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Heresy War

■ Produc`tor: Dream Builders Studios
■ Internet: http://heresywar.com

Joc demo
Sistem de operare: Win 98
Demo
Limba:
Necesit` \nregistrare: Nu
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Var`, c`ldur` mare, vreme numai bun` de stat
la umbr`, lenevind. {i cum nimic nu se compar`
cu o dup`-amiaz` petrecut` \n compania aerului condi]ionat [i a Internetului, exact asta am
f`cut [i noi. {i cum navigam alene pe Internet,
ne-am trezit \n mijlocul unui r`zboi de mari
propor]ii, mai exact pe site-ul jocului Heresy
War. Prima reac]ie a fost s` ne \ntreb`m cu ce
se m`nânc` acesta, a[a c` ne-am pus pe f`cut
cercet`ri.
Heresy War este un simulator de lupte \n
spa]iu, aflat \nc` \n produc]ie, responsabili
pentru el fiind cei de la Dream Builders Studios.

{i cum ceea ce am v`zut pe site ne-a pl`cut, am
desc`rcat demo-ul [i ne-am pus pe treab`.

Povestea jocului
Despre povestea jocului nu putem spune c`
ne-a impresionat foarte tare la capitolul
originalitate dar, ]inând cont de miile de jocuri
de acest gen ar fi cam greu s` nu reg`sim
elemente comune. Ca s` nu o mai lungim,
lucrurile stau cam a[a: omenirea, \n ignoran]a
ei caracteristic`, n-a reu[it s` \[i dea
seama c` r`zboiul nu este bun la
nimic. {i pentru c` dou` nu erau
suficiente, au mai pornit \nc` un r`zboi mondial. Istoria se repet`, milioane de oameni mor, pagubele sunt
mari de o parte [i de alta [i pân` la
urm` exist` un \nving`tor (nu conteaz` care). Reconstruc]ia este \n
floare, [i la 50 de ani de la \ncetarea
ostilit`]ilor se pun bazele unei entit`]i
politice imense, numit` Republica
Unit` a P`mântului. Aceasta cuprindea
cele mai mari [apte super-puteri,
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fiecare \ncercând s` fie cât
mai bine reprezentat` \n noua form` de guvernare [i s`
ajute cât mai mult la eforturile de men]inere a p`cii. |n
tot acest timp este dezvoltat
un program spa]ial cu
adev`rat performant, ale
c`rui scopuri erau terraformarea [i colonizarea planetei Marte, \n \ncercarea de
a se apropia cât mai mult
de marginea sistemului nostru solar. Toate bune [i frumoase pân` \n momentul \n care este descoperit` o anomalie \n apropierea orbitei lui
Jupiter. Analizat` cu mai mult` aten]ie, aceasta
se dovede[te a fi prima gaur` de vierme descoperit` de oameni - un adev`rat paradis pentru
cercet`tori [i o nou` ]int` pentru cei suficient
de curajo[i s` se aventureze \n ea. Cum era de
a[teptat, legile fizicii func]ioneaz` diferit \n
gaura de vierme, permi]ând c`l`torii cu viteze
mult mai mari decât cea a luminii. Astfel, ce a
\nceput ca un salt c`tre planeta vecin` Marte a
continuat ca un mod de colonizare a altor sisteme solare. Au trecut 100 de ani de la descoperirea primei g`uri de vierme, f`r` ca vreun
incident major s` aib` loc. Dar toat` aceast`
lini[te se va termina curând, deoarece vechile
obiceiuri se uit` greu, dorin]a de putere luând
locul acordurilor de pace. Un nou r`zboi (de
data aceasta civil) este pe punctul de a \ncepe,
juc`torul fiind plasat chiar \n mijlocul acestuia.

Grafic` impresionant`
Ce ne-a pl`cut cel mai mult la Heresy War a
fost grafica. Nu este de ultim` genera]ie, dar
reu[e[te s` creeze o atmosfer` pl`cut` \nc` de

la \nceput. Decorurile sunt spectaculoase,
exploziile au ceva autentic \n ele, iar designul
navetelor este unul bun. Sunetele sunt potrivite
pentru acest tip de joc, dar nu ies cu nimic \n
eviden]`, r`mânând \n tiparele clasice. {i
pentru c` tot am vorbit ceva mai devreme de
navete, trebuie s` spunem c` la acest capitol
cei de la Dream Builders Studios au fost
genero[i. Juc`torul \[i poate alege nava de lupt`
care i se potrive[te cel mai bine, de la cele
foarte rapide [i extrem de manevrabile, dar
care sufer` la capitolul armament [i protec]ie,
pân` la super-bombardiere, adev`rate fort`re]e
zbur`toare, ceva mai lente [i mai greu de
controlat, dar care \[i fac treaba la fel de bine ca
primele. Ac]iunea este intens`, amintind \ntr-o
oarecare m`sur` de celebrele X-Wing [i TieFighter. AI-ul inamicilor nu este unul de igorat,
acesta constituind o adev`rat` provocare chiar
[i pentru cei mai mofturo[i juc`tori. Ecranul
este foarte bine structurat, cantitatea imens`
de informa]ii despre armament, scuturi,
obiective, ]inte, etc, fiind u[or de gestionat.

Concluzii
Una peste alta, ne-a pl`cut ceea ce am v`zut \n
demo-ul lui Heresy War. Dac` produsului final
i se va acorda o aten]ie mai mare [i i se vor
aduce câteva \mbun`t`]iri, suntem convin[i c`
acesta va fi un joc \n compania c`ruia ne vom
pierde câteva nop]i r`coroase de var`…

Cerin]e de sistem
Sistem de operare: Windows XP
Procesor: Pentium(r) 1,8 Ghz
Plac` video: compatibil` DirectX 9
(GeForce 6600)
Memorie RAM: 512 MB
Hard Disk: 350 MB disponibili
Control: Tastatur` [i mouse
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