover what is there.
B e one of them and stand the real challenge,
which changes all.

Thanatos: The Tears of B lood
by
Werhard Samberg
http: //darkforests. info/pages/web/writings/tda. html
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Černé nebe, podivný úsvit,
na obzoru stíny, v očích žal,
v srdci touha nezlomná.
Povídá se, co zemřelo,
nevrátí se nikdy více.
Ale ne všechno, co se povídá,
musí být pravdou . . .
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