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Uwagi do polskiej wersji j´zykowej

• Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0 (z zainstalowanym Service Pack 3)

Tryb multiplayer.

• 32 MB pami´ci RAM

Ze wzgl´du na zakupienie firmy Bungie przez Microsoft us∏uga nie jest realizowana przez Bungie.
Polski wydawca gry zdecydowa∏ si´ jednak pozostawiç mo˝liwoÊç gry przez Internet, gdy˝ dzi´ki
popularnoÊci gry powsta∏y strony nieoficjalne dedykowane rozgrywce w trybie multiplayer.
Niestety ka˝da z nich dzia∏a w inny sposób i nie jesteÊmy w stanie podaç sposobu rozpocz´cia
rozgrywki. Mo˝na go jednak znaleêç na ka˝dej ze poni˝szych stron:

• czytnik CD-ROM (4x lub szybszy)

http://www.mariusnet.com/
http://mythmaps.com/.

Kochani gracze
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• sterowniki DirectX w wersji 6.0 lub wy˝szej
• monitor SVGA
• karta graficzna zgodna z DirectX 6
• karta dêwi´kowa zgodna z DirectX 6
• Do rozgrywki przez Internet wymagane jest po∏àczenie o szybkoÊci 28.8 kbps lub szybsze

Instalacja: Windows

Dzi´kujemy za zakup gry Myth II: Duszo˝erca. To dzi´ki Wam, naszym
klientom, mo˝emy opracowywaç kolejne produkty wykorzystujàce najnowsze mo˝liwoÊci techniczne.

1. Prosz´ w∏o˝yç p∏yt´ Myth II: Duszo˝erca do czytnika CD-ROM. JeÊli funkcja autouruchamiania jest w∏àczona, to powinien si´ uruchomiç program instalacyjny.

Potrzebujecie wskazówek?

2. Prosz´ kliknàç przycisk Instalacja Myth II.

JeÊli dysponujecie dost´pem do Internetu, to mo˝na poszukaç w nim informacji, które pomogà Wam w ukoƒczeniu konkretnej misji. Na stronie http://www.bungie.com znajdziecie
zbiór linków do licznych stron poÊwi´conych serii Myth. Wskazówki od innych graczy mo˝na te˝ znaleêç na tematycznych grupach dyskusyjnych, takich jak alt.games.myth,
comp.sys.ibm.pc.games.strategic oraz comp.sys.mac.games.strategic.

3. Nast´pnie nale˝y post´powaç zgodnie z poleceniami wyÊwietlanymi na ekranie. Mo˝liwe,
˝e po zakoƒczeniu instalacji trzeba b´dzie ponownie uruchomiç komputer.

Rejestracja

Wymagania systemowe: MacOS

Aby zarejestrowaç zakupiony egzemplarz gry Myth II, nale˝y odwiedziç stron´
www.bungie.net i kliknàç link „Register Game” (Rejestracja gry), znajdujàcy si´ na stronie
g∏ównej. Wype∏niajàc formularz, który uka˝e si´ na ekranie, b´dzie mo˝na zarejestrowaç
osobiste konto do gry przez Internet z wykorzystaniem darmowego serwera bungie.net, co
zapewni niezliczone godziny rozrywki. Informacje zawarte w formularzu pomogà nam te˝
poznaç, kim sà u˝ytkownicy naszych gier. Wszyscy to robià, dlatego warto zarejestrowaç
si´ nawet jeszcze dzisiaj!

Do uruchomienia gry Myth II: Duszo˝erca wymagany jest komputer Macintosh spe∏niajàcy
nast´pujàce kryteria:

4. Aby uruchomiç gr´, nale˝y wybraç z Menu Startowego Windows, z katalogu Programy/Bungie/Myth2. Teraz wystarczy tylko przygotowaç si´ do bitwy!

• procesor 100 MHz PowerPC 601 (zalecany 120 MHz 604 lub szybszy)
• monitor wyÊwietlajàcy grafik´ w rozdzielczoÊci 640x480 i o 16-bitowych kolorach
• System 7.5 lub nowszy
• 32 MB pami´ci RAM

Wymagania systemowe: Windows

• czytnik CD-ROM (4x lub szybszy)

Do uruchomienia gry Myth II: Duszo˝erca potrzebny jest komputer spe∏niajàcy nast´pujàce
kryteria:

• Do gry przez Internet wymagany jest Open Transport 1.1.2 lub nowszy oraz po∏àczenie
z Internetem o szybkoÊci 28.8 kbps lub szybsze

• procesor Pentium 133 MHz (zalecany 200 MHz lub szybszy)

3

Bungie Software Products Corporation

Myth II: Duszo˝erca

Myt9h II: Duszo˝erca

Bungie Software Products Corporation

Instalacja: MacOS
1. Prosz´ w∏o˝yç p∏yt´ Myth II: Duszo˝erca do czytnika CD-ROM..
2. Nast´pnie nale˝y dwukrotnie kliknàç ikon´ programu instalacyjnego Myth II.
3. Nast´pnie nale˝y post´powaç zgodnie z poleceniami wyÊwietlanymi na ekranie.
4. Po zakoƒczeniu instalacji mo˝na uruchomiç gr´. W tym celu nale˝y odszukaç na twardym
dysku katalog Myth II i dwukrotnie kliknàç ikon´ Myth II. Teraz wystarczy tylko przygotowaç
si´ do bitwy!

Wykorzystywanie akceleracji 3D
Myth II: Duszo˝erca w pe∏ni wykorzystuje moc akceleretorów graficznych u˝ywajàcych akceleracji typu Direct3D, 3Dfx, Rendition oraz Rave (tylko w przypadku Maca). Po uruchomieniu gry Myth II: Duszo˝erca, program automatycznie wykryje zainstalowane karty. Wyboru
innej opcji wyÊwietlania grafiki mo˝na wybraç w oknie dialogowym Ustawienia.
Wa˝ne: akceleratory graficzne znacznie si´ od siebie ró˝nià, dlatego sposób wyÊwietlania gry
na ekranie monitora mo˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci od tego, jakà kartà graficznà dysponujemy
- zw∏aszcza jeÊli jest to akcelerator starszej generacji.

II. PROLOG
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Tego wieczoru Andir wyruszy∏ na poszukiwanie potwora.
Jak wszystkie dzieci, zdà˝y∏ si´ ju˝ przekonaç, ˝e doroÊli niech´tnie mówià prawd´. Jego rodzice najwyraêniej uwa˝ali, ˝e wiek ich dziecka wyklucza jakiekolwiek powa˝ne rozmowy na
temat zasad rzàdzàcych Êwiatem. Jego uporczywe pytania najcz´Êciej napotyka∏y na westchnienia i zm´czone „dlatego”. JeÊli zadawa∏ je, gdy byli w z∏ym nastroju, opowiadali mu jakàÊ dziwnà, wymyÊlonà na poczekaniu histori´ i czekali, kiedy Andir zorientuje si´, ˝e z niego ˝artujà. Dopóki nie skoƒczy∏ dziesi´ciu lat, Andir wierzy∏ w opowieÊç swego ojca o niezwykle mi∏ym ghulu, który w najd∏u˝szà noc zimy przynosi∏ pos∏usznym dzieciom prezenty.
Im ch∏opiec stawa∏ si´ starszy, tym bardziej gorzkie by∏y ich ˝arty. Jego rodzice byli prostymi ludêmi i wierzyli, ˝e zbyt du˝o myÊlenia prowadzi do lenistwa, a cz∏owiek powinien s∏u˝yç swemu królowi, ci´˝ko pracujàc.
Przez te wszystkie lata Andri zastanawia∏ si´, jak wiele z tego, co wie, jest prawdà. Wiek nie
by∏ gwarantem màdroÊci, uczciwoÊci ani ˝yczliwoÊci. Skoro doroÊli mogli k∏amaç lub ˝artowaç na niektóre tematy, co mog∏o ich powstrzymaç przed przekr´caniem ca∏ej reszty? Tak
wiele z tego, co uwa˝a∏ za pewne, mog∏o okazaç si´ pó∏prawdami, a nawet niedorzecznymi
wymys∏ami.
MyÊla∏ o tym, co wie, albo wydawa∏o mu si´, ˝e wie na temat losów Êwiata. Niektórzy ludzie w jego wiosce byli weteranami Wielkiej Wojny, a reszta mówi∏a o niej tak cz´sto, ˝e
ktoÊ móg∏by Êmia∏o pomyÊleç, ˝e skoƒczy∏a si´ szeÊçdziesiàt dni, a nie lat temu. W Êwietle
rozwijajàcego si´ sceptycyzmu Andira, wiele z historii wojennych, które opowiadano, wydawa∏o si´ podejrzane. Hordy o˝ywionych umar∏ych, które ponoç zosta∏y pokonane przez ma∏à grup´ obdartych najemników i ochotników? Odci´ta g∏owa, która potrafi mówiç, zwodzàc swych s∏uchaczy, którzy majà wkrótce zginàç? Alrik, wtedy po prostu czarodziej o wielkiej mocy, a nie król, spiskujàcy i walczàcy przeciw o˝ywionym umar∏ym, a który nie odniós∏
najmniejszych ran w walce z plugawymi armiami Balora? I wreszcie Balor i armia powiàzanych z nim magià i strachem istot, nie potrafiàcy powstrzymaç Alrika, który odcià∏ mu g∏ow´? I Duszo˝erca – ta olbrzymia, szalona istota, która odci´∏a sobie twarz i wyrwa∏a w∏asne
serce w rytuale zbyt mrocznym, by o nim mówiç?
˚adna z tych historii nie wydawa∏a si´ mu prawdziwa, choç doroÊli wcià˝ mówili o Duszo˝ercy przyciszonym g∏osem. Nikt nie wiedzia∏, co z nim si´ sta∏o. Andir by∏ ju˝ sk∏onny zaliczyç histori´ o Duszo˝ercy do przesàdów, ale zdecydowa∏ si´ powstrzymaç do momentu,
a˝ dowie si´ wi´cej o samej wojnie. Zdecydowa∏ si´ na coÊ, co móg∏ zrobiç, nie oddalajàc
si´ zbytnio od domu; chcia∏ spenetrowaç jaskinie w po∏o˝onym ca∏kiem niedaleko od wioski lesie.
Las pe∏en by∏ obumar∏ych drzew, o których mówiono, ˝e zawsze spadajà tak, by coÊ lub kogoÊ zabiç. Jego matka opowiedzia∏a mu kiedyÊ histori´ o przera˝ajàcych, na wpó∏ widocznych szponach i k∏ach, oczekujàcych w jaskiniach na m∏odych ch∏opców, którymi si´ karmi-
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∏y. Andir podejrzewa∏, ˝e historia ta jest nieprawdziwa i zdecydowa∏ si´ sprawdziç to sam;
by∏ pewien, ˝e jaskinie oka˝à si´ zupe∏nie nieszkodliwe i puste, tak jak ostrze˝enia jego rodziców. Uzbrojony w t´ wiedz´, móg∏by wróciç do domu i przekonaç rodziców, ˝e jest ju˝
doÊç dojrza∏y, ˝eby dowiedzieç si´ prawdy o Êwiecie, i ˝eby jego pytania traktowaç z szacunkiem. JeÊli majà mu coÊ opowiedzieç, chce us∏yszeç tylko prawdziwe historie. A historie
o potworach nie sà prawdziwe.
Pewnego dnia, póênym popo∏udniem, po cichu wyÊlizgnà∏ si´ z rodzinnej chaty i pobieg∏ pomi´dzy domami i drzewami, kluczàc tak, by nie zobaczyli go inni mieszkaƒcy wsi, którzy mogli kazaç mu wróciç do domu. Kiedy ju˝ opuÊci∏ wiosk´, pop´dzi∏ przez zielonà równin´,
koƒczàcà si´ mniej wi´cej o mil´ od kraw´dzi lasu. Nie widzia∏ ju˝ s∏oƒca, ale przez splatajàce si´ ga∏´zie drzew przedziera∏o si´ doÊç Êwiat∏a, by wiedzia∏ dokàd idzie.
W lesie uwa˝nie wybiera∏ drog´. Co drugi pieƒ wyglàda∏ na zbutwia∏y i kruchy; jeden nawet
przewróci∏ si´, gdy opar∏ si´ o niego, ˝eby z∏apaç oddech. Andir pami´ta∏ opowieÊç o jednej
z Upad∏ych W∏adczyƒ – Dygotnicy. To jej dotyk mia∏ zabiç wi´kszoÊç drzew, gdy wraz ze
swà armià sz∏a na Madrigal. I znów, ciekawi∏o go, ile prawdy kry∏o si´ w tej opowieÊci.
Kierujàc si´ w samo serce lasu, zaczà∏ wydzieraç spore
pasy kory z ˝ywych drzew,
˝eby oznaczyç drog´. Kiedy
znalaz∏ pierwszà jaskini´, by∏a
ju˝ noc, która zamaza∏a nawet sylwetki drzew. Przygotowujàc si´ na najgorsze,
wszed∏ do jaskini.
By∏a wilgotna, a jej strop ∏agodnie opada∏ w dó∏. Po
przejÊciu trzech metrów
musia∏ si´ pochyliç; po szeÊciu musia∏ usiàÊç. UÊmiechnà∏ si´. JeÊli w jaskini by∏y jakieÊ potwory, to tak ma∏e, ˝e
nie mog∏y nikomu zrobiç krzywdy, nawet dziecku. Andir wiedzia∏, ˝e jego matka wymyÊla∏a
ró˝ne historie, ˝eby trzymaç go z dala on niebezpieczeƒstw; rozumia∏ to i docenia∏ jej trosk´, ale by∏ te˝ pewien, ˝e ba∏a si´ nawet w∏asnego cienia. Przecie˝ pozna∏ prawd´ i nic mu
si´ nie sta∏o. Andir wyczo∏ga∏ si´ na zewnàtrz i ruszy∏ z powrotem do domu. Niestety, nie
móg∏ znaleêç ostatniego, zaznaczonego przez siebie drzewa. B∏àka∏ si´ wÊród krzewów i potyka∏ o grube korzenie przez mo˝e trzydzieÊci minut, a˝ zauwa˝y∏ kruka.
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Choç by∏o zupe∏nie ciemno, czarny ptak w dziwny sposób odró˝nia∏ si´ od otoczenia. Jego
pióra by∏y lÊniàce, oleiÊcie czarne i wydawa∏y si´ pulsowaç jakimÊ wewn´trznym rytmem.
Spoglàda∏ bardziej przez ni˝ na Andira, który zaciekawiony ruszy∏ w jego stron´.
Ptaszysko odskoczy∏o, ale ch∏opak poszed∏ za nim. W pewnej chwili potknà∏ si´ na korzeniu
i upad∏ na powalonà ga∏àê wierzby. Ha∏as, który wywo∏a∏, musia∏ przyciàgnàç nast´pnego ptaka, bo gdy si´ podniós∏, przed nim by∏y ju˝ dwa kruki. Obydwa patrzy∏y dok∏adnie na niego.
Ich oczy porusza∏y si´ w równie dziwny sposób, jak ich pióra.
Andir zrozumia∏, ˝e to nie sà zwyczajne ptaki i poczu∏ nag∏à ochot´ znaleêç si´ w domu
i wróciç tu rano, ˝eby lepiej si´ im przyjrzeç. Obróci∏ si´, próbujàc dotrzeç na polan´, na
którà natknà∏ si´ jakieÊ dwa metry wczeÊniej i wybraç innà Êcie˝k´. Zatrzyma∏ si´.
Andir sta∏ w Êrodku idealnego kr´gu, którego obwód stanowi∏y kruki.
Nagle poczu∏ stru˝k´ potu sp∏ywajàcà po policzku. Ptaki zacz´∏y niewielkimi kroczkami posuwaç si´ naprzód, niedostrzegalnie zacieÊniajàc kràg. Andir przysiad∏ nisko i zaczà∏ macaç
r´kà po ziemi, szukajàc jakiejÊ ga∏´zi, którà móg∏by je odp´dziç. Jeden z ptaków udzioba∏ go
w r´k´, a on uniós∏ jà wysoko, ˝eby si´ zas∏oniç. Nagle poczu∏ w niej przedziwne odr´twienie, które zacz´∏o rozchodziç si´ po ca∏ym ciele. W koƒcu jego mi´Ênie podda∏y si´ i Andir
upad∏ na ziemi´. Czu∏ si´, jak gdyby ca∏a jego skóra rozpada∏a si´ niczym papier trawiony
przez ogieƒ.
Wtedy zobaczy∏ wysokiego m´˝czyzn´, który uÊmiecha∏ si´ tak intensywnie, ˝e wydawa∏o
si´, i˝ prawie nie ma ust. Na jego nagiej piersi ch∏opak zauwa˝y∏ groteskowà blizn´. Andir
zna∏ jego imi´ z opowiadaƒ i móg∏by je wypowiedzieç, gdyby jego j´zyk nie by∏ a˝ tak odr´twia∏y.
By∏o tam jeszcze coÊ... z ty∏u. CoÊ, czego imienia nie wymówi∏ nikt przez tysiàc lat.
I wtedy w∏aÊnie Andir zrozumia∏, ˝e we wszystkich opowieÊciach sà tylko ma∏e prawdy, bo
tych wielkich, takich jak górujàca nad nim, pokryta bliznami postaç, nie da si´ opisaç s∏owami.
Ch∏opak mrugnà∏ i potwór zniknà∏. Na ca∏ym ciele poczu∏ ptaki.
Póêniej móg∏by dostrzec rozjaÊniajàce si´ niebo i unoszàce si´ ku niemu niczym sk∏´biona
czarna masa, kruki. Móg∏by pomyÊleç, ˝e przypominajà upad∏ego anio∏a ze zbyt wieloma
skrzyd∏ami.
Móg∏by, ale nie mia∏ ju˝ oczu.
Potem, po raz pierwszy od wieków, zjawi∏y si´ istoty, których nazw Andir nie móg∏ znaç.
Ruszy∏y w kierunku wioski, która rozbrzmiewa∏a ju˝ pianiem kogutów i w której dwoje ro-
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dziców zastanawia∏o si´, gdzie, o tak wczesnej porze, móg∏ zniknàç ich syn.
Andir, tak jak wszystkie dzieci dowiedzia∏ si´, ˝e ka˝da historia o potworach ma w sobie jakàÊ odra˝ajàcà prawd´. A horda, która posz∏a za krukami, wiedzia∏a, ˝e najlepsze historie zawsze trzeba powtarzaç.
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Min´∏o ju˝ ponad 100 lat, odkàd Balor po raz pierwszy pojawi∏ si´ na wschodniej kraw´dzi
cywilizowanych ziem. Jego przybycie zwiastowa∏a wielka kometa, której pojawienie si´ na
niebie oznacza∏o zag∏ad´ wszystkich ˝yjàcych istot. Pos∏ugujàc si´ mrocznymi rytua∏ami, Balor wskrzesi∏ Upad∏ych W∏adców – podobnych mu czarodziejów, których podporzàdkowa∏
swej woli. Wszyscy chcieli tego samego: zniszczyç wszystko, co ˝yje i przejàç we w∏adanie
splàdrowane ziemie. Byli wÊród nich: Dygotnica, Fa∏szywiec, Stra˝nik i, najbardziej wyst´pny
i przebieg∏y z nich, Duszo˝erca.
Prowadzàc ponurà armi´ bestii, duchów i o˝ywionych umar∏ych, Upadli przeszli przez wsie
i miasta wschodu, zniszczyli wspania∏à stolic´ – Muirthemne i rozp´dzili wszystkich, którym
uda∏o si´ prze˝yç. Pokonali wielki ∏aƒcuch górski: Chmurne Granie i dotarli na bogaty zachód. Gdy przyby∏y nasze armie, by∏y tam jeszcze tylko dwa wielkie miasta.
Opracowujàc plan przej´cia punktów strategicznych i wykorzystania s∏aboÊci Upad∏ych W∏adców, Alrik, ostatni z Dziewi´ciu, poprowadzi∏ swe wojska przez linie
Upad∏ych, w poszukiwaniu samego Balora. Ryzykujàc przegranà, Alrik podst´pem
namówi∏ go, ˝eby si´ ujawni∏ i obcià∏ mu g∏ow´. Potem, uciekajàc Duszo˝ercy, zaniós∏ jà nad Wielkà Pustk´, ogromnà jam´ w samym sercu Êwiata i wrzuci∏ jà tam,
piecz´tujàc w ten sposób przeznaczenie Balora.
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To by∏ koniec Upad∏ych W∏adców. Wi´kszoÊç z nich zosta∏a
wkrótce odnaleziona i zabita
przez armie Alrika. Wraz ze
zniszczeniem Balora Duszo˝erca
zrozumia∏, ˝e zosta∏ pokonany.
Wiedzia∏ jednak, ˝e ˝yje i uwolni∏
si´ spod w∏adzy Balora. Uciek∏
w dzicz, gdzie czeka∏ na odpowiednià chwil´, kiedy to móg∏by
odzyskaç swà moc i osiàgnàç to,
co nie by∏o przeznaczone jego panu.
Min´∏o szeÊçdziesiàt lat od zakoƒczenia Wielkiej Wojny przeciw Upad∏ym. Alrik jest
królem odbudowanego Madrigal. Woje wrócili do swoich wiosek, a sprzymierzeƒcy, jak fir'Bolgowie, do swych krain. Panuje pokój, a ziemia daje bogate plony
Historia dowodzi, ˝e przed burzà zawsze panuje z∏owroga cisza...
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Uruchamienie gry Myth II: Duszo˝erca

Zapisane gry

WINDOWS

Opcja ta pozwala przywróciç zapisany uprzednio stan gry, jeÊli tylko takie zapisane gry sà dost´pne.

1. Prosz´ w∏o˝yç p∏yt´ z grà Myth II: Duszo˝erca do czytnika CD-ROM.
2. Teraz prosz´ kliknàc przycisk Start na pasku zadaƒ Windows i wybraç menu Programy.

Zapisane filmy

3. Nast´pnie nale˝y wybraç katalog Bungie/Myth II.

Opcja ta pozwala wyÊwietliç zapisane filmy z poprzednich gier, jeÊli tylko jakieÊ filmy znajdujà si´ w odpowiednim katalogu.

4. Aby uruchomiç gr´, prosz´ podÊwietliç ikon´ gry Myth II i kliknàç przyciskiem myszki.

Ustawienia

Mo˝na te˝ otworzyç katalog, w którym zosta∏a zainstalowana gra Myth II i dwukrotnie
kliknàç na pliku Myth II.

Opcja ta pozwala dokonaç modyfikacji ró˝nych ustawieƒ gier.

MACINTOSH
1. Prosz´ w∏o˝yç p∏yt´ z grà Myth II: Duszo˝erca do czytnika CD-ROM.
2. Teraz prosz´ otworzyç katalog Myth II, znajdujàcy si´ na twardym dysku.
3. Ostatnim krokiem jest dwukrotne klikni´cie na ikonie aplikacji Myth II.
MENU G¸ÓWNE
Po uruchomieniu gry na ekranie pojawi si´ ekran tytu∏owy
gry Myth II i menu g∏ówne. Aby
wybraç opcj´ z menu, nale˝y
przesunàç nad nià kursor
myszki i kliknàç przyciskiem
myszki.
Nowa gra
Opcja ta s∏u˝y do uruchomienia nowej gry w trybie dla jednego gracza.
Gra wieloosobowa
Opcja ta pozwala graç z innymi graczami, czy to wspó∏pracujàc z nimi w walce ze z∏em,
czy to stajàc do walki z nimi jako wrogami. Gra wieloosobowa mo˝e si´ toczyç przez
Internet lub w sieci lokalnej. JeÊli komputer, na którym zosta∏a zainstalowana gra, nie
ma po∏àczenia z innymi komputerami, opcja ta nie b´dzie dost´pna.
Szkolenie
Opcja ta pozwala rozpoczàç szkolenie.

Powtórz intro
Wybranie tej opcji spowoduje ponowne wyÊwietlenie filmu wprowadzajàcego.
WyjÊcie
Wybranie tej opcji spowoduje zamkni´cie gry Myth II: Duszo˝erca i powrót do
systemu.
USTAWIENIA
Przed rozpocz´ciem gry prawdopodobnie zachcecie sprawdziç, czy funkcje
gry sà ustawione zgodnie z Waszymi
preferencjami. Na ekranie ustawieƒ
mo˝na dostosowaç nast´pujàce opcje:
G∏oÊnoÊç
Ten suwak pozwala ustawiç g∏oÊnoÊç dêwi´ków w grze. Przesuni´cie go w lewo spowoduje Êciszenie dêwi´ku, a przesuni´cie w prawo umo˝liwi zwi´kszenie g∏oÊnoÊci.

Maksymalna g∏oÊnoÊç dêwi´ku zale˝y od ustawieƒ g∏oÊnoÊci dêwi´ku w komputerze. JeÊli
dêwi´ki w grze sà zbyt ciche nawet po przestawieniu suwaka w pozycj´ maksymalnie
w prawo, to nale˝y zakoƒczyç dzia∏anie gry i zwi´kszyç g∏ówne ustawienie g∏oÊnoÊci
dêwi´ku i muzyki w systemie komputera.
Dêwi´k 3D
JeÊli ta opcja jest zaznaczona, gra b´dzie odtwarzaç trójwymiarowy dêwi´k. Najlepiej brzmi
to, jeÊli do komputera do∏àczone sà g∏oÊniki stereofoniczne (najlepsze efekty daje zastosowanie czterech g∏oÊników) lub s∏uchawki. Myth II wykorzystuje system A3D firmy Aureal lub
EAX firmy Creative Labs.
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Warto zwróciç uwag´ na to, ˝e jeÊli komputer wyposa˝ony jest w starà kart´ dêwi´kowà, to wykorzystanie dêwi´ku trójwymiarowego spowoduje znaczne zwolnienie dzia∏ania
gry.
Dêwi´ki otoczenia
JeÊli ta opcja jest zaznaczona, to w grze b´dà tak˝e s∏yszalne dêwi´ki otoczenia, dzi´ki czemu znacznie wzbogacona zostanie atmosfera gry.
Napisy
JeÊli zaznaczymy t´ opcj´, to w czasie gry w dolnej cz´Êci ekranu b´dà wyÊwietlane teksty
dialogów mówionych przez poszczególne postacie.
Poziom trudnoÊci
Opcja ta pozwala wybranie jednego z pi´ciu poziomów trudnoÊci. Do wyboru sà ustawienia: banalny, ∏atwy, normalny, heroiczny i legendarny. Przewa˝nie najlepiej zaczàç gr´ na poziomie normalnym. JeÊli oka˝e si´, ˝e gra jest zbyt trudna, nale˝y zmieniç poziom trudnoÊci na ∏atwy lub banalny. Z drugiej strony, jeÊli ktoÊ jest masochistà, to mo˝e spróbowaç
gry na poziomie legendarnym.
Wysoka rozdzielczoÊç
JeÊli to okno jest zaznaczone, to grafika b´dzie wyÊwietlana z wi´kszà iloÊcià szczegó∏ów.
JeÊli jednak dysponujemy wolniejszym komputerem, to rezygnacja z wysokiej rozdzielczoÊci z pewnoÊcià przyÊpieszy dzia∏anie gry.
Filtrowanie krajobrazu
JeÊli to okno jest zaznaczone, to tekstury krajobrazu stosowane w grze b´dà wyg∏adzane. W ten sposób gra wyglàda ∏adniej, ale dzia∏a troch´ wolniej. JeÊli chcemy przyÊpieszyç
dzia∏anie gry, lepiej z tej opcji zrezygnowaç.
Modelowanie
Opcja ta umo˝liwia wybór pomi´dzy wyÊwietlaniem krajobrazu w grze Myth II jedynie z wykorzystaniem programowego modelowania obiektów graficznych, a wykorzystaniem w tym celu tak˝e
mocy obliczeniowej akceleratora graficznego. JeÊli nie
dysponujemy akceleratorem graficznym obs∏ugiwanym
przez gr´, to dost´pna b´dzie jedynie opcja modelowania programowego.
RozdzielczoÊç
Opcja ta pozwala dostosowaç rozdzielczoÊç wy-
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Êwietlanej grafiki. RozdzielczoÊci, które zosta∏y wykryte jako „zalecane” dla u˝ywanego przez
nas komputera, sà podane pochy∏à czcionkà.
Gamma
Opcja ta kontroluje jasnoÊç obrazu. Dost´pna jest ona jedynie w przypadku, jeÊli dysponujemy
akceleratorem graficznym opartym na chipsecie 3Dfx firmy Voodoo.
Blokada krwi
Opcja ta umo˝liwia usuni´cie z gry widoku krwi i odci´tych cz´Êci cia∏a. Po klikni´ciu tego przycisku na ekranie pojawià si´ dwa okna, w których mo˝na wpisaç has∏a. JeÊli wybierzemy przycisk OK bez wpisywania has∏a, krew zostanie zastàpiona przez gwiazdki, a cz´Êci cia∏a przez kawa∏ki zbroi. JeÊli przed zatwierdzeniem blokady krwi przez wybranie opcji OK wpiszemy has∏o
w obu oknach, to usuni´cie blokady wyÊwietlania krwi b´dzie mo˝liwe po podaniu prawid∏owego has∏a.
Sterowanie
Po klikni´ciu tego przycisku b´dziemy mogli zmieniç klawisze przyporzàdkowane poszczególnym komendom stosowanym w grze. Aby zmieniç klawisz przyporzàdkowany danej komendzie, nale˝y kliknàç okno tekstowe obok nazwy komendy, a potem wcisnàç klawisz, który chcemy do niej przyporzàdkowaç. Warto zwróciç uwag´ na to, ˝e dwóm poleceniom nie mo˝na
przyporzàdkowaç tego samego klawisza.
Obecny zestaw
Gra Myth II obs∏uguje kilka zestawów ustawieƒ klawiatury. Jest to przydatne zw∏aszcza w sytuacji, kiedy na jednym komputerze w Myth II gra wi´cej ni˝ jedna osoba. Wystarczy tylko kliknàç zestaw, którego chcemy u˝ywaç. Przycisk DomyÊlne pozwala przywróciç domyÊlne ustawienie przyporzàdkowania klawiszy.
Zezwól na ruch myszkà
Opcja ta pozwala przemieszczaç kamer´, przemieszczajàc kursor myszki w gór´, dó∏ lub w
boczne cz´Êci ekranu.
Obrót kamery – górne rogi
Opcja ta pozwala obracaç kamer´ przez przesuni´cie kursora myszki w jeden z górnych rogów ekranu.
Orbitowanie kamery – dolne rogi
Opcja ta pozwala przemieszczaç kamer´ wokó∏ wybranego miejsca przez przesuni´cie kursora myszki w jeden z dolnych rogów ekranu.
Odwrócenie osi
Opcja ta pozwala odwróciç kierunki, w które przesunie si´ kamera, kiedy kursor myszki zostanie skierowany w roku lub w boczne cz´Êci ekranu.
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SZKOLENIE
Myth II oferuje mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w szkoleniu pozwalajàcym poznaç zasady gry. Zalecamy
przejÊcie tego szkolenia i zaznajomienie si´ z zasadami sterowania. Aby to zrobiç, nale˝y kliknàç
przycisk Szkolenie, znajdujàcy si´ w menu g∏ównym. Od tej chwili trzeba post´powaç zgodnie ze
wskazówkami udzielanymi przez instruktora.
Warto zwróciç uwag´ na to, ˝e treÊç szkolenia jest oparta na domyÊlnym ustawieniu klawiszy. JeÊli zostanie ono zmienione, to w trakcie szkolenia trzeba b´dzie korzystaç nie z klawiszy podanych
przez instruktora, ale z klawiszy wybranych wczeÊniej przez siebie.

V. GRA MYTH II: DUSZO˚ERCA
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Aby rozpoczàç gr´ w trybie jednoosobowym, nale˝y kliknàç przycisk Nowa gra w menu g∏ównym. Po przejÊciu kolejnych misji gracz b´dzie móg∏ wybraç misj´ poczàtkowà i okreÊliç poziom
trudnoÊci. Po rozpocz´ciu misji na ekranie pojawi si´ krótka informacja dotyczàca celów misji.

kaƒcy wiosek czy przyjaciele z tej samej dru˝yny w grze wieloosobowej) to kropki niebieskie. ˚ó∏ty trapezoid symbolizuje aktualnà pozycj´ kamery. Znajdujàca si´ w nim strza∏ka informuje o kierunku, w którym zwrócona jest kamera.

Interfejs

JeÊli wska˝emy dowolne miejsce na mapie sytuacyjnej, to miejsce to zostanie natychmiast pokazane w oknie akcji. JeÊli klikniemy na mapie sytuacyjnej prawym przyciskiem myszki (w przypadku komputera Macintosh klikni´cie myszkà
z wciÊni´tym klawiszem Option), to spowoduje
to wys∏anie we wskazane miejsce zaznaczonych
oddzia∏ów. Po wciÊni´ciu klawisza F9 na mapie
zostanà wyÊwietlone kolory dru˝yn.

PASEK STANU
W górnej cz´Êci ekranu znajduje si´ pasek stanu. Po zaznaczeniu jednej jednostki, na pasku stanu
pojawi si´ jej imi´ i typ, a tak˝e informacje dotyczàce jej pochodzenia. JeÊli zaznaczone zostanie kilka jednostek, na pasku stanu pojawià si´ ich imiona, typu oraz ich liczba.
Imi´ jednostki

Typ jednostki

Przedmioty w posiadaniu Jednostka jest weteranem
jednostki (ich liczba)
z poprzednich misji

Rysowanie i wymazywanie na mapie
(wy∏àcznie sieç)

Suma zabitych wrogów

Pasek stanu

PASEK STEROWANIA
Portret jednostki

Tekst opisu

Cele misji

Wstrzymanie gry

Poka˝/ukryj

WyjÊcie/Zapis (Esc)

map´ sytuacyjnà

Po prawej stronie paska stanu znajduje si´ du˝y przycisk, cz´sto zwany przyciskiem „pauzy” lub
wstrzymania gry. Klikni´cie tego przycisku spowoduje wyÊwietlenie menu, umo˝liwiajàcego przywrócenie zapisanego wczeÊniej stanu gry, rozpocz´cia obecnej misji od poczàtku lub wyjÊcia z gry.
Menu to mo˝na te˝ wywo∏aç, wciskajàc klawisz Esc.

Pasek sterowania pojawia si´ w dolnej cz´Êci
ekranu. Mo˝na go wyÊwietliç lub schowaç, wciskajàç kombinacj´ klawiszy Shift + F6.
Zatrzymanie wszystkich Zaznaczone jednostki
zaznaczonych jednostek uciekajà w ró˝nych
(Spacja)
kierunkach (B)

U˝ycie umiej´tnoÊci
specjalnej jednostki (T)

Pasek sterowania

Aby przejÊç do jednej z zaznaczonych jednostek, nale˝y kliknàç jej portret na pasku stanu.
W prawej cz´Êci paska stanu znajduje si´ te˝ ma∏y trójkàtny przycisk, odpowiadajàcy za map´ sytuacyjnà. Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´ poni˝ej.

OKNO AKCJI
Okno akcji to wszystko to, co znajduje si´ pod paskiem stanu. To tu znajduje si´ widok na pole
bitwy, którego ró˝ne cz´Êci mo˝na obserwowaç, przemieszczajàc kamer´. To w∏aÊnie w oknie akcji rozgrywa si´ walka.
MAPA
Na prawo od przycisku „pauza” znajduje si´ ma∏y trójkàtny przycisk. Klikajàc go, mo˝na w∏àczyç
lub wy∏àczyç map´ sytuacyjnà. Podobny efekt daje wciÊni´cie klawisza Tab. Mapa SYTUACYJNA
to pó∏przezroczysty widok ca∏ego pola walki, który pojawia si´ w prawym górnym rogu okna akcji. Jednostki gracza zaznaczone sà na niej jako zielone kropki, natomiast czerwone kropki symbolizujà jednostki przeciwnika. Jednostki nastawione przyjaênie (postacie niezale˝ne, takie jak miesz-

Rozmowa z dru˝ynà w grze
wieloosobowej (Y) (Aby wys∏aç
wiadomoÊç wszystkim dru˝ynom, nale˝y u˝yç kombinacji
Shift + Y)

Obrona obecnej pozycji (G) Zaznaczone jednostki
wykonujà
zwrot
i
zaczynajà si´ oddalaç
od wroga (R)

Zmiana szyku zaznaczonych jednostek

Po lewej stronie na pasku sterowania znajduje si´ przycisk Szept, dzi´ki któremu
w trakcie gry wieloosobowej mo˝na wysy∏aç pozosta∏ym cz∏onkom dru˝yny poufne
wiadomoÊci. Przycisk Stop umo˝liwia zatrzymanie poruszajàcej si´ jednostki Po wciÊni´ciu przycisku Zatrzymanie zaznaczone jednostki b´dà broniç miejsca, w którym si´
znajdujà. Po wciÊni´ciu przycisku Rozproszenie zaznaczone jednostki rozbiegnà si´
w ró˝ne strony, natomiast wciÊni´cie przycisku Odwrót spowoduje, ˝e zaznaczone
jednostki zacznà si´ oddalaç od najbli˝szego wroga. Przycisk Specjalne umo˝liwia u˝ycie umiej´tnoÊci specjalnej zaznaczonej jednostki, jeÊli jednostka ta takà umiej´tnoÊcià
dysponuje.
Po prawej stronie tych przycisków znajdujà si´ przyciski szyków. Aby zaznaczone jednostki zmieni∏y szyk, nale˝y kliknàç jeden z tych przycisków, a potem kliknaç w dowolnym miejscu w oknie akcji.
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JeÊli jednostce walczàcej wr´cz zostanie wydana komenda Zatrzymanie, to jednostka ta b´dzie staç
w miejscu. JeÊli taki sam rozkaz otrzyma jednostka miotajàca, to b´dzie atakowaç wrogów, którzy
znajdà si´ w jej zasi´gu, ale jeÊli sama zostanie zaatakowana, to b´dzie si´ mog∏a przemieszczaç

˝enie odpowiada klawisz C, natomiast za oddalenie, klawisz V.

Warto zauwa˝yç, ˝e wszystkie wy˝ej opisane rozkazy mogà te˝ zostaç wydane z klawiatury. Informacje na temat klawiszy skrótów znajdujà si´ w dalszej cz´Êci tego podr´cznika.

Aby wyÊrodkowaç widok na zaznaczonej grupie jednostek, wystarczy wcisnàç klawisz H.

KLAWISZE

Do sterowania kamerà mo˝na te˝ u˝yç myszki. JeÊli skierujemy kursor myszki w bok ekranu, kamera tak˝e przemieÊci si´ w tym kierunku. JeÊli przemieÊcimy kursor w jeSTEROWANIE MYSZKÑ
den z dolnych rogów okna akcji, to
Zaznaczanie jednostek: Pojedyncze klikni´cie pozwala zaznaczyç jednostk´. JeÊli chcemy
kamera zacznie wykonywaç ruch ko- zaznaczyç kilka jednostek, nale˝y rozciàgnàç nad nimi ramk´, natomiast dwukrotne klikni´cie
jednostce spowoduje wybranie wszystkich jednostek tego typu znajdujàcych si´
∏owy (orbitowaç), natomiast jeÊli naw pobli˝u.
JeÊli chcemy dodaç lub usunàç jednostk´ z grupy, to
przesuniemy jà w jeden z górnych ro- nale˝y jà kliknàç, trzymajàc wciÊni´ty klawisz Shift.
gów okna akcji, to kamera zacznie si´ Zmiana ustawienia jednostek: Aby zmieniç
kierunek, w którym zwrócona jest dana
obracaç.
jednostka, nale˝y jà kliknàç i trzymajàc wciÊni´ty

Warto zauwa˝yç, ˝e przyporzàdkowanie klawiszy do poszczególnych komend mo˝na zmieniç
w menu ustawieƒ. Klawisze opisane w poni˝szym tekÊcie to ustawienia domyÊlne, które mo˝na
dowolnie modyfikowaç.
KAMERA
Zaawansowany silnik trójwymiarowej grafiki w grze Myth II pozwala zmieniaç po∏o˝enie
kamery niezale˝nie od po∏o˝enia jednostek. W ten sposób mo˝na Êledziç poczynania naszych jednostek oraz jednostek wroga z ró˝nych miejsc, co pozwoli zdobyç najwi´cej informacji o obecnej sytuacji taktycznej na polu bitwy.
Przód/Ty∏
Klawisze to sà odpowiedzialne za przemieszczenie kamery w przód i w ty∏ po linii prostej.
Za ruch do przodu domyÊlnie odpowiada klawisz W, natomiast za ruch w ty∏ jest odpowiedzialny klawisz S.

WyÊrodkowanie

MYSZKA

JeÊli ktoÊ przyzwyczai∏ si´ do sposobu
sterowania z gry Myth: Upadli W∏adcy i nie chce, by skierowanie myszki
w rogi powodowa∏o obrót kamery
lub orbitowanie, to opcje te mo˝na
wy∏àczyç w ustawieniach.

przycisk myszy przesunàç jej kursor w
po˝àdanym kierunku.
Zmiana ustawienia szyku: Aby zmieniç kierunek
ustawienia szyku, nale˝y kliknàç na
ziemi prawym przyciskiem myszki
(PC) lub trzymajàc wciÊni´ty klawisz
Option (Mac), a nast´pnie przeciàgnàç kursor myszki w kierunku,
w którym ma byç zwrócony szyk.

Lewo/Prawo
Te klawisze s∏u˝à do przemieszczania kamery na boki. DomyÊlnie sà do klawisze Z – ruch
w lewo, i X – ruch w prawo.
Orbitowanie w lewo/ Orbitowanie w prawo
Ruch orbitowy polega na tym, ˝e kamera pokazuje to samo miejsce, ale porusza si´ przy
tym po okr´gu i wykonuje obrót o 360 stopni. DomyÊlnie za orbitowanie w lewo odpowiada klawisz Q, natomiast za orbitowanie w prawo odpowiedzialny jest klawisz E.

KLAWISZE FUNKCYJNE
Klawisze funkcyjne, znajdujàce si´ w górnej cz´Êci klawiatury, pozwalajà modyfikowaç niektóre
ustawienia rozgrywki bez jej przerywania.
Pauza/
Zapis/WyjÊcie

Zwolnienie PrzyÊpiesze- Âciszenie
gry

nie gry

Zwi´kszenie

Niska/wyso-

g∏oÊnoÊci

ka rozdziel- pasek stanu

dêwi´ku dêwi´ku

czoÊç

Statystyki
W¸/WY¸

gry

Zaznacze- Filtrowanie W∏àczenie/wy∏àKlawisze

sieciowej skrótów

Kolory na nie wszyst- krajobra- czenie automaty
mapie

kich jedn.

zu

cznej kamery

Obrót w lewo/Obrót w prawo
W czasie obrotu kamera pozostaje w jednym miejscu, ale obraca si´, pokazujàc przy tym
ró˝ne strony Êwiata. (Aby si´ przekonaç naocznie, jak
si´ to odbywa, wystarczy stanàç w miejscu i obróciç
g∏ow´ w prawo i w lewo). Za obrót w lewo domyÊlnie odpowiada klawisz A, natomiast za obrót w prawo,
klawisz D.

F1 – Zmniejsza szybkoÊç gry o po∏ow´. Przydatne, gdy na polu bitwy robi si´ goràco (opcja ta dzia∏a tylko w grze jednoosobowej oraz przy wyÊwietlaniu filmów).

Zbli˝enie/Oddalenie

F3 – Zmniejsza g∏oÊnoÊç dêwi´ku.

Gra Myth II umo˝liwia zbli˝enie widoku pola bitwy,
dzi´ki czemu mo˝na z bliska przyjrzeç si´ temu, co zosta∏o z naszych wrogów, lub oddaliç widok, by zyskaç
lepszy obraz sytuacji na polu walki. DomyÊlnie za zbli-

F4 – Zwi´ksza g∏oÊnoÊç dêwi´ku.

F2 – Zwi´ksza szybkoÊç gry (maksymalnie 16x).

F5 – Prze∏àcza pomi´dzy wysokà i niskà rozdzielczoÊcià (opcja ta jest przydatna, jeÊli komputer jest
wolny lub nie jest wyposa˝ony w akcelerator graficzny).
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F6 – W∏àcza/wy∏àcza wyÊwietlanie paska stanu.
Shift + F6 – W∏àcza/wy∏àcza wyÊwietlanie paska sterowania.
F7 – WyÊwietla statystyki w czasie gry wieloosobowej.
F8 – WyÊwietla list´ klawiszy wraz z ich opisem.
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Aby zaznaczyç wszystkie widoczne jednostki, mo˝na wcisnàç klawisz „Zaznacz wszystkie”. DomyÊlnie funkcj´ t´ pe∏ni klawisz Enter. Ponowne wciÊni´cie tego klawisza spowoduje usuni´cie zaznaczenia wszystkich
jednostek.

F9 – W∏àcza/wy∏àcza kolory dru˝yn na mapie sytuacyjnej (tylko przy grze wieloosobowej).

TWORZENIE GRUP

F10 – Zaznacza wszystkie widoczne jednostki nale˝àce do gracza.

Myth II umo˝liwia tworzenie grup sk∏adajàcych
si´ z mieszanych jednostek (np. 2 ∏uczników, 2
krasnoludów i 6 berserkerów). Tworzenie
grup przypomina ustawianie stacji w radiu samochodowym. Aby utworzyç grup´, nale˝y
zaznaczyç jednostki, które majà wejÊç w sk∏ad
danej grupy, a nast´pnie wcisnàç klawisz Alt (komputer PC) lub Command (komputer Mac) oraz
jeden z klawiszy od 0 do9.

F11 – W∏àcza/wy∏àcza filtrowanie krajobrazu.
F12 – W∏àcza/wy∏àcza automatycznà kamer´.

JeÊli wciÊniemy kombinacj´ klawiszy Shift i jednego z wy˝ej wymienionych klawiszy funkcyjnych,
danemu atrybutowi zostanie przyporzàdkowana najwy˝sza mo˝liwa wartoÊç. Na przyk∏ad kombinacja Shift + F3 spowoduje wy∏àczenie dêwi´ku, a kombinacja klawiszy shift + F4 spowoduje
zwi´kszenie g∏oÊnoÊci dêwi´ku do 100%.
W czasie gry w Myth II gracz b´dzie wydawa∏ rozkazy wielu jednostkom. W dalszej cz´Êci tego
podr´cznika znajdujà si´ opisy tych jednostek, w∏àcznie ze szczegó∏owymi informacjami na temat
sposobów walki i umiej´tnoÊci specjalnych danych jednostek. Poni˝szy rozdzia∏ zawiera g∏ównie
informacje na temat w∏aÊciwoÊci jednostek i komend u˝ywanych do wydawania rozkazów.

Aby utworzona grupa zosta∏a zapami´tana, klawisze Alt/Command i klawisz z liczbà muszà pozostaç wciÊni´te przez jednà lub dwie sekundy. Od tego momentu mo˝na wywo∏ywaç utworzonà
wczeÊniej grup´, wciskajàc kombinacj´ klawiszy Alt/Command i przydzielonego wczeÊniej klawisza od 0 do 9. Prze∏àczanie pomi´dzy grupami umo˝liwia klawisz F, natomiast rozwiàzanie grupy
nast´puje po wciÊni´ciu przycisku Delete.

Zaznaczanie jednostek
Przed wydaniem rozkazu danym jednostkom, trzeba je najpierw zaznaczyç.

Atrybuty jednostek

ZAZNACZANIE POJEDYNCZYCH JEDNOSTEK

IMIONA

Aby zaznaczyç pojedynczà jednostk´, wystarczy jà kliknàç. Wokó∏ zaznaczonej jednostki
pojawi si´ ˝ó∏ta ramka i dopóki ta ramka b´dzie widoczna, wszystkie wydawane komendy
b´dà si´ odnosiç do tej w∏aÊnie jednostki.
ZAZNACZANIE WIELU JEDNOSTEK
Aby zaznaczyç wszystkie znajdujàce si´ w pobli˝u jednostki tego samego typu (na przyk∏ad
wszystkich ∏uczników), nale˝y dwukrotnie kliknaç jednà z nich. Wszystkie zaznaczone
w ten sposób jednostki b´dà wykonywaç wydane od tej chwili rozkazy.
Aby zaznaczyç kilka jednostek ró˝nych typów (na przyk∏ad krasnoluda i dwóch wojów),
nale˝y w czasie klikania poszczególnych jednostek trzymaç wciÊni´ty klawisz Shift. W podobny sposób mo˝na te˝ usunàç wybranà jednostk´ z zaznaczonej grupy. Rezygnacja z zaznaczenia jest te˝ mo˝liwa po wciÊni´ciu odpowiedniego klawisza. DomyÊlnie jest to klawisz Tylda (~).
Kilka jednostek mo˝na te˝ wybraç, klikajàc myszkà w dowolnym miejscu w oknie akcji
i rozciàgajàc nad wybranymi jednostkami ramk´ (trzymajàc wciÊni´ty przycisk myszy). Po
zwolnieniu przycisku wybrane zostanà wszystkie jednostki, które znajdowa∏y si´ na obszarze zaznaczonym ramkà.

Ka˝da jednostka ma imi´, które mo˝na zmieniç, zaznaczajàc jà i wciskajàc klawisz N.
PRZYNALE˚NOÂå
Kolor ramki wokó∏ jednostki informuje o tym, czy jest ona naszym przyjacielem, czy wrogiem.
˚ó∏ty – Kolor ˝ó∏ty symbolizuje jednostki sprzymierzone, którym mo˝na wydawaç rozkazy.
Czerwony – Jednostki oznaczone kolorem czerwonym to nieprzyjaciele. JeÊli wrogie jednostki wejdê w zasi´g ra˝enia oddzia∏ów gracza, to te automatycznie zacznà je atakowaç.
Niebieski – Kolor niebieski informuje o tym, ˝e dana jednostka jest neutralna oraz ˝e nie mo˝na jej wydawaç poleceƒ. Kolorem tym oznaczeni sà na przyk∏ad mieszkaƒcy wiosek, zwierz´ta i jednostki kontrolowane przez pozosta∏ych cz∏onków dru˝yny, do której nale˝y gracz.

27

Bungie Software Products Corporation

Myth II: Duszo˝erca

Myth II: Duszo˝erca

ZDROWIE

Punkty nawigacyjne

Po zaznaczeniu jednostki, na prawo od ˝ó∏tej
ramki pojawi si´ pionowy pasek, informujàcy
o jej stanie zdrowia. Pe∏ny pasek koloru zielonego oznacza jednostk´ zdrowà. Wraz z odnoszeniem kolejnych obra˝eƒ, pasek b´dzie si´
zmniejsza∏ i zmienia∏ kolor na ˝ó∏ty (Êrednie obra˝enia), a potem na czerwony (powa˝ne obra˝enia). Gdy pasek osiàgnie wartoÊç zerowà,
jednostka poniesie Êmierç.

Dzi´ki punktom nawigacyjnym mo˝na wyznaczaç dok∏adny szlak, po którym zaznaczone jednostki b´dà
si´ przemieszczaç do wskazanego miejsca. Po zaznaczeniu grupy jednostek mo˝na ustawiç punkty nawigacyjne, wciskajàc i przytrzymujàc klawisz Shift, a nast´pnie klikajàc na ziemi. We wskazanych miejscach
pojawià si´ ˝ó∏te okr´gi, wyznaczajàce tras´, po której b´dà si´ przemieszczaç zaznaczone jednostki.
Mo˝na wyznaczyç maksymalnie cztery punkty nawigacyjne.

Aby sprawdziç stan zdrowia danej jednostki,
wystarczy przesunàç nad nià kursor myszki.
Aby sprawdziç stan zdrowia wszystkich jednostek znajdujàcych si´ na ekranie, nale˝y wcisnàç i przytrzymaç klawisz F10.

W´drowcy majà specjalnà umiej´tnoÊç, która pozwala im leczyç inne jednostki. Aby
wyleczyç rannego ˝o∏nierza, nale˝y zaznaczyç w´drowca, wcisnàç klawisz T, a potem
kliknàç jednostk´ wymagajàcà pomocy. Ka˝de leczenie powoduje wykorzystanie korzenia mandragory, dlatego gdy w´drowiec wykorzysta wszystkie szeÊç korzeni, nie
b´dzie móg∏ ju˝ leczyç kolejnych jednostek.
DOÂWIADCZENIE
Zabijajàc kolejnych wrogów, jednostki zdobywajà doÊwiadczenie. Po wybraniu doÊwiadczonej jednostki, informacja o zabitych przez nià wrogach pojawi si´ na pasku stanu w postaci tarcz (lub czaszek, jeÊli zabity nieprzyjaciel nale˝a∏ do si∏ CiemnoÊci). Jednostki bardziej doÊwiadczone atakujà
szybciej, a ich ataki sà bardziej celne.

Dowodzenie jednostkami
PRZEMIESZCZANIE JEDNOSTEK
Aby przemieÊciç jednostk´, nale˝y jà zaznaczyç, a potem kliknàç w dowolnym miejscu na
ziemi. Zaznaczona jednostka przejdzie we wskazane miejsce i b´dzie oczekiwaç na dalsze
rozkazy.
Przemieszczanie jednostek z wykorzystaniem mapy sytuacyjnej
Korzystajàc z mapy sytuacyjnej, mo˝na te˝ przemieszczaç jednostki na obszarze, który zosta∏ na niej ukazany. Aby to zrobiç, nale˝y zaznaczyç jednostki, a potem kliknàç prawym
przyciskiem myszki (PC) lub wcisnàç i przytrzymaç klawisz Option i kliknàç (Mac) na mapie sytuacyjnej.
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Patrolowanie
Istnieje mo˝liwoÊç wydania jednostkom polecenia patrolowania trasy pomi´dzy punktami nawigacyjnymi. Po ich ustawieniu nale˝y (nie zwalniajàc klawisza Shift) kliknàç pierwszy wskazany
punkt. Po dotarciu do ostatniego wyznaczone punktu nawigacyjnego zaznaczone jednostki
wrócà tà samà trasà do punktu wyjÊcia i b´dà krà˝yç po wskazanej trasie tam i z powrotem.
ZATRZYMYWANIE
Aby natychmiast zatrzymaç zaznaczonà jednostk´ lub grup´, wystarczy wcisnàç klawisz Spacji.
ATAK
Nale˝y zaznaczyç jednostk´ lub grup´ jednostek, a nast´pnie kliknàç jednostk´ wroga. Wokó∏
nieprzyjaciela pojawi si´ czerwona ramka, informujàca o tym, ˝e jednostka ta zosta∏a wskazana
jako cel ataku. Jednostki gracza b´dà prowadziç atak a˝ do momentu, gdy same zostanà zabite, wróg zostanie zabity, lub gdy otrzymajà inne rozkazy. JeÊli wróg podejdzie zbyt blisko, jednostki u˝ywajàce pocisków, takie jak krasnoludy lub ∏ucznicy, b´dà si´ musia∏y wycofaç.

Czasami przydaje si´ mo˝liwoÊç atakowania wskazanego miejsca -– na przyk∏ad jeÊli oddzia∏y nieprzyjaciela wejdà na teren, na którym wczeÊniej krasnoludy ustawi∏y bomby. Aby zaznaczone
jednostki rozpocz´∏y ostrza∏ wskazanego miejsca, nale˝y wcisnàç i przytrzymaç klawisz Control,
a nast´pnie kliknàç w miejscu, które chcemy zaatakowaç.
OBRONA
Po przemieszczeniu jednostki we wskazane miejsce, jednostka ta pozostanie tam, oczekujàc na dalsze rozkazy – chyba ˝e zostanie zaatakowana. W takim przypadku uda si´ ona w poÊcig za atakujàcà jednostkà nieprzyjaciela. JeÊli chcemy, by jednostka przemieÊci∏a si´ we wskazane miejsce i pozosta∏a tam bez wzgl´du na sytuacj´ na polu walki, nale˝y skorzystaç z funkcji Obrona. Aby to zrobiç, po wyznaczeniu miejsca docelowego nale˝y wcisnàç klawisz Obrona (domyÊlnie klawisz G).
Jednostka, która otrzyma∏a taki rozkaz, b´dzie sta∏a jak wros∏a w ziemi´ (choç nie omieszka zaatakowaç wroga, który znajdzie si´ w jej zasi´gu).
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Uwaga: jeÊli zaatakowana zostanie jednostka miotajàca, to nie pozostanie nieruchomo
w miejscu, ale przemieÊci si´ na bezpiecznà odleg∏oÊç, skàd b´dzie mog∏a prowadziç ostrza∏
przeciwnika.
ROZPROSZENIE
Umiej´tnoÊcià cz´sto przydajàcà si´
na polu bitwy jest szybkie rozproszenie skupionych jednostek. Cz´sto potrzeba takiego rozproszenia zachodzi
na przyk∏ad wtedy, gdy nasze jednostki sà atakowane przez krasnoludy
wroga lub przez innych wrogów dysponujàcych bronià dzia∏ajàcà na pewnym obszarze. Aby wydaç rozkaz
szybkiego rozproszenia, nale˝y zaznaczyç jednostki, a nast´pnie wcisnàç klawisz Rozproszenie. DomyÊlnie jest to klawisz B.
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SZYKI
Elementem majàcym niezwyk∏e znaczenie
strategiczne w grze Myth II: Duszo˝erca sà
szyki. Dzi´ki wybraniu odpowiedniego szyku nasze jednostki mogà atakowaç wroga
w uporzàdkowany sposób, a nie walczyç
z nim jak t∏um nierozgarni´tych r´baj∏ów.
JeÊli chcemy odnieÊç sukces w grze wieloosobowej, to kluczowym warunkiem b´dzie poznanie zasad tworzenia szyków.
Parametry szyków mo˝na zmieniaç, u˝ywajàc programu Fear. Wi´cej informacji na ten temat
znajduje si´ w dokumentacji do tego programu.

W trakcie gry mo˝na korzystaç z dziesi´ciu szyków, którym przyporzàdkowano klawisze od 0
do 9. , znajdujàce si´ w górnej cz´Êci klawiatury. Poni˝ej zamieszczamy opis wszystkich dost´pnych szyków.

ODWRÓT
Walka do ostatniej kropli krwi zazwyczaj nie jest najlepszym rozwiàzaniem... a zdecydowanie nie jest rozwiàzaniem najbardziej inteligentnym ze strategicznego punktu widzenia. JeÊli
zaznaczymy grup´ jednostek i wciÊniemy klawisz Odwrót, to zaznaczone jednostki zacznà
si´ oddalaç od jednostek wroga. DomyÊlnie jest to klawisz R.
KIERUNEK USTAWIENIA JEDNOSTEK
Wa˝nym elementem strategicznym jest kierunek ustawienia jednostek. JeÊli sà one zwrócone w innym kierunku, a nieprzyjaciel zajdzie je od ty∏u, to naszych wojów czeka pewna
Êmierç. W∏aÊnie dlatego system gry Myth II umo˝liwia zmian´ kierunku ustawienia jednostek. Aby zwróciç szyk w lewo lub w prawo, nale˝y zaznaczyç jednostki, a nast´pnie wcisnàç klawisz strza∏ka w lewo lub strza∏ka w prawo. W ten sposób mo˝na okreÊliç kierunek ustawienia ca∏ej formacji nawet zanim nasze jednostki przyb´dà we wskazane miejsce.

1 – Krótki szereg: Jednostki ustawiajà si´ w czteroosobowych rz´dach.
2 – D∏ugi szereg: Jednostki ustawiajà si´ w oÊmioosobowych rz´dach.
3 – Luêny szereg: Jednostki ustawiajà si´ czteroosobowych rz´dach w szachownic´.
4 – Rozproszony szereg: Jednostki ustawiajà si´ w rozproszonej linii.
5 – Kwadrat: Jednostki tworzà kwadrat.
6 – Gromada: Jednostki ustawiajà si´ losowo w pewnej odleg∏oÊci od siebie.
7 – P∏ytkie okrà˝enie: Jednostki ustawiajà si´, tworzàc d∏ugi, lekko wygi´ty ∏uk.

Kierunek ustawienia pojedynczej jednostki

8 – G∏´bokie okrà˝enie: Formacja w kszta∏cie zwartego, bardziej wygi´tego ∏uku.

Aby zmieniç kierunek ustawienia pojedynczej jednostki, nale˝y jà zaznaczyç, a nast´pnie,
przytrzymujàc przycisk myszki, przeciàgnàç kursor myszy w kierunku, w którym dana jednostka ma si´ zwróciç.

9 – Klin: Formacja w kszta∏cie klina.
0 – PierÊcieƒ: Jednostki tworzà pierÊcieƒ i stajà zwrócone na zewnàtrz.

Kierunek ustawienia szyku

Umiej´tnoÊci specjalne

Aby zmieniç kierunek ustawienia jednostek w szyku, nale˝y je zaznaczyç, a nast´pnie kliknàç na ziemi prawym przyciskiem myszki (PC) lub kliknàç z wciÊni´tym klawiszem Option
(Mac), a nast´pnie przeciàgnàç kursor myszy w kierunku, w którym dany szyk ma si´ zwróciç.

Poza zwyk∏ymi sposobami ataku, niektóre jednostki dysponujà umiej´tnoÊciami specjalnymi. Aby
je wykorzystaç, nale˝y zaznaczyç jednostk´ i wcisnàç przycisk umiej´tnoÊci specjalnej, znajdujàcy
si´ na pasku sterowania, lub wcisnàç odpowiedni klawisz (domyÊlnie za umiej´tnoÊç specjalnà odpowiada klawisz T). W niektórych przypadkach trzeba b´dzie jeszcze wskazaç innà jednostk´,
przedmiot lub miejsce na ziemi, które stanà si´ celem umiej´tnoÊci specjalnej. W dalszej cz´Êci tego podr´cznika zamieÊciliÊmy opis umiej´tnoÊci specjalnych wszystkich dost´pnych jednostek.
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Zapisywanie i oglàdanie powtórek

W czasie niektórych misji ∏ucznicy sà wyposa˝eni w pojedynczà strza∏´ zapalajàcà. Aby zapaliç ogieƒ, nale˝y wcisnàç przycisk umiej´tnoÊci specjalnej na pasku sterowania lub klawisz
T. Ogieƒ ze strza∏y b´dzie si´ rozprzestrzenia∏ w zale˝noÊci od miejsca, gdzie pocisk upadnie (jeÊli b´dzie to teren wodnisty lub skalisty, to nic si´ nie stanie, natomiast sucha trawa
zapali si´ niemal natychmiast), i spowoduje obra˝enia lub nawet Êmierç jednostek, które
znajdà si´ w jego zasi´gu. Przeciwnik b´dzie wola∏ uniknàç przechodzenia przez ogieƒ, dlatego wykorzystujàc strza∏y zapalajàce w odpowiedni sposób, mo˝na pozbawiç go wyboru
drogi, po której b´dzie si´ porusza∏ lub atakowa∏.

Poza bezpoÊrednim atakiem lub podpalaniem terenu na drodze nieprzyjaciela, istnieje wiele innych
sposobów na wykorzystanie ognia, takich jak na przyk∏ad wypalenie terenu, na którym stanà potem nasze jednostki, aby potem, w zgie∏ku bitwy, nie zrobi∏ tego wróg. Strza∏ zapalajàcych mo˝na
te˝ u˝yç, by za bezpiecznej odleg∏oÊci zdetonowaç bomby pod∏o˝one przez nieprzyjaciela.

Po zakoƒczeniu gry i wyjÊciu do menu g∏ównego mo˝na obejrzeç powtórk´ stoczonej w∏aÊnie bitwy. W trakcie powtórki mo˝na Êledziç przebieg bitwy, dowolnie manewrujàc w tym czasie ustawieniem kamery. Powtórki to doskona∏y sposób na poznanie strategii wykorzystywanej przez
wroga. Dzi´ki nim mo˝na te˝ po raz kolejny prze˝yç chwile chwa∏y, jeÊli wczeÊniej uda∏o si´ nam
rozgromiç oddzia∏y przeciwnika w szczególnie widowiskowy sposób.

W czasie powtórki mo˝na przyÊpieszyç akcj´, wciskajàc klawisz F2, lub zwolniç przebieg wydarzeƒ za pomocà klawisza F1. Innà przydatnà funkcjà, którà mo˝na wykorzystaç w czasie powtórki, jest automatyczna kamera (F12), przenoszàca widok pola bitwy w sam Êrodek walki.
Aby przejÊç do ekranu Opcji powtórki, nale˝y kliknàç opcj´ Zapisane filmy. W oknie, które pojawi si´ na ekranie, dost´pne b´dà nast´pujàce opcje:
Zapisane filmy

MAGIA
W przeciwieƒstwie do ograniczonej liczby czarów dost´pnych w grze Myth:
Upadli W∏adcy, korzystanie z magii w grze Myth II: Duszo˝erca jest oparte na
dost´pnej iloÊci energii mana. Niebieski wskaênik tej energii znajduje si´ nad
g∏owami jednostek korzystajàcych z magii. Po rzuceniu ka˝dego czaru wskaênik si´ zmniejsza, ale z czasem iloÊç energii mana zostaje uzupe∏niona, dzi´ki
czemu praktycznie mo˝na rzuciç nieograniczonà liczb´ zakl´ç, a jedynym
ograniczeniem jest czas ich rzucania. Jednostki korzystajàce z magii dysponujà dwoma zakl´ciami: g∏ównym i dodatkowym. Zakl´cie g∏ówne funkcjonuje
jako domyÊlny atak danej jednostki, natomiast zakl´cie dodatkowe aktywuje si´, wciskajàc klawisz
umiej´tnoÊci specjalnej (domyÊlnie jest to klawisz T).

Lista wszystkich filmów, które mo˝na wyÊwietliç.
Poka˝ film
WyÊwietla powtórk´ wybranej gry.
Usuƒ film
Usuwa zapisany film z twardego dysku.
Poka˝ ostatni film
WyÊwietla powtórk´ z ostatniej gry.
Zapisz ostatni film
Zapisuje film z ostatniej gry pod podanà nazwà.

Pogoda i jej wp∏yw na bitw´
Przechodzàc do kolejnych misji, b´dziemy zmuszeni walczyç w ró˝norodnych, cz´sto niesprzyjajàcych warunkach. Cz´sto nie b´dzie wyboru, jak tylko walczyç w deszczu lub w Êniegu. Warto
zauwa˝yç, ˝e warunki pogodowe majà niezwykle wa˝ny wp∏yw na nasze szanse w walce z wrogiem.

W misjach odbywajàcych si´ na terenach pokrytych Êniegiem lub poÊród piasków pustyni mo˝na tropiç wrogów, idàc za pozostawionymi przez nich Êladami.
Deszcz ma t´ cech´, ˝e gasi ogieƒ – a zw∏aszcza ogieƒ na loncie pocisków, którymi miotajà krasnoludy. Walczàc w czasie zamieci Ênie˝nej, mo˝na spostrzec, ˝e podmuchy wiatru zwiewajà z kursu strza∏y miotane przez ∏uczników. Aby prze˝yç na polu bitwy, nale˝y przewidzieç wp∏yw pogody na poszczególne decyzje strategiczne wydawane na polu bitwy.

Zmieƒ nazw´
Opcja ta pozwala zmieniç nazw´ istniejàcego filmu.
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Tryb jednoosobowy jest fascynujàcy i zapewnia wiele godzin rozrywki, ale prawdziwa zabawa zaczyna si´, gdy rozpoczniemy gr´ wieloosobowà i zmierzymy si´ z innymi graczami za poÊrednictwem Internetu lub sieci lokalnej. Poni˝szy rozdzia∏ opisuje zasady ustawiania i rozgrywki w grze
wieloosobowej.
Myth II: Duszo˝erca umo˝liwia ró˝ne sposoby po∏àczenia z innymi graczami i oferuje kilka rodzajów rozgrywki w tym trybie. Istniejà dwa sposoby, by po∏àczyç si´ z innymi graczami:
bungie.net oraz Inne (obejmujàce po∏àczenie przez sieç lokalnà i za poÊrednictwem protoko∏u
TCP/IP). Poni˝ej zamieÊciliÊmy opisy tych opcji.

bungie.net
Bungie.net to darmowy serwer internetowy, umo˝liwiajàcy rozgrywk´ u˝ytkownikom gry
Myth II z ca∏ego Êwiata.

JAK ROZPOCZÑå GR¢ NA BUNGIE.NET
Najpierw trzeba uruchomiç przeglàdark´ internetowà (najlepiej spisujà si´ najnowsze wersje programów Netscape Navigator lub Microsoft Internet Explorer) i odwiedziç serwis
internetowy http://www.bungie.net.
W tym miejscu chcielibyÊmy przypomnieç, ˝e do gry wieloosobowej wymagane jest po∏àczenie z Internetem. Niestety, nie jesteÊmy w stanie pomóc Tobie, drogi graczu, w znalezieniu dostawcy us∏ug internetowych z Twojego rejonu, ani nie potrafimy Ci pomóc w rozwiàzaniu problemów technicznych zwiàzanych z po∏àczeniem internetowym.
Po wejÊciu na stron´ www.bungie.net nale˝y kliknàç link pozwalajàcy zarejestrowaç nowe
konto (Napis „this link” w lewym górnym rogu ekranu, nad polami s∏u˝àcymi do wpisywania loginu i has∏a) i wype∏niç formularz, który pojawi si´ na ekranie. Najpierw trzeba b´dzie
podaç dat´ urodzenia (w formacie miesiàc, dzieƒ, rok), a potem uzupe∏niç wymagane informacje, takie jak nazwa login (u˝ywana do logowania) i has∏o (pole „password”). Login i
has∏o muszà si´ sk∏adaç z od 5 do 12 znaków i nie mogà zawieraç ˝adnych znaków specjalnych. JeÊli wpisany przez nas login jest ju˝ przez kogoÊ u˝ywany, b´dziemy musieli podaç
inny. Nale˝y pami´taç, by przed wys∏aniem kwestionariusza zaznaczyç pole w lewym dolnym rogu, potwierdzajàc w ten sposób fakt zaznajomienia si´ z regulaminem serwera i zasadami zachowania w czasie jego u˝ytkowania).
Po uzupe∏nieniu i wys∏aniu kwestionariusza (przycisk „Continue”, a potem „Finish”) serwer
wyÊle na podany przez nas adres email wiadomoÊç z potwierdzeniem rejestracji. Po otrzymaniu potwierdzenia warto poÊwi´ciç chwil´ i WPISAå LOGIN I HAS¸O W ODPOWIEDNIM MIEJSCU Z TY¸U TEGO PODR¢CZNIKA. Lepiej nie zak∏adaç, ˝e potwierdzenie rejestracji nigdzie si´ nam nie zawieruszy, i ˝e nigdy nie zapomnimy has∏a. Sà to informacje niezb´dne do korzystania z serwera bungie.net. Kolejnà istotnà informacjà, której trzeba strzec jak oka w g∏owie, jest numer seryjny.
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Po zapisaniu informacji
o loginie i haÊle z ty∏u podr´cznika (który oczywiÊcie
nale˝y trzymaç w bezpiecznym miejscu i nikomu go
nie po˝yczaç), mo˝na ju˝
rozpoczàç gr´. W tym celu nale˝y po∏àczyç si´ z Internetem, uruchomiç gr´
Myth II i wybraç opcj´ Gra
wieloosobowa. W górnej
cz´Êci ekranu, który si´ potem pojawi, po prawej
stronie znajduje si´ ikona bungie.net., którà nale˝y kliknaç, a nast´pnie wype∏niç poni˝sze pola:
Imi´ gracza
Tutaj nale˝y wpisaç imi´, którego b´dziemy u˝ywaç w czasie gry wieloosobowej. Nie musi to
byç nasze prawdziwe imi´ - intrygujàce imiona typu Ungar Krwio˝erczy sà mile widziane.
Nazwa dru˝yny
Pole to trzeba wype∏niç jedynie w przypadku, kiedy rozgrywamy gr´ dru˝ynowà. Tak˝e i w tym
przypadku nazwa dru˝yny mo˝e byç dowolna - im ciekawsza, tym lepsza.
Ikona gracza
Ka˝demu graczowi jest przyporzàdkowana ikona, pojawiajàca si´ obok jego imienia na liÊcie
graczy, dzi´ki czemu ∏atwiej poszczególnych graczy rozró˝niç. JeÊli klikniemy t´ ikon´ i przytrzymamy przycisk myszy, to na ekranie pojawi si´ menu dost´pnych ikon. Teraz wystarczy podÊwietliç ikon´, którà chcemy wybraç, a nast´pnie puÊciç przycisk myszy, by zatwierdziç wybór.
Kolory
Tutaj mo˝na wybraç g∏ówny i drugorz´dny kolor swoich oddzia∏ów. Wybrane kolory b´dà s∏u˝yç jako barwa przyodziewku i skóry dowodzonych przez nas jednostek w czasie walki, dzi´ki czemu ∏atwo je b´dzie rozró˝niç w zgie∏ku bitwy. Aby wybraç kolor, nale˝ kliknàç odpowiednià barw´ na kole. Aby rozjaÊniç lub przyciemniç wybrany kolor, nale˝y kliknàç na pasku kolorów, znajdujàcym si´ po prawej stronie ko∏a koloru. JeÊli zdarzy si´, ˝e dwóch graczy wybierze
te same kolory, to gra automatycznie przydzieli jednemu z nich inne barwy.
Login
Tutaj nale˝y wpisaç login, który wybraliÊmy
przy rejestracji na serwerze bungie.net. Nale˝y pami´taç, ˝e login powinien zostaç wpisany dok∏adnie tak, jak to mia∏o miejsce przy
rejestracji. JeÊli zajdzie taka potrzeba, mo˝na
zajrzeç do listu email z potwierdzeniem re-
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liczb´ graczy, przebywajàcych w danym pokoju, natomiast liczba dolne (obok topora) informuje o liczbie otwartych i zamkni´tych gier hostowanych w danym pokoju.

Tutaj nale˝y wpisaç has∏o, które wybraliÊmy przy rejestracji na serwerze bungie.net. Tak˝e
i w tym przypadku nale˝y pami´taç o dok∏adnoÊci (wa˝ne sà te˝ wielkie i ma∏e litery), gdy˝
inaczej zalogowanie si´ nie b´dzie mo˝liwe.

W niektórych pokojach, w prawym dolnym rogu ekranu znajduje si´ czerwona ikona z napisem „W rankingu”. JeÊli weêmiemy udzia∏ w grze rozgrywanej w pokoju z tà ikonà, to jej wynik zostanie uwzgl´dniony w naszej punktacji, natomiast wyniki gier prowadzonych w pokojach
bez tej ikony nie b´dà mia∏y wp∏ywu na naszà punktacj´ w rankingu.

Zapisz has∏o

Lista graczy

JeÊli to okno zostanie zaznaczone, to gra zapami´ta has∏o, dzi´ki czemu nie trzeba go b´dzie wpisywaç przy ka˝dym logowaniu na serwer. O ile tylko nikt inny nie korzysta z naszego komputera, bez problemu mo˝na skorzystaç z tej opcji. JeÊli jednak mieszkamy lub
pracujemy z kimÊ, kto po zalogowaniu si´ na serwer bungie.net móg∏by nam przynieÊç
wstyd nieodpowiedzialnym zachowaniem, to lepiej okienka tego nie zaznaczaç.

Pod nazwà pokoju znajduje si´ lista graczy z trzema zak∏adkami.

Uaktualnij dane gracza

Przyjaciel

JeÊli okno to zostanie zaznaczone, to po zalogowaniu si´ na serwer zostanà uaktualnione
informacje o wybranych przez gracza imieniu, kolorach oraz o ikonie. JeÊli gracz nie zdecyduje si´ na zaznaczenie okna, to serwer b´dzie korzysta∏ z danych gracza przes∏anych przy
ostatnim logowaniu.

Zak∏adka „Przyjaciel “ zawiera informacje o graczach oznaczonych przez nas jako przyjaciele. Dzi´ki temu ∏atwo mo˝na odnaleêç swoich przyjació∏. Ka˝dy gracz mo˝e posiadaç do
oÊmiu przyjació∏.

Pokój
Zak∏adka ta zawiera informacje o graczach obecnych w danym pomieszczeniu.

Bractwo
Po wype∏nieniu wszystkich pól, nale˝y kliknàç przycisk Logowanie i rozpoczàç ∏àczenie z
serwerem bungie.net.

G¸ÓWNY EKRAN SERWERA BUNGIE.NET
Po zalogowaniu si´ na serwer oczom gracza uka˝e si´ ekran g∏ówny bungie.net,
umo˝liwiajàcy rozmow´ z innymi graczami
i wyszukiwanie przeciwników do gry wieloosobowej.
Flaga pokoju
W lewym górnym rogu ekranu
znajduje si´ flaga pokoju. Aby wyÊwietliç list´ dost´pnych pokoi, nale˝y kliknàç t´ flag´ i przytrzymaç
przycisk myszy. Aby przejÊç do innego pomieszczenia, nale˝y wcisnàç
i przytrzymaç przycisk myszy, a nast´pnie przesunàç myszk´ tak, by podÊwietliç innà flag´. Po zwolnieniu przycisku myszki zostaniemy przeniesieni do wybranego pokoju.
Na prawo od nazwy pokoju znajdujà si´ dwie liczby – górna liczba (obok czaszki) oznacza

Zak∏adka „Bractwo” zawiera list´ wszystkich pozosta∏ych graczy po∏àczonych z serwerem, którzy nale˝à
do tego samego bractwa, co gracz. U∏atwia to odszukanie cz∏onków swojego bractwa. Wi´cej informacji o zawiàzywaniu bractwa lub przyst´powaniu
do tych struktur znajduje si´ na stronie internetowej http://www.bungie.net.

Na prawo od imienia gracza znajduje si´ ikona informujàca o jego randze. Ka˝dy nowy gracz rozpoczyna udzia∏ w rankingu z ikonà w kszta∏cie sztyletu, a potem pnie si´ wy˝ej. Ikona ta nie pojawia si´ w pokojach,
które nie sà uwzgl´dniane w rankingu. Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´ w rozdziale pt. „System
punktacji.”
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Lista gier

Wycisz/Przywróç

Na prawo od nazwy pokoju znajdujà si´ trzy przyciski:

JeÊli nie chcemy otrzymywaç od któregoÊ z graczy ˝adnych wiadomoÊci tekstowych, to nale˝y zaznaczyç go na liÊcie, a nast´pnie wcisnàç przycisk Wycisz/Przywróç. Najcz´Êciej powodem do skorzystania z tej opcji jest sytuacja, gdy jeden z u˝ytkowników serwera zachowuje si´ jak idiota. Warto pami´taç, ˝e jeÊli wszyscy pozostali gracze zablokujà jego wypowiedzi, to w ten sposób jego komentarze nie b´dà nikogo obra˝aç. Aby znowu otrzymywaç od wyciszonego gracza wiadomoÊci, wystarczy wcisnàç przycisk Wycisz/Przywróç po
raz kolejny.

Nowa gra
Klikni´cie tego przycisku umo˝liwi utworzenie nowej gry w trybie wieloosobowym. Po utworzeniu, nowa gra zostanie dodana do listy dost´pnych gier wieloosobowych, znajdujàcej si´ pod
trzema przyciskami. Aby zmieniç parametry gry, której jesteÊmy gospodarzem (hostem), nale˝y kliknàç przycisk „Opcje”. Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´ w rozdziale pt. „Opcje
gry wieloosobowej.”

Statystyki

Preferencje

Aby zobaczyç w∏asne statystyki, nale˝y
podÊwietliç swoje imi´ na liÊcie graczy,
a potem kliknàç przycisk Statystyki. Podobnie, jeÊli chcemy zapoznaç si´ ze
statystykami innego gracza, nale˝y wybraç z listy jego imi´, a potem kliknàç
przycisk Statystyki. JeÊli to zrobimy, na
ekranie pojawi si´ okno z informacjami
na temat liczby rozegranych przez danà osob´ gier, wspó∏czynnik obra˝eƒ,
ranking oraz kilka innych.

Przycisk ten pozwala filtrowaç wyszukiwane gry. Po jego u˝yciu mo˝na okreÊliç preferowane przez nas typy gier. Gry odpowiadajàce naszym wymaganiom pojawià si´
na liÊcie gier pod zak∏adkà „Wybrane” posortowane wed∏ug zgodnoÊci z okreÊlonymi przez nas preferencjami.

Szukaj
Przycisk „Szukaj” s∏u˝y do szybkiego
wyszukiwania osób bez potrzeby
wchodzenia lub wychodzenia z pokoju.
Aby odnaleêç innego gracza, wystarczy
wcisnàç przycisk „Szukaj”, a nast´pnie podaç jego imi´.

Okno wyszukiwania umo˝liwia bezpoÊrednie nawiàzanie ∏àcznoÊci z odnalezionym graczem. Wystarczy tylko dwukrotnie kliknàç jego imi´ na liÊcie.
Przyjaciel
Lista przyjació∏ u∏atwia wyszukiwanie kolegów oraz uzyskiwanie informacji o ich statystykach. System „przyjaciel” dzia∏a w obie strony, to znaczy ˝e dany gracz zostaje dodany do
listy przyjació∏ dopiero wówczas, kiedy i on uzna nas za swojego przyjaciela. Oznacza to
tak˝e, ˝e inny gracz mo˝e nas uznaç za swojego przyjaciela tylko wtedy, jeÊli odwzajemnimy jego ofert´. Aby okreÊliç danego gracza jako przyjaciela, nale˝y zaznaczyç jego imi´,
a nast´pnie wcisnàç przycisk „Przyjaciel.”
Lista przyjació∏ jest ograniczona do oÊmiu osób. JeÊli chcemy kogoÊ z niej usunàç, wystarczy zaznaczyç danà osob´ i kliknàç przycisk „Przyjaciel”.

Do∏àcz do gry
Aby do∏àczyç do trwajàcej gry, nale˝y wybraç jednà z gier z listy znajdujàcej si´ bezpoÊrednio pod tymi trzema przyciskami, a nast´pnie
wcisnàç przycisk Do∏àcz do gry.

Dla ka˝dej gry w prawym górnym rogu listy gier wyÊwietlany jest czas. JeÊli rozgrywka si´ jeszcze
nie zacz´∏a, to b´dzie to czas odpowiedzi hosta podany w milisekundach. JeÊli natomiast gra zosta∏a ju˝ rozpocz´ta, to b´dzie to podany w minutach przybli˝ony czas jej zakoƒczenia. Dodatkowy czas „Nag∏ej Êmierci” oraz rozmowa mi´dzy graczami po zakoƒczeniu starcia mo˝e spowodowaç, ˝e gra b´dzie trwaç d∏u˝ej ni˝ podano.
Pod wy˝ej opisanymi trzema przyciskami znajduje si´ lista gier, na której dost´pne sà dwie zak∏adki.
Na zak∏adce Lokalne wyÊwietlane sà wszystkie gry toczàce si´ w pokoju, w którym si´ obecnie znajdujemy. Natomiast zak∏adka „Wybrane gry” informuje jedynie o tych grach, które spe∏niajà wyznaczone wczeÊniej przez nas kryteria. Korzystajàc z tej opcji, mo˝na wyszukiwaç jedynie te gry, które toczà si´ na okreÊlonej przez nas mapie lub spe∏niajà kryterium okreÊlonego przez nas typu gry, np. Ostatni na wzgórzu, co jest przydatne, jeÊli chcemy szybko do∏àczyç
do konkretnej gry.
Po wciÊni´ciu przycisku Preferencje, na ekranie pojawi si´ okno, w którym b´dzie mo˝na okreÊliç nast´pujàce opcje gry:
Nazwa gry
Opcja ta jest przydatna, jeÊli znamy nazw´ konkretnej szukanej gry.
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Preferowana mapa

Usuƒ z dru˝yny

JeÊli chcemy okreÊliç preferowanà przez nas map´, nale˝y kliknàç to okno, a nast´pnie wybraç map´ z listy.

Aby usunàç któregoÊ z graczy z dru˝yny, wystarczy wybraç go z listy i kliknàç ten przycisk.

Preferowany typ gry
JeÊli chcemy okreÊliç preferowany przez nas typ gry wieloosobowej (Terytoria, Zdobàdê
flag´, itd.) nale˝y zaznaczyç to okno, a nast´pnie wybraç odpowiedni typ gry z listy.

Gotowy
Gra nie rozpocznie si´, dopóki WSZYSCY gracze nie zg∏oszà swojej gotowoÊci, klikajàc na tym
przycisku. Informacja o tym, ˝e dany gracz nie jest jeszcze gotowy, pojawia si´ jako czerwona
parafka nad ikonà tego gracza.

Sojusznicy

Pole rozmów

Opcja ta pozwala wybraç te gry, w których mo˝na mieç sojuszników, lub te, w których sojusznicy nie sà dozwoleni. Podobnie jak w przypadku opcji opisanych poni˝ej, tak i w tym
przypadku mo˝na wybraç trzecià opcj´ - „Oboj´tne”, dzi´ki czemu dany aspekt nie b´dzie
brany pod uwag´ w czasie wyszukiwania.

Dolna po∏owa ekranu ustawieƒ gry wieloosobowej to pole rozmów. Aby wys∏aç wiadomoÊç do
wszystkich graczy obecnych w danym pokoju, wystarczy po prostu wpisaç jà w pole tekstowe
w dolnej cz´Êci ekranu i wcisnàç klawisz Enter. Aby wys∏aç prywatnà wiadomoÊç do konkretnego gracza, nale˝y wybraç jego imi´ z listy graczy i wpisaç wiadomoÊç tak jak zazwyczaj. WiadomoÊç prywatna pojawi si´ na czerwonym tle. JeÊli chcemy prowadziç prywatnà rozmow´ jedynie
z cz∏onkami swojej dru˝yny, nale˝y podÊwietliç nazw´ dru˝yny.

Wymiana jednostek
Dzi´ki tej opcji mo˝emy wyszukiwaç gry, w których wymiana jednostek jest lub nie jest dozwolona.
Wróg widoczny

JeÊli chcemy odbyç d∏u˝szà prywatnà rozmow´ z innym graczem, to przy podÊwietlaniu jego
imienia na liÊcie nale˝y wcisnàç i przytrzymaç klawisz Windows. Aby zrezygnowaç z tego wyboru, wystarczy kliknàç na jego imieniu na liÊcie po raz kolejny lub wybraç innego gracza.

Opcja ta pozwala zaw´ziç wyszukiwanie do gier, w których oddzia∏y wroga sà lub nie sà
widoczne.

Przycisk OpuÊç, znajdujàcy si´ w prawym dolnym rogu ekranu, pozwala na wylogowanie z serwera bungie.net i powrót do menu g∏ównego.

Dru˝yny

EKRAN OPCJI GRY WIELOOSOBOWEJ

Dzi´ki tej opcji mo˝emy zaw´ziç wyszukiwanie do gier, które
zezwalajà lub nie zezwalajà na tworzenie dru˝yn.

JeÊli zadecydujemy, ˝e sami chcemy stworzyç gr´ wieloosobowà, na ekranie pojawi si´ ekran pozwalajàcy okreÊliç parametry inicjowanej gry.
Nazwa

Po do∏àczeniu do gry pod listà gier pojawià si´ inne
przyciski:
Do∏àcz do dru˝yny

Nazwa, która pojawi si´ na liÊcie dost´pnych gier.
Has∏o

Aby przy∏àczyç si´ do dru˝yny danego gracza, nale˝y wybraç jego imi´ z listy i kliknàç przycisk „Do∏àcz
do dru˝yny.”

JeÊli chcemy, by w stworzonej przez nas grze mog∏y wziàç udzia∏ jedynie konkretne osoby, to
w tym polu mo˝na wpisaç has∏o,
o którym poinformujemy póêniej wybranych przez nas graczy.

Zamknij/Otwórz dru˝yn´

Misje

Przycisk Zamknij dru˝yn´ nale˝y wcisnàç, jeÊli nie chcemy, by do naszej dru˝yny do∏àczali kolejni gracze. Kiedy to zrobimy, w tym samym miejscu pojawi si´ przycisk
Otwórz dru˝yn´, za pomocà którego znowu mo˝na otworzyç dost´p do dru˝yny kolejnym graczom.

Menu po lewej stronie ekranu pozwala wybraç map´, na której b´dzie si´
toczy∏a gra. JeÊli zaznaczymy okno
U˝yj misje dla jednego gracza, to b´dzie te˝ mo˝na prowadziç rozgrywk´
w trybie wspó∏pracy na mapach ze
scenariusza jednoosobowego.
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Typ gry
Dzi´ki tej opcji mo˝na wybraç rodzaj gry wieloosobowej. Pe∏ny opis wszystkich typów gier
wieloosobowych znajduje si´ w rozdziale Typy gier wielosobowowych.
Poziom trudnoÊci
Dzi´ki temu menu mo˝na ustawiç poziom trudnoÊci gry. Dotyczy to jedynie gier rozgrywanych na mapach trybu jednoosobowego.
Host obserwuje
Po zaznaczeniu tego okna gospodarz gry (host) b´dzie móg∏ Êledziç przebieg bitwy, jednak
nie b´dzie móg∏ wydawaç rozkazów ˝adnym jednostkom, a wynik gry nie b´dzie mia∏
wp∏yw na jego pozycj´ w rankingu.
Limit graczy
Opcja ta pozwala na okreÊlenie maksymalnej liczby graczy, którzy b´dà mogli wziàç udzia∏
w grze. Najwi´ksza dost´pna liczba graczy to 16.
Limit czasu
Opcja ta pozwala okreÊliç d∏ugoÊç trwania gry, która jednak nie mo˝e przekroczyç 90 minut.
Czas planowania
JeÊli opcja ta zostanie zaznaczona, to na poczàtku gry gracze b´dà mieli
pewien czas na to, by zapoznaç si´ z mapà i zaplanowaç swojà strategi´.
Do ustawiania d∏ugoÊci czasu planowania s∏u˝à strza∏ki znajdujàce si´ na
prawo od tej opcji. Czas planowania nie mo˝e przekroczyç 10 minut.
Wymiana jednostek: tak
JeÊli zaznaczymy t´ opcj´, gracze b´dà mogli przed rozpocz´ciem
gry wymieniç jednostki, z którymi rozpocznà rozgrywk´. Wi´cej
informacji na ten temat znajduje si´ w rozdziale pt. „Wymiana
jednostek.”
Weterani: tak
JeÊli zaznaczymy t´ opcj´, to w grze b´dà mog∏y wziàç udzia∏ jednostki, którym uda∏o si´ prze˝yç ostatnià gr´ wieloosobowà. JeÊli
jednostki te zdoby∏y du˝o doÊwiadczenia, to ich udzia∏ w walce mo˝e
byç niezwykle pomocny. Na udzia∏ weteranów mo˝na jednak pozwoliç
jedynie wtedy, jeÊli gra oraz gracze nie zmienili si´ od poprzedniej gry.
Sojusze: tak
JeÊli zaznaczymy t´ opcj´, to w czasie gry b´dziemy mogli tworzyç
sojusze. Aby sprzymierzyç si´ z którymÊ z graczy, wystarczy w cza-
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sie gry wcisnàç klawisz +. Kiedy na ekranie pojawi si´ lista graczy, nale˝y wcisnàç klawisz odpowiadajàcy osobie, z którà chcemy zawrzeç przymierze. Aby zerwaç przymierze, nale˝y ca∏à
procedur´ powtórzyç (ponowne wciÊni´cie klawisza odpowiadajàcego sprzymierzeƒcowi powoduje zerwanie przymierza). Jednostki sprzymierzeƒców nie sà atakowane przez nasze oddzia∏y.

Aby zawrzeç sojusz, nale˝y w czasie gry wcisnàç klawisz +, a nast´pnie, gdy po prawej stronie
pojawi si´ lista graczy, wcisnàç klawisz odpowiadajàcy osobie, z którà chcemy si´ sprzymierzyç.
Oddzia∏y sprzymierzone b´dà zaznaczone na mapie sytuacyjnej kolorem niebieskim, a nasze oddzia∏y nie bàdà ich atakowaç. Trzeba jednak zachowaç ostro˝noÊç, gdy˝ jeÊli drugi gracz nie wybra∏ nas jako swoich sprzymierzeƒców, jego jednostki w dalszym ciàgu b´dà traktowaç nasze
oddzia∏y jak wrogów. Aby zerwaç przymierze, nale˝y wcisnàç klawisz +, a nast´pnie wybraç danego sprzymierzeƒca z listy, wciskajàc odpowiadajàcy mu klawisz.
Dru˝yny: tak
JeÊli opcja ta zostanie wybrana, to gracze b´dà mogli tworzyç dru˝yny i walczyç rami´ w rami´
z innymi dru˝ynami, a nie ka˝dy z graczy na w∏asnà r´k´.
Wróg widoczny
JeÊli wybierzemy t´ opcj´, jednostki wroga b´dà zaznaczone na mapie jak zazwyczaj. Jednak jeÊli opcja ta zostanie wy∏àczona, to b´dziemy musieli je wyszukiwaç „na Êlepo.”
Maksymalna liczba dru˝yn
JeÊli zaznaczymy t´ opcj´, to b´dziemy mogli okreÊliç limit liczby dru˝yn.
Modu∏y
JeÊli dysponujemy dodatkowymi mapami do gry Myth II, wystarczy skopiowaç je do katalogu
Plugins (znajduje si´ w katalogu, w którym zosta∏a zainstalowana gra), by pojawi∏y si´ one na liÊcie map.
JeÊli dysponujemy tak˝e dodatkowymi modu∏ami (nowe jednostki, modele zachowania, itd.) to
w∏aÊnie dzi´ki tej opcji b´dzie mo˝na je wczytaç. Aby to zrobiç, nale˝y kliknàç przycisk Modu∏y po prawej stronie. Kiedy na ekranie pojawià si´ okna, z których mo˝na wybraç modu∏y.
W oknie po lewej stronie znajdujà si´ wszystkie modu∏y, natomiast okno po prawej stronie zawiera list´ modu∏ów aktywnych. Aby uaktywniç modu∏, nale˝y zaznaczyç je w oknie po lewej
stronie, a potem kliknàç strza∏k´ w prawo. Aby zrezygnowaç z któregoÊ z modu∏ów, nale˝y zaznaczyç je w oknie po prawej stronie, a potem kliknàç strza∏k´ w lewo. Kiedy ju˝ zakoƒczymy
dodawanie lub usuwanie modu∏ów, nale˝y kliknàç przycisk OK.
Aby utworzyç gr´, nale˝y kliknàç przycisk OK, natomiast wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do ekranu ustawieƒ gry wieloosobowej.
ROZMOWA PRZED GRÑ
Po utworzeniu nowej gry lub po do∏àczeniu do istniejàcej rozgrywki, zostaniemy przeniesieni do
ekranu przypominajàcego g∏ówny ekran serwera bungie.net. Ekran ten zwany te˝ jest ekranem
rozmowy przed grà. Po lewej stronie w dalszym ciàgu znajduje si´ lista graczy, ale teraz sà na niej
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tylko te osoby, które do∏àczy∏y do naszej gry. Po prawej stronie nie ma ju˝ listy dost´pnych
gier, która zosta∏a zastàpiona mapà sytuacyjnà misji i opisem parametrów rozgrywki. Opcja
rozmowy, której okno znajduje si´ w dolnej cz´Êci ekranu, dzia∏a tak samo jak w g∏ównym
oknie interfejsu bungie.net.
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JAK ROZPOCZÑå GR¢ Z WYKORZYSTANIEM TCP/IP
JeÊli u˝ywany przez nas komputer nie zosta∏ jeszcze skonfigurowany do pracy w sieci z wykorzystaniem protoko∏u TCP/IP, to trzeba to b´dzie zrobiç wed∏ug nast´pujàcych wskazówek:

W górnej cz´Êci ekranu
znajdujà si´ cztery przyciski:

1. Nale˝y otworzyç Panel sterowania, a nast´pnie wybraç katalog Sieç (w przypadku komputerów Macintosh katalog TCP/IP)

Usuƒ gracza

2. Prosz´ kliknàç ikon´ TCP/IP, a potem wybraç W∏aÊciwoÊci.

Aby usunàç z rozgrywki jakàÊ osob´, nale˝y wybraç jej
imi´ z listy, a nast´pnie kliknàç ten przycisk. Usuni´ty
w ten sposób gracz zostanie
przeniesiony na g∏ówny
ekran bungie.net.

3. Nale˝y wybraç opcj´ „Podaj adres IP.”

Do∏àcz do dru˝yny

4. Teraz trzeba wype∏niç pole maski podsieci. Prawdopodobnie naj∏atwiej wpisaç wartoÊç
255.255.255.0. WartoÊç ta musi byç na ka˝dym komputerze taka sama.
5. Prosz´ wpisaç adres IP. W przeciwieƒstwie do maski podsieci, ka˝dy komputer ma niepowtarzalny adres IP. Naj∏atwiej u˝yç wartoÊci z zakresu 192.0.0.* (gdzie * to liczba z przedzia∏u
od 1 do 255). Na przyk∏ad, jeÊli do sieci przy∏àczone sà cztery komputery, mo˝na im przypisaç
nast´pujàce adresy:
192.0.0.1

Aby do∏àczyç do dru˝yny
danego gracza, nale˝y wybraç jego imi´ z listy i kliknàç ten przycisk.

192.0.0.2
192.0.0.3

Zamknij gr´
Po klikni´ciu tego przycisku gra zostaje usuni´ta z listy dost´pnych gier, dlatego nie b´dà
si´ ju˝ do niej mogli do∏àczaç kolejni gracze. Kiedy to zrobimy, przycisk zostanie zastàpiony przyciskiem Otwórz gr´, na wypadek, gdybyÊmy póêniej zmienili zdanie.
Opcje
Opcja ta pozwala zmieniç parametry rozgrywki.
Rozpocz´cie
JeÊli wszyscy gracze potwierdzili swojà gotowoÊç, to po wciÊni´ciu tego przycisku gra si´
rozpocznie.
OpuÊç gr´
Po wybraniu tej opcji gra zostanie usuni´ta z listy dost´pnych gier, a wszyscy gracze powrócà do ekranu ustawieƒ gry.

TCP/IP
Serwer bungie.net iest niezwykle przydatny, ale od czasu do czasu mo˝na te˝ pograç z kolegami
po sieci lokalnej albo z wybranà grupà przez Internet. W grze Myth II jest to mo˝liwe za poÊrednictwem protoko∏u TCP/IP.

192.0.0.4
Uwaga: ka˝dy adres IP musi byç
niepowtarzalny, ale maska podsieci
musi byç taka sama.
6. Nast´pnie nale˝y ponownie uruchomiç
ka˝dy z komputerów, uruchomiç gr´ Myth II i
wybraç opcj´ Gra wieloosobowa. Po wype∏nieniu pól Imi´ gracza i Nazwa dru˝yny oraz wyborze kolorów i ikony gracza nale˝y kliknàç ikonk´
z napisem „Inne”. Nast´pnie nale˝y podÊwietliç opcj´
„TCP/IP (Internet)”, znajdujàcà si´ pod spodem i
kliknàç przycisk OK.
Na ekranie pojawi si´ menu umo˝liwiajàce utworzenie lub przy∏àczenie si´ do gier TCP/IP. Po lewej stronie znajduje si´ lista gier, do których mo˝na do∏àczyç. Aby
to zrobiç, wystarczy dwukrotnie kliknàç nazw´ wybranej gry. JeÊli chcemy stworzyç w∏asnà gr´,
nale˝y wype∏niç nast´pujàce pola po prawej stronie:
Nazwa
Nazwa, która pojawi si´ na liÊcie dost´pnych gier.

47

Bungie Software Products Corporation

Myth II: Duszo˝erca

Myth II: Duszo˝erca

Bungie Software Products Corporation

58
4
3

Has∏o

Has∏o

JeÊli chcemy, by w stworzonej przez nas grze mog∏y wziàç udzia∏ jedynie konkretne osoby,
to w tym polu mo˝na wpisaç has∏o, o którym poinformujemy póêniej wybranych przez nas
graczy.

JeÊli chcemy, by w stworzonej przez nas grze mog∏y wziàç udzia∏ jedynie konkretne osoby, to
w tym polu mo˝na wpisaç has∏o, o którym poinformujemy póêniej wybranych przez nas graczy.

Utwórz gr´

Utwórz

JeÊli klikniemy ten przycisk, utworzymy gr´ o podanej nazwie, zabezpieczonà wpisanym
przez nas has∏em.

JeÊli klikniemy ten przycisk, utworzymy gr´ o podanej nazwie, zabezpieczonà wpisanym przez
nas has∏em.

Port

Do∏àcz

Port, na którym zostanie utworzona gra. JeÊli nie orientujemy si´ w kwestiach technicznych, lepiej zostawiç ustawienie domyÊlne, czyli wartoÊç 3453.

Wybierajàc t´ opcj´, mo˝na do∏àczyç do gry wybranej z listy i przejÊç do ekranu ustawieƒ gry.

Do∏àcz wg adresu
JeÊli zaznaczymy t´ opcj´, b´dziemy mogli po∏àczyç si´ za poÊrednictwem Internetu z komputerem spoza naszej sieci lokalnej. W polu poni˝ej nale˝y wpisaç adres IP komputera-gospodarza (hosta). Warto zauwa˝yç, ˝e opcja ta b´dzie dzia∏aç jedynie wówczas, jeÊli po∏àczenie z Internetem ustanowimy jeszcze przed uruchomieniem gry. Najlepiej, jeÊli w takim przypadku korzystamy z wydzielonego po∏àczenia z Internetem (modem kablowy, linia T1, itd.).
Kiedy ju˝ utworzymy nowà gr´ TSP/IP lub do∏àczymy do gry ju˝ istniejàcej, kolejne kroki
wykonujemy zgodnie z zaleceniami opisanymi w rozdziale „Opcje gry wieloosobowej”,
w dziale poÊwi´conym serwerowi bungie.net.

AppleTalk
U˝ytkownicy komputerów Macintosh mogà korzystaç z dodatkowego protoko∏u sieciowego.
JAK ROZPOCZÑå GR¢ Z WYKORZYSTANIEM TCP/IP APPLETALK
Najpierw trzeba sprawdziç, czy wszystkie komputery sà po∏àczone kablami sieci Ethernet
i ˝e protokó∏ AppleTalk zosta∏ aktywowany w programie Chooser (w menu Apple). Nast´pnie prosz´ uruchomiç gr´ Myth II i wybraç opcj´ Gra wieloosobowa. Po wype∏nieniu
pól Imi´ gracza i Nazwa dru˝yny oraz wyborze kolorów i ikony gracza nale˝y kliknàç ikon´ z napisem „Inne”. Nast´pnie nale˝y podÊwietliç opcj´ „Apple Talk”, znajdujàcà si´ pod
spodem i kliknàç przycisk OK.
Na ekranie pojawi si´ menu umo˝liwiajàce utworzenie lub przy∏àczenie si´ do gier w sieci
Apple Talk. Po lewej stronie znajduje si´ lista gier, do których mo˝na do∏àczyç. Aby to zrobiç, wystarczy dwukrotnie kliknàç nazw´ wybranej gry. JeÊli chcemy stworzyç w∏asnà gr´,
nale˝y wype∏niç nast´pujàce pola po prawej stronie:
Nazwa
Nazwa, która pojawi si´ na liÊcie dost´pnych gier.

Lista stref
Lista stref Apple Talk dost´pna w sieci Apple Talk.
U˝yj mojà stref´
JeÊli zaznaczymy t´ opcj´, to zaw´zimy list´ dost´pnych gier jedynie do tych, które toczà si´
w naszej stronie Apple Talk.
U˝yj wybrane strefy
JeÊli zaznaczymy t´ opcj´, to zaw´zimy list´
dost´pnych gier jedynie do tych, które toczà si´ w strefach wybranych z listy stref. JeÊli chcemy wybraç wi´cej ni˝ jednà stref´,
nale˝y w czasie ich wskazywania na liÊcie
stref trzymaç wciÊni´ty klawisz Shift.
Wszystkie strefy
JeÊli wybierzemy t´ opcj´, na ekranie
pojawi si´ lista dost´pnych gier, rozgrywanych we wszystkich strefach
Apple Talk w naszej sieci.
Kiedy ju˝ utworzymy nowà gr´ Apple
Talk lub do∏àczymy do gry ju˝ istniejàcej, kolejne kroki wykonujemy zgodnie
z zaleceniami opisanymi w rozdziale „Opcje
gry wieloosobowej”, w dziale poÊwi´conym serwerowi bungie.net.
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Rodzaje gier wieloosobowych
ZABÓJCA
W ka˝dej dru˝ynie znajduje si´ jednostka-cel (lub jednostki-cele), które po zaznaczeniu
oznaczone sà podwójnà ˝ó∏tà ramkà (w wi´kszoÊci misji tym celem jest baron). Celem gry
jest zlikwidowanie celu dru˝yny przeciwnej, zanim jej cz∏onkowie zabijà nasz cel. JeÊli nasza
dru˝yna utraci jednostk´, która by∏a celem, zostajemy usuni´ci z gry, a nasze oddzia∏y znikajà z pola walki. Odpowiednio, jeÊli wyeliminujemy cel wroga, to ca∏a dru˝yna zostanie
usuni´ta z gry, a jej oddzia∏y zniknà. Zwyci´zcà zostaje ten gracz, który wyeliminuje najwi´cej celów. W przypadku remisu zwyci´˝a ten, kto wyeliminowa∏ cele wroga wczeÊniej.
Istnieje te˝ odmiana gry Zabójca, zwana te˝ pieszczotliwie „Zatykaniem kurczaka.” Jej zasady sà podobne, ale w tym przypadku celami sà sterowane przez komputer kurczaki.
PARADA PI¸EK
Ka˝da dru˝yna rozpoczyna gr´ z pi∏kà. Celem gry jest przej´cie jak najwi´kszej liczby pi∏ek
przeciwników. Zwyci´zcà zostaje ten gracz, który po up∏ywie wyznaczonego czasu b´dzie
si´ móg∏ pochwaliç najwi´kszà liczbà pi∏ek.
ZDOBYCZE
Na polu walki znajdujà si´ pi∏ki. Zwyci´zcà zostaje gracz, który po zakoƒczeniu meczu b´dzie w posiadaniu najwi´kszej liczby z nich. Gra ta przypomina gr´ Terytoria, ale w tym
przypadku pi∏ki sà ruchome, co oznacza, ˝e mo˝na je umieÊciç w dobrze bronionym miejscu. Dzi´ki temu nie trzeba rozpraszaç swoich oddzia∏ów po ca∏ej mapie.

Dobrze jest na poczàtku gry wieloosobowej utworzyç grupy, a potem prze∏àczaç pomi´dzy nimi, u˝ywajàc klawisza F.
POGO¡ ZA FLAGAMI
Na polu walki znajduje si´ do dziewi´ciu flag. Zwyci´zcà zostaje ten gracz, któremu jako
pierwszemu uda si´ je wszystkie przejàç. Nie trzeba broniç flagi, kiedy si´ jà ju˝ zdob´dzie;
wystarczy dotknàç jà i biec w stron´ nast´pnej.
¸OWY
Ka˝da z dru˝yn próbuje zabiç jak najwi´kszà liczb´ zwierzàt.
OSTATNI NA WZGÓRZU
Jeden z obszarów mapy wyznaczono na wzgórze i oznaczono flagà. Wzgórze uznaje si´ za
zdobyte, gdy jedne lub wi´cej jednostek gracza zbli˝y si´ na pewnà odleg∏oÊç od flagi,
a w pobli˝u nie b´dzie ˝adnych jednostek wroga. Zwyci´zcà zostaje ostatni gracz kontrolujàcy wzgórze, bez wzgl´du na to, jak d∏ugo to trwa∏o. W tym typie gry wieloosobowej
stosuje si´ wiele ró˝norodnych strategii. G∏ównie chodzi o to, by zachowaç jak najwi´cej
jednostek a˝ do ostatecznego ataku na wzgórze. JeÊli czas dobiegnie koƒca, a na wzgórzu
b´dà si´ znajdowaç jednostki kilku graczy, zaczyna si´ dodatkowy czas nag∏ej Êmierci, który trwa dotàd, a˝ któryÊ z graczy zdob´dzie niepodzielne panowanie nad wzgórzem.
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¸OWY PADLINO˚ERCÓW
Po mapie rozrzucono pi´ç pi∏ek. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy zbierze je wszystkie. Gra ta przypomina tryb Pogoƒ za flagami, ale w tym przypadku mo˝liwoÊç przemieszczania pi∏ek jest kolejnym wyzwaniem.
Dryblujàc z pi∏kà nale˝y omijaç przeszkody (drzewa, domy, itp.), gdy˝ pi∏ka lubi w nich utykaç.
JeÊli do tego dojdzie, zawsze mo˝na jà oswobodziç, podk∏adajàc pod przeszkod´ kilka bomb.
POP¸OCH!
Ka˝da dru˝yna zaczyna gr´ ze stadem zwierzàt (zazwyczaj sà to Êwinie) i z kilkoma flagami. Celem gry jest zap´dziç swoje stado do flag przeciwnika. Kiedy zwierz´ta znajdà si´ w odpowiedniej odleg∏oÊci od nich, zostanà teleportowane w bezpieczne miejsce, a nasza dru˝yna otrzyma
punkt za ka˝de teleportowane stworzenie. Zwyci´zcà zostaje dru˝yna, która po zakoƒczeniu
gry b´dzie mia∏a najwi´cej punktów. JeÊli ˝adnej z dru˝yn nie uda si´ teleportowaç ˝adnego
zwierz´cia, zwyci´˝a dru˝yna, której stado jest liczniejsze.

Niektóre mapy pozwalajà na rozgrywanie odmiany tej gry. Na mapach tych znajduje si´ tylko
jedna flaga, teleportujàca zwierz´ta dowolnej dru˝yny w bezpieczne miejsce pod warunkiem, ˝e
uda si´ je nam zap´dziç w jej pobli˝e.
SKRADNIJ ZDOBYCZ
GdzieÊ na polu bitwy znajduje si´ pi∏ka, przyjmujàca kolor ostatniej dru˝yny, która jà dotkn´∏a.
Celem gry jest przej´cie pi∏ki i utrzymanie jej z dala od przeciwników. Wygrywa dru˝yna, która jako ostatnia b´dzie w posiadaniu pi∏ki. JeÊli po up∏ywie czasu ˝adna z dru˝yn nie b´dzie niekwestionowanym w∏aÊcicielem pi∏ki, zaczyna si´ dodatkowy czas nag∏ej Êmierci.

Aby umieÊciç pi∏k´ w najlepszym miejscu na mapie, nale˝y jà w to miejsce przemieÊciç kopiàc lub
u˝ywajàc bomb. Aby kopnàç pi∏k´, nale˝y wybraç jednà z jednostek i ustawiç jà oko∏o trzy metry
za pi∏kà, ale zwróconà w jej kierunku. Jednostk´ trzeba ustawiç tak, aby tworzy∏a lini´ prostà
z pi∏kà i punktem docelowym. Kiedy wszystko jest ju˝ ustawione, wystarczy zaznaczyç jednostk´
i kliknaç pi∏k´.
TERYTORIA
Na mapie znajduje si´ kilka flag. Celem gry jest przej´cie i utrzymanie wi´kszej liczby flag ni˝
przeciwnik. Warto zauwa˝yç, ˝e w przeciwieƒstwie do gry Pogoƒ za flagami, w tym przypadku po przej´ciu flagi nale˝y zostawiç przy niej jednostki, które b´dà jej broniç. JeÊli po up∏ywie
wyznaczonego czasu posiadacz którejÊ z flag nie b´dzie jasno okreÊlony, rozpocznie si´ dodatkowy czas nag∏ej Êmierci. Zwyci´zcà zostaje dru˝yna, która po up∏ywie czasu kontroluje najwi´kszà liczb´ flag.
LICZENIE TRUPÓW
Celem gry jest wyrzàdzenie jak najwi´kszych zniszczeƒ wÊród jak najwi´kszej liczby jednostek
nieprzyjaciela. JednoczeÊnie nale˝y dà˝yç do tego, by ofiary wÊród naszych jednostek by∏y jak
najmniejsze. Wygrywa gracz, który osiàgnie lepszy wspó∏czynnik wyrzàdzonych obra˝eƒ do obra˝eƒ odniesionych.
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KRÓL WZGÓRZA
Jeden z obszarów mapy wyznaczono na wzgórze i oznaczono flagà. Wzgórze uznaje si´ za
zdobyte, gdy jedne lub wi´cej jednostek gracza zbli˝y si´ na pewnà odleg∏oÊç od flagi i wyeliminuje wszystkie jednostki wroga znajdujàce si´ w pobli˝u. Zwyci´˝a gracz, który jak najd∏u˝ej b´dzie panowa∏ nad wzgórzem. W tym typie gry wieloosobowej stosuje si´ ciekawy rodzaj strategii. G∏ównie chodzi o to, by zachowaç jak najwi´cej jednostek a˝ do ostatecznego ataku na wzgórze, a jednoczeÊnie odpieraç ataki wszystkich pozosta∏ych graczy.
JeÊli w zasi´gu flagi znajdujà si´ jednostki wi´cej ni˝ jednego gracza, flaga przybiera kolor szary. Oznacza to, ˝e wzgórze nie nale˝y do ˝adnego z graczy. JeÊli czas dobiegnie koƒca, a na
wzgórzu b´dà si´ znajdowaç jednostki kilku graczy, zaczyna si´ dodatkowy czas nag∏ej
Êmierci, który trwa dotàd, a˝ któryÊ z graczy zdob´dzie niepodzielne panowanie nad wzgórzem.
ZDOBÑDè FLAG¢
Ka˝dy z graczy ma flag´, a celem gry jest ochrona w∏asnej flagi i jednoczeÊnie zdobycie flagi dru˝yny przeciwnej. Przegrywa ten, kto straci swojà flag´.

Komunikacja w rozgrywce wieloosobowej
TABLICA
W czasie gry wieloosobowej - a zw∏aszcza przy grze dru˝ynowej - przydatne mo˝e si´ okazaç nakreÊlenie planu bitwy na mapie sytuacyjnej. W grze wieloosobowej obok mapy w
prawym górnym rogu ekranu pojawià si´ ma∏e ikony z o∏ówkiem i gumkà. Aby w∏àczyç
tryb rysowania, nale˝y kliknàç ikon´ z o∏ówkiem. Aby zaczàç kreÊlenie, nale˝y kliknàç ikon´ z o∏ówkiem, a potem kliknàç i przytrzymaç przycisk myszki na mapie sytuacyjnej, przesuwajàc kursor. Powtórne klikni´cie ikony z o∏ówkiem wy∏àcza tryb rysowania. Aby usunàç wszystkie rysunki z mapy, wystarczy kliknàç ikon´ z gumkà.
KRZYCZENIE
W CZASIE GRY MO˚NA WYSY¸Ñå WIADOMOÂCI, KTÓRE ZOSTANÑ ODEBRANE ZARÓWNO PRZEZ KOLEGÓW Z DRU˚YNY, JAK I PRZEZ PRZECIWNIKÓW. ABY TO ZROBIå, NALE˚Y KLIKNÑå PRZYCISK KRZYK, WPISAå TREÂÂå
WIADOMOÂCI, A POTEM WCISNÑå KLAWISZ ENTER. WYS¸ANA W TEN SPOSÓB WIADOMOÂå UKA˚E SI¢ U DO¸U EKRANU KA˚DEGO GRACZA. DOMYÂLNIE FUNKCJ¢ KRZYK POZWALA URUCHOMIå KOMBINACJA KLAWISZY
SHIFT-Y.
SZEPT
U˝ywajàc klawisza Szept, mo˝na te˝ wysy∏aç wiadomoÊci, które uka˝à si´ wy∏àcznie na ekranach pozosta∏ych
cz∏onków naszej dru˝yny. DomyÊlnie do funkcji tej przypisany jest klawisz Y.

WciÊni´cie i przytrzymanie klawisza „sstrza∏ka w gór´”, mo˝na przejrzeç ostatnie 10 komunikatów o grze lub wiadomoÊci wysy∏anych przez innych graczy.
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Wymiana jednostek
JeÊli na ekranie opcji gry wieloosobowej zaznaczyliÊmy opcj´ Wymiana jednostek dozwolona, to
przed rozpocz´ciem rozgrywki b´dziemy mogli wymieniç niektóre jednostki na inne. Wymiana
jednostek jest mo˝liwa jedynie do momentu, gdy któraÊ z dru˝yn wykona ruch. Aby rozpoczàç
wymian´ jednostek, nale˝y zwróciç uwag´ na tabel´, która pojawi si´ w górnej cz´Êci ekranu
w czasie planowania. Ka˝da jednostka jest warta okreÊlonà liczb´ punktów.
Aby usunàç jednostk´ ze swojej armii, nale˝y kliknàç strza∏k´ w dó∏, znajdujàcà si´ obok danego
typu jednostki. Po odj´ciu jednostki wzroÊnie liczba dost´pnych punktów, które nast´pnie mo˝na
„wydaç”, na zakup innej jednostki. Aby kupiç jednostk´, wystarczy kliknàç strza∏k´ w gór´, znajdujàcà si´ obok jej nazwy. JeÊli wystarczy nam punktów, to jednostka zostanie dodana do naszych
oddzia∏ów.

Aby kupiç/sprzedaç maksymalnà lub minimalnà liczb´ jednostek, nale˝y przy klikaniu strza∏ek
trzymaç wciÊni´ty klawisz shift.

Statystyki wyÊwietlane po zakoƒczeniu rozgrywki
Po zakoƒczeniu gry wieloosobowej wszyscy gracze wracajà do ekranu ustawieƒ gry. Tam, gdzie
kiedyÊ znajdowa∏a si´ lista dost´pnych gier, pojawi si´ teraz tabela ze statystykami i wykresami dotyczàcymi zakoƒczonej gry. Wszystkie statystyki podane sà w formie wyników dru˝ynowych, a samotni gracze sà traktowani jako jednoosobowa dru˝yna.
Ranga – Ranking dru˝yny
Perm. – Statystyki dla tej sesji
Wynik – Progresywny wynik
Zabici – Jednostki nieprzyjaciela zabite przez dru˝yn´
Obra˝. – Obra˝enia zadanie wrogom
Jednostki – Liczba ocala∏ych jednostek
Zabici: dru˝yna/inne dru˝yny – Która dru˝yna ∏oi∏a skór´ której

Opóênienia na sieci
Wszyscy wiemy, ˝e opóênieƒ w dzia∏aniu Internetu (opóênienie to okres czasu potrzebny, by nasz
komputer wys∏a∏ i otrzyma∏ informacje) nie da si´ uniknàç. W wyniku tego gry rozgrywane przez
Internet b´dà si´ czasami „krztusi∏y”, skaka∏y lub zwalnia∏y. JeÊli korzystamy z modemu, to istnieje
kilka sposobów, by zmniejszyç te zak∏ócenia. W panelu sterowania lub w oprogramowaniu do
konfiguracji modemu nale˝y wy∏àczyç poprawianie b∏´dów (error correction: off) oraz trzeba w∏àczyç kompresj´ nag∏ówków TCP/IP (TCP/IP header compression: on).
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Wskazówki dotyczàce gry wieloosobowej
Myth II: Duszo˝erca to gra dynamiczna, dlatego utrzymywanie jednostek w ruchu – atakowanie
i odwrót, zachodzenie wroga z flanki i frontalny atak – jest bezpieczniejsze ni˝ ustawienie armii
w jednym miejscu i czekanie, a˝ wróg nas zaatakuje.
Jednostki miotajàce ∏adunkami wybuchowymi sà równie niebezpieczne dla nieprzyjaciela, jak i dla
swoich druhów z dru˝yny. Zmory lepiej trzymaç w bezpiecznej odleg∏oÊci od przyjaênie nastawionych formacji, na linii ognia czarowników nie powinny si´ znajdowaç ˝adne inne jednostki, a krasnoludom nale˝y rozkazywaç w ten sposób, by nie rzucili pocisków zbyt blisko w∏asnych oddzia∏ów lub nie spowodowali przed Êmiercià wybuchu i nie ranili w ten sposób innych cz∏onków dru˝yny.
Jednostki miotajàce najlepiej skierowaç na jak najwy˝ej po∏o˝ony punkt terenu. Szyk ∏uczników stojàcy na szczycie wzgórza jest dla wroga o wiele bardziej niebezpieczny ni˝ ∏ucznicy stojàcy u stóp
wzniesienia. Ostrzeliwanie jednostek walczàcych w zwarciu nale˝y prowadziç ostro˝nie, aby nie
raniç w∏asnych jednostek.
Lepiej tak˝e nie inicjowaç starcia z przewa˝ajàcymi si∏ami wroga, chyba ˝e chcemy sp´dziç reszt´
gry jako bierni obserwatorzy poczynaƒ innych graczy. Najlepiej poczekaç, a˝ wróg zostanie os∏abiony, i dopiero wtedy na niego uderzyç.
JeÊli obawiamy si´, ˝e wróg zaatakuje nas przewa˝ajàcymi si∏ami, najlepiej wycofaç si´ zawczasu
w miejsce, w którym obrona b´dzie ∏atwiejsza, nawet jeÊli na przegrupowanie trzeba b´dzie poÊwi´ciç kilka jednostek.
Nic nie przynosi takiej satysfakcji jak wp´dzenie wroga w zasadzk´, w której czeka zast´p zmór.
Na poczàtku gry lepiej ukryç zmory w g∏´bokiej wodzie, a potem trzeba wprowadziç wroga na
w to miejsce, gdzie b´dzie go mo˝na zniszczyç.
Szybkie jednostki, takie jak ghÙle najlepiej u˝ywaç do rozproszenia formacji wrogich jednostek
miotajàcych, dzi´ki czemu jednostki poruszajàce si´ wolniej b´dà mia∏y czas na bezpieczne podejÊcie pod si∏y nieprzyjaciela. Doskona∏ym sposobem na neutralizacj´ jednostek wroga jest utrzymywanie ich w ciàg∏ym zagro˝eniu.
W czasie szar˝y mo˝na u˝ywaç zniewoleƒców jak ˝ywej tarczy dla pozosta∏ych jednostek. Zniewoleƒcy ustawieni w klinie stanowià doskona∏à barier´ ochronnà dla posuwajàcych si´ do przodu
krasnoludów. Wiele jednostek nieumar∏ych mo˝na ukrywaç przez nieograniczony okres czasu
pod wodà.
Lepiej nie anga˝owaç wszystkich jednostek w starcie na poczàtku rozgrywki. W grze typu Ostatni na wzgórzu lub Skradnij zdobycz zwyci´˝a zazwyczaj dru˝yna, która wyka˝e najwi´cej cierpliwoÊci...
W grach dru˝ynowych kapitan dru˝yny mo˝e rozdzieliç jednostki dla pozosta∏ych graczy ze swojego teamu. Aby to zrobiç, nale˝y zaznaczyç jednostki, a potem wcisnàç klawisz ukoÊnika wstecznego (\). JeÊli w dru˝ynie znajduje si´ wi´cej ni˝ dwóch graczy, na ekranie pojawi si´ okno, gdzie
kapitan dru˝yny b´dzie móg∏ wskazaç gracza, który otrzyma darowane jednostki.
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System punktacji
System punktacji serwera bungie.net jest po∏àczeniem matematyki i magii voodoo. Co prawda jest
obliczany metodami matematycznymi, ale jest to tak skomplikowane, ˝e czasami bardziej przypomina magi´. System jest tak pomyÊlany, by przede wszystkich nagradzaç umiej´tnoÊci. Na przyk∏ad
gracz stojàcy wysoko w rankingu otrzyma za pokonanie gracza ni˝ej notowanego niewiele punktów, natomiast gracz z koƒca rankingu zdob´dzie du˝à liczb´ punktów, jeÊli uda mu si´ wygraç
z którymÊ z bardziej doÊwiadczonych graczy.
WYNIKI W TYPACH GIER
Ka˝da odmiana gry wieloosobowej ma osobny system punktacji, dlatego mo˝liwa jest sytuacja,
w której gracz wysoko notowany w grze typu Zabójca b´dzie zajmowa∏ niskà lokat´ w rankingu
innych typów gier.
OGÓLNY WYNIK
Na ogólny wynik sk∏adajà si´ notowania ze wszystkich typów gier zaliczanych do rankingu. Aby ten
wynik by∏ naprawd´ dobry, nale˝y osiàgnàç wysokie wyniki w ró˝nych odmianach gry wieloosobowej.
IKONY RANGI
Przy pierwszym zalogowaniu na serwer bungie.net ranga gracza odzwierciedla liczb´ rozegranych
gier. Pierwszy stopieƒ do ikona z jednym sztyletem. Po zakoƒczeniu pierwszej gry w pokoju zaliczanym do rankingu, na ikonie rangi pojawià si´ dwa sztylety. Po trzeciej grze zaliczanej do rankingu, na ikonie pojawià si´ trzy sztylety, a po ósmej grze gracz zostanie zaliczony do systemu rankingowego serwera bungie.net.

Przyznawane ikony rangi zale˝à od ogólnego wyniku. Gracz, który osiàgnà∏ najwy˝szy ogólny wynik na serwerze b´dzie oznaczony symbolem komety. Drugi gracz w rankingu otrzymuje symbol s∏oƒca,
a trzeci – s∏oƒca w cz´Êciowym zaçmieniu. Czwarty i piàty gracz sà
oznaczeni ikonà ksi´˝yca, a szósty, siódmy i ósmy majà za znak symbol pó∏ksi´˝yca.

Od ósmego miejsca w dó∏ ikony sà rozdzielane w zale˝noÊci od procentowej wartoÊci ogólnego wyniku na tle pozosta∏ych graczy.
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Bractwa
Bractwa – dru˝yny graczy Myth – pojawi∏y si´ jeszcze przed ukazaniem si´ na rynku gry Myth: Upadli W∏adcy. Na poczàtku wspieraliÊmy system bractw jedynie pozwalajàc korzystaç z odpowiedniej ikony i umieszczajàc link do strony bractwa na serwerze bungie.net. Teraz jednak nadszed∏
czas na daleko idàce zmiany. Bractwa sà obecnie integralnà cz´Êcià bungie.netu – gracze u˝ywajà
ikon swoich bractw, a ich wyniki majà wp∏yw na ranking ca∏ego bractwa, do którego nale˝à. Aby
gra mia∏a wp∏yw na notowania bractwa, nale˝y spe∏niç dwa wymagania. Po pierwsze, ka˝dy gracz
uczestniczàcy w grze musi nale˝eç do jakiegoÊ bractwa. Po drugie, ka˝de reprezentowane w grze
bractwo musi w niej posiadaç co najmniej trzech przedstawicieli, nie wliczajàc w to obserwatorów.
WYNIKI BRACTW
W przypadku bractw wyniki z poszczególnych typów gry wieloosobowej i wyniki ogólne
sà obliczane w taki sam sposób jak w przypadku indywidualnych graczy.
Wi´cej informacji o bractwach mo˝na znaleêç na stronach internetowych bractw, natomiast by
za∏o˝yç w∏asne bractwo lub przy∏àczyç si´ do ju˝ istniejàcego, nale˝y odwiedziç stron´ internetowà bungie.net pod adresem
http://www.bungie.net.

bungie.net – Kodeks zachowania
Serwer bungie.net to doskona∏e miejsce na poznawanie nowych ludzi, w którym zawsze mo˝na
liczyç na doskona∏à rozrywk´. Jednak zwiàzana z tym anonimowoÊç i zró˝nicowanie osób korzystajàcych z tej us∏ugi sprawia, ˝e nale˝y zachowaç daleko posuni´tà ostro˝noÊç, by nie obra˝aç innych graczy. W post´powaniu z innymi nale˝y kierowaç si´ zdrowym rozsàdkiem i okazywaç im
szacunek, a b´dzie si´ mo˝na spodziewaç odwzajemnienia takiego podejÊcia tak˝e w stosunku do
nas samych.
ADMINISTRATORZY
Administratorów nale˝y traktowaç z szacunkiem i byç wobec nich szczerym. To ludzie,
którzy zas∏u˝yli na nasze zaufanie, i teraz poÊwi´cajà swój czas, by serwer bungie.net by∏
miejscem przyjaznym dla u˝ytkownika.
OSZUKIWANIE
Nie b´dziemy tolerowaç kont-atrap, sfa∏szowanych ustawieƒ gry ani jakichkolwiek innych
prób nieuczciwego zdobycia wy˝szego miejsca w rankingu.
J¢ZYK
Nie wszyscy gracze korzystajàcy z bungie.netu podzielajà nasze poczucie humoru. Nale˝y
szanowaç prawa innych – nie przeklinaç i unikaç wszystkiego, co mog∏oby kogoÊ obraziç.
Pe∏na lista regu∏ dotyczàcych zasad zachowania przy korzystaniu z serwera znajduje si´ pod
adresem http://www.bungie.net. Regu∏y te ustanowiono dla ogólnego dobra. Ich z∏amanie
wià˝e si´ z groêbà nieodwracalnego usuni´cia konta na serwerze bungie.net..

VII. POSTACIE
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Poni˝ej podajemy list´ jednostek, które mo˝na spotkaç w Myth II: Duszo˝erca. W grze indywidualnej mo˝emy wybieraç tylko z jednostek wiat∏a; w grze wieloosobowej, zarówno z jednostek
Âwiat∏a, jak i CiemnoÊci.
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Z powodu ich ogromnej si∏y zniszczenia, z krasnoludami nale˝y obchodziç si´ bardzo ostro˝nie.
Sà upartymi, zawzi´tymi istotami z przedziwnym poczuciem humoru. JeÊli krasnolud weêmie na
cel jednostk´ wroga, która potem wejdzie w t∏um naszych w∏asnych oddzia∏ów, najprawdopodobniej skasuje ich wszystkich. Mo˝liwoÊç zabicia w∏asnych ludzi jest cz´Êcià realizmu gry Myth.

Âwiat∏o
BERSERKERZY
Berserkerzy sà ludêmi z pó∏nocy; wojami którzy na rzecz szybkoÊci zrezygnowali z konwencjonalnego pancerza. Ich nagie, pokryte bliznami cia∏a nie
sà zbyt dobrze chronione, ale szybkoÊç i zajad∏oÊç dajà im sporà przewag´, szczególnie gdy atakujà w grupie. Pomimo to ich agresja sprawia, ˝e
czasem trudno ich kontrolowaç. Berserkerzy u˝ywajà olbrzymich mieczy
dwur´cznych, którymi tak d∏ugo rozprawiajà si´ z przeciwnikami, a˝ ci przestajà si´ poruszaç.
¸UCZNICY

Krasnoludy mogà te˝ stawiaç bomby – paczki materia∏ów wybuchowych, które detonujà, jeÊli trafi si´ w nie innym materia∏em wybuchowym. JeÊli chodzi o strategi´ stawiania materia∏ów wybuchowych, to chyba jest to kwestia oczywista. Ka˝dy krasnolud na poczàtku gry ma cztery bomby,
ale mo˝e przenosiç ich dziewi´ç.
W¢DROWCY
Ci ludzie to wszystko, co pozosta∏o z imperium Cath Bruig. Dawni cz∏onkowie stra˝y przybocznej cesarza, którzy rozeszli si´ po ziemi, skazujàc si´ na wygnanie po tym, jak Upadli zniszczyli Muirthemne
i wszystkich jego mieszkaƒców. Na znak pokuty opanowali sztuk´
leczenia. Z natury sà samotnikami i nie szukajà towarzystwa. Aby
uzdrowiç jednostk´, wybierz w´drowca, wciÊnij klawisz akcji (T)
i wybierz rannà jednostk´.

Po zakoƒczeniu wojny przeciw Balorowi, fir'Bolgowie wrócili do swego kraju. Rozejm nigdy nie zosta∏ naruszony, ale przysi´gli, ˝e ju˝ nigdy nie b´dà
walczyç poza swoimi granicami. Ludzie walczàcy u ich boku podziwiali ich
umiej´tnoÊci ataku z dystansu, przez co wkrótce powo∏ali swe w∏asne oddzia∏y ∏uczników.

W´drowcy mogà tak˝e leczyç nieumar∏ych (np. zniewoleƒców i zmory), rozpraszajàc
mrocznà magi´, która je o˝ywi∏a.

Grupa ∏uczników mo˝e dokonaç znacznych zniszczeƒ w si∏ach wroga, pozostajàc zbyt daleko na kontratak. Dodatkowo, ka˝da jednostka wyposa˝ona jest w ognistà strza∏´ –
aby jej u˝yç, nale˝y wybraç jednostk´, a nast´pnie wcisnàç klawisz „Akcja” (T) i wskazaç wrogà
jednostk´ lub teren, na którym si´ znajduje.

Zmuszeni do walki, jako broni w´drowcy u˝ywajà zwyk∏ej ∏opaty. Niektórzy twierdzà,
˝e wcià˝ majà niezwyk∏e umiej´tnoÊci Czaplej Stra˝y, ale sami w´drowcy wydajà si´
odrzucaç wszystko, co kojarzy im si´ z przesz∏oÊcià.

Otoczeni ∏ucznicy walczà no˝em (choç w ich r´kach nie jest to zbyt skuteczna broƒ) – w tym
celu nale˝y wybraç dowolnego ∏ucznika, a potem kliknàç dwa razy na pobliskà jednostk´ wroga.
KRASNOLUDY
Krasnoludy to niskie, przysadziste istoty, które uwielbiajà materia∏y wybuchowe i pasjami nienawidzà GhÙli.
Krasnoludy rzucajà ma∏ymi butelkami wype∏nionymi niestabilnà miksturà,
która pod wp∏ywem uderzenia wybucha. Tyle ˝e nie zawsze.

KRASNOLUDZCY KANONIERZY
SzeÊçdziesiàt lat pokoju od koƒca Wielkiej Wojny nie os∏abi∏a ducha bojowego
krasnoludów. Wcià˝ niepokoi ich tak zwany „problem GhÙli”, przez co
wcià˝ poszukujà nowych technologii masowej zag∏ady. Ich moêdzierze
wcià˝ sà doÊç prymitywne i tylko bardzo niewielu krasnoludów potrafi je
obs∏ugiwaç – wielu z nich wysadza samych siebie podczas szkolenia.
Krasnoludzcy kanonierzy sà bardzo zmienni.... i siejà absolutne zniszczenie.
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UPIORY
Tych niewielu ludzi, którzy mogli nazywaç si´ weteranami Wielkiej Wojny, powrócili do swych miast i wsi majàc nadziej´, ˝e za ich ˝ycia ziemia nigdy nie b´dzie ju˝ tak zagro˝ona. Pomimo tego chcieli upewniç si´, ˝e ich potomkowie lepiej dadzà sobie rad´, gdyby przysz∏o
im stawiç czo∏a z∏u. SzeÊç dekad póêniej, ich wysi∏ki zakoƒczy∏y si´
przygotowaniem wojska, które nawet u trowów doczeka∏o si´
uznania.

Woje wyposa˝eni sà w miecze i tarcze.

Kap∏anki, przywo∏ane z innego Êwiata przez Balora podczas Wielkiej Wojny,
które po tym, jak zginà∏ z ràk Alrika, zorientowa∏y si´, ˝e nie potrafià powróciç do swego Êwiata. Duszo˝erca obieca∏ im, ˝e jeÊli mu pomogà, on
umo˝liwi im powrót do domu.
Upiory wystrzeliwujà wiàzki elektrycznoÊci ze swych uschni´tych palców. Sà
niezwykle dumne z tego, ˝e w pojedynk´ potrafià zdziesiàtkowaç ca∏e legiony
weteranów. Upiory noszà skóry ludzi, których porazi∏y, jako trofeum i znak ostrzegawczy.
GHASTY

Posiad∏wszy nawi´kszà tajemnic´ Balora, umiej´tnoÊç wskrzeszania umar∏ych, Duszo˝erca przekaza∏ jà swym ludzkim sprzymierzeƒcom, którzy mieli przygotowaç jego armi´. Ci nieumarli to
trupy kmieci i innych prostych ludzi i sà w pierwszym stadium
przemiany w zmor´.

CiemnoÊç
BRE'UNOR
Tubylczy mieszkaƒcy Gronostaju, bre'Unor to gwa∏towna i tajemnicza rasa. Ich spo∏eczeƒstwo wydaje si´ opieraç na wierze, ˝e ich bóg, który mieszka
w powietrzu, zyskuje moc z ka˝dym oddechem konajàcych istot,
z∏o˝onych mu w ofierze. Pewnego dnia ma on staç si´ doÊç silnym, by zniszczyç ich wrogów – w szczególnoÊci fir'Bolgów,
z którymi rywalizujà od wieków.
Bre'Unor odkryli, ˝e koÊci ich najwi´kszych ofiar znakomicie nadajà si´ na broƒ do
rzucania, dlatego te˝ gromadzà ich du˝e iloÊci. Krà˝y wiele opowieÊci o ich zajad∏oÊci i sprycie w walce, a niektórzy nawet twierdzà, ˝e ich haniebne bóstwo obdarzy∏o ich mocà, która pozwala im kontrolowaç wilki.
ROZBÓJNICY I MROCZNI STRZELCY
W miar´ rozszerzajàcego si´ demoralizujàcego wp∏ywu Duszo˝ercy,
wielu s∏abych i niemoralnych ˝o∏nierzy, skuszonych fa∏szywymi
obietnicami, przesz∏o na jego stron´. Sà oni niby-odpowiednikiem ˝o∏nierzy Âwiat∏a, choç oczywiÊcie istniejà nieznaczne
ró˝nice. Na przyk∏ad pozbawieni dyscypliny rozbójnicy, biegajà
wolniej ni˝ woje. U wszystkich mo˝na dostrzec otaczajàcà ich
aur´ z∏a.

W porównaniu z wi´kszoÊcià nieumar∏ych, ghasty sà bardzo szybkie
i zwinne i choç ich ciosy nie sà zbyt silne, ich odra˝ajàcy smród i oÊlizg∏y dotyk majà
moc og∏uszania ˝ywych istot.
GHULE
Ghule sà szybkimi bestiami, które poruszajàc si´ wlekà d∏oƒmi po ziemi. Ich szybkoÊç czyni z nich znakomitych zwiadowców i chocia˝ sà
relatywnie s∏abe, potrafià wbiec na wzgórze i zmasakrowaç grup´ ∏uczników, zanim ci b´dà w stanie zareagowaç. Ghule nigdy
nie by∏y zbyt màdre, dlatego te˝ od czasu, gdy krasnoludy zniszczy∏y symbol ich boga, nie myÊlà o niczym innym, tylko o zupe∏nym ich wytrzebieniu. Bronià ghuli jest topór rzeêniczy, d∏u˝szy ni˝
ich d∏ugie, muskularne ramiona. Na polu walki, ghule cz´sto podnoszà
ró˝ne szczàtki, którymi rzucajà w najbli˝szego wroga.
Potrafià te˝ wykorzystaç ostrza toporów, granaty, cz´Êci zmór i rozrzucone cz∏onki
umar∏ych, którymi niezwykle skutecznie atakujà. Aby coÊ podnieÊç, wybierz Ghula
i kliknij na przedmiot, którego ma u˝yç. B´dzie go niós∏ tak d∏ugo, a˝ ka˝esz mu nim
rzuciç, wybierajàc cel.
KAFARY
Wielkie, Êwiniowate i okrutne – oto mieszkaƒcy lepych Stepów. Kafary noszà zbroj´ i pos∏ugujà si´ kolczastymi maczugami, wykonanymi z ca∏ych pni drzew. Majàc umys∏y równie toporne, jak koƒczyny, ∏atwo da∏y si´ omotaç Duszo˝ercy.
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Choç nie sà szybkie, kafary sà bardzo wytrzyma∏e i silne, przez co ch´tnie wykorzystuje si´ je jako tarcze ochronne s∏abszych jednostek.
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przedziwna grupa Êmia∏ków. Dopiero wiele lat póêniej rozpoznano
w nich Czarowników ze Scholomance, pradawnych sprzymierzeƒców Fa∏szywca i Upad∏ych W∏adców.
G∏ównym czarem bitewnym czarowników jest „Ognista kula”,
a dodatkowym „Zam´t”. Mo˝na go aktywowaç wciskajàc klawisz
„Akcja” (T), kiedy czarownik ma pe∏nà man´.

BEZDUSZNI
W magiczny sposób pozbawieni dusz, bezduszni powoli unoszà si´
nad ziemià, zostawiajàc za sobà zaraz´ i zepsucie. Ich bronià jest
kolczasty oszczep, nasàczony toksynà, która powoduje przejmujàcy ból. Sà jednym z najlepszych tworów Duszo˝ercy, nic dziwnego, ˝e tym razem powo∏a∏ ich o wiele wi´cej.

ZMORY
Pozszywanie cia∏a o˝ywione mrocznà magià, sà wyl´garnià z∏oÊliwych chorób i zgnilizny. Zmora podchodzi do swego celu i wbija
sztylet w swoje, wype∏nione gazami cia∏o, które wybucha, pokrywajàc wszystko w jej zasi´gu cienkà warstwà ropy, która na krótkà chwil´ parali˝uje.

ZNIEWOLE¡CY
O˝ywione cia∏a ludzi. Poniewa˝ nie ˝yjà, poruszajà si´ wolno, ale potrafià znieÊç powa˝ne obra˝enia, zanim zawiedzie odra˝ajàca magia, która utrzymuje ich cia∏a przy ˝yciu. Ponadto, poniewa˝ nie
muszà oddychaç, mogà przez nieograniczony czas pozostawaç
pod wodà.
Jedynà bronià, którà w miar´ biegle potrafià pos∏ugiwaç si´ zniewoleƒcy, jest topór.
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Chcàc, aby zmora eksplodowa∏a, nale˝y nacisnàç klawisz „Akcja” (T)

Istoty niezale˝ne
PAJÑKI JASKINIOWE

Poniewa˝ nie sà ˝ywi, zniewoleƒcy, zmory i ghasty nie muszà oddychaç. W przeciwieƒstwie do istot ˝yjàcych, mogà poruszaç si´ pod wodà i nieskoƒczenie d∏ugo si´
tam ukrywaç.

Krasnoludzka legenda mówi, ˝e g∏´boko pod ziemià, ˝yjà pajàki wi´ksze od ludzi. Nie
sà zbyt silne, ani wytrzyma∏e, ale ich przera˝ajàce rozmiary i fakt, ˝e
zawsze atakujà w grupie, czyni ich godnymi przeciwnikami dla g∏upców, którzy decydujà si´ penetrowaç ich podziemne legowiska.
Nie b´dàc z nikim zwiàzane, atakujà tak˝e Upad∏ych.

RYCERZE STYGIJSCY
Tylko najmroczniejsza magia by∏a w stanie stworzyç te magicznie o˝ywione, chodzàce pancerze. Rycerze Stygijscy sà doÊç rzadkim widokiem, gdy˝ jedynym który potrafi je stworzyç jest Duszo˝erca. Najcz´Êciej wykorzystuje si´ ich jako stra˝ników sprzymierzeƒców ciemnoÊci.

TROWY
Trowy wycofa∏y si´ na pó∏noc pod koniec Wielkiej Wojny i od
tamtej pory trwajà w nerwowym przymierzu z ludêmi, którzy
podczas wojny wielu z nich zabili. Trowy z nostalgià wspominajà
swój z∏oty wiek i pragnà powrotu lepszych czasów. Fakt ten jednak nie przeszkadza im dawaç si´ we znaki wszystkim, którzy
wkroczà na ziemi´, którà uwa˝ajà za swà w∏asnoÊç. Walczàc wr´cz,
trowy zadajà pot´˝ne kopni´cia, którymi potrafià przepo∏owiç swego

Atakujà wielkimi toporami bojowymi i sà niewra˝liwi na strza∏y.
Nawet rozcz∏onkowani, nie krwawià.
CZAROWNICY
Kiedy po zakoƒczeniu wojny, zacz´∏y rozchodziç si´ pog∏oski, ˝e Fa∏szywiec zosta∏
pochowany gdzieÊ na Chmurnych Graniach, na poszukiwania jego cia∏a wyruszy∏a

przeciwnika.
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JeÊli podczas instalacji lub w trakcie gry w Myth II: Duszo˝erca wystàpià jakieÊ problemy, nale˝y zapoznaç si´ z poni˝szymi uwagami.

Windows 95/98/NT
Problemy z dêwi´kiem lub wyÊwietlaniem grafiki, najcz´Êciej zwiàzane sà ze sterownikami. Nale˝y sprawdziç, czy mamy najnowsze sterowniki do kart video, akceleratora 3D, karty dêwi´kowej i sieciowej. Wi´kszoÊç producentów ma swoje serwisy
internetowe, z których mo˝na pobraç bezp∏atne uaktualnienia. Nale˝y upewniç si´,
˝e u˝ywamy najnowszej wersji DirectX. Mo˝na jà pobraç ze strony www.microsoft.com/directx/. Niektóre starsze karty sà niezgodne z nowszymi wersjami DirectX. JeÊli to mo˝liwe, nale˝y pobraç najnowsze sterowniki kompatybilne z DX6.
W niektórych przypadkach, producent karty móg∏ nie przygotowaç sterowników
wspó∏pracujàcych z najnowszymi wersjami DirectX. W takim przypadku, pozostaje nam albo poczekaç na ich przygotowanie, albo... kupiç nowszà kart´. Myth II wykorzystuje du˝à iloÊç pami´ci wirtualnej. JeÊli nie mamy zbyt du˝o wolnego miejsca na dysku twardym, gra mo˝e si´ zawieszaç lub niespodziewanie wy∏àczaç. JeÊli napotkamy na ten problem, powinniÊmy zwolniç troch´ miejsca na dysku inicjujàcym (zwykle c:) JeÊli korzystamy z systemu Windows 95 lub 98, a nasz
komputer ma problemy z odczytem p∏yty Myth II, musimy upewniç si´, ˝e u˝ywamy 32 bitowych
sterowników CD-ROMu. Naj∏atwiej mo˝na to sprawdziç otwierajàc konsol´ DOS i wpisujàc
MSCDEX. JeÊli numer, który poka˝e si´ na ekranie jest mniejszy ni˝ 2.95, mamy stare sterowniki.
W takim przypadku nale˝y skontaktowaç si´ z ich producentem i pobraç najnowsze oprogramowanie. Niektóre problemy mo˝na rozwiàzaç, usuwajàc plik „Preferences” z katalogu Myth II.
W tym celu nale˝y wejÊç do katalogu, w którym zainstalowaliÊmy gr´, otworzyç katalog „Tags”, a
nast´pnie „Local”, gdzie powinien znajdowaç si´ katalog „Preferences” – jeÊli tak jest, usuwamy go.
UWAGA: Po usuni´ciu, b´dziemy musieli jeszcze raz zmodyfikowaç wszystkie ustawienia, w tym
podaç login i has∏o do serwisu bungie.net. – nie nale˝y go wi´c usuwaç, dopóki nie jesteÊmy pewni, ˝e mamy dost´p do wszystkich potrzebnych informacji. Inne problemy mogà byç spowodowane uszkodzeniem samego dysku twardego. W takim przypadku nale˝y uruchomiç „ScanDisk”,
a nast´pnie przeprowadziç defragmentacj´ dysku. Nale˝y upewniç si´, ˝e nasza karta sieciowa u˝ywa sterowników typu „Enhanced Mode” (Tryb Rozszerzony). W systemach Win95/98 Plus! nale˝y u˝ywaç domyÊlnych wskaêników myszy. JeÊli powy˝sze rady nie pomog∏y, nale˝y przeinstalowaç Myth II. JeÊli chcemy zachowaç zapisane wczeÊniej gry/filmy, przed usuni´ciem
gry nale˝y skopiowaç katalogi „save” i „recordings” w bezpieczne miejsce.

MacOS
W przypadku jakichÊ problemów z grà Myth II, w pierwszej kolejnoÊci nale˝y przejÊç do panelu kontrolnego „Extensions Managera” i wy∏àczyç wszystkie panele kontrolne i rozszerzenia, których
producentem nie jest Apple. UWAGA: Winna mo˝e byç ka˝da
aplikacja, która nie jest integralnà cz´Êcià systemu. Najnowsze
wersje „Extensions Managera” pozwalajà na wybranie ustawienia o nazwie „MacOS base” co spowoduje uruchomienie tylko
najbardziej podstawowych rozszerzeƒ i paneli kontrolnych. JeÊli na
naszym komputerze zainstalowano wiele aplikacji, których producentem nie jest Apple, w ten sposób mo˝na szybko sprawdziç, czy któreÊ
z nich sà przyczynà problemów z grà. JeÊli oka˝e si´, ˝e jakieÊ rozszerzenie/panel kontrolny sprawia takie problemy, nale˝y skorzystaç z Extensions Managera, ˝eby stworzyç zestaw rozszerzeƒ bez pliku, który sprawia problemy i prze-
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∏àczaç si´ do tego zestawu, gdy chcemy uruchomiç gr´ Myth II. Pami´ç wirtualna i programy u˝ytkowe, takie jak RAM Doubler mogà spowolniç dzia∏anie gry, co ma szczególne znaczenie podczas
gry w sieci. Podczas gry w Myth II najlepiej jest wy∏àczyç pami´ç wirtualnà. Myth II kocha RAM, wi´c
jeÊli mamy du˝o pami´ci, powinniÊmy jakàÊ jej cz´Êç przeznaczyç dla gry. W tym celu, nale˝y kliknàç
na program Myth II i wybraç „Get Info” z menu „File”. Nast´pnie, aby dodaç RAM, musimy zwi´kszyç wartoÊç „Preferred Memory Size”. Nie nale˝y zmieniaç „Minimum
Memory Size”. Nie mo˝na przypisaç grze wi´cej RAMu, ni˝ posiadamy. Nale˝y si´ upewniç, ˝e mamy aktualne oprogramowanie systemowe (System Software). JeÊli nasz system to 7.5, nale˝y uaktualniç go do wersji 7.5.5; jeÊli 7.6 do wersji 7.6.1, OS 8 do 8.1 i tak
dalej. Od czasu do czasu, plik Desktop (Pulpit - ukryty plik u˝ywany przez system MacOS) mo˝e zostaç uszkodzony. Nale˝y regularnie odbudowywaç pulpit- przynajmniej raz na miesiàc. W tym celu, podczas uruchamiania systemu, wciskamy
jednoczeÊnie klawisze „Command” i „Option” i klikamy
OK., kiedy komputer zapyta nas, czy chcemy odbudowaç
pulpit. Niektóre clock-chippery lub karty z akceleratorami
(szczególnie te, których nie produkuje Apple) mogà
wchodziç w konflikty z grà. Mo˝emy albo je usunàç, albo
wy∏àczyç i sprawdziç, czy nasz problem zosta∏ rozwiàzany.
Niektóre problemy mo˝na rozwiàzaç, usuwajàc plik
„Preferences” z katalogu Myth II. W tym celu nale˝y
wejÊç do katalogu, w którym zainstalowaliÊmy gr´,
otworzyç katalog „Tags”, a nast´pnie „Local”, gdzie powinien znajdowaç si´ katalog „Preferences” - jeÊli tak
jest, usuwamy go.
UWAGA: Po usuni´ciu, b´dziemy musieli jeszcze raz
zmodyfikowaç wszystkie ustawienia, w tym podaç login i has∏o do serwisu bungie.net. - nie nale˝y go wi´c usuwaç, dopóki nie jesteÊmy pewni, ˝e mamy dost´p
do wszystkich potrzebnych informacji. Inne problemy mogà byç spowodowane uszkodzeniem samego dysku twardego. Nale˝y skorzystaç z programu „Disk First Aid” (darmowy program u˝ytkowy firmy Apple), albo z jakiejÊ bardziej zaawansowanej aplikacji np. Norton DiskDoctor lub TechTool Pro.
JeÊli powy˝sze rady nie pomog∏y, nale˝y przeinstalowaç Myth II. JeÊli chcemy zachowaç zapisane wczeÊniej gry/filmy, przed odinstalowaniem gry nale˝y skopiowaç katalogi „save” i „recordings” w bezpieczne miejsce. JeÊli ˝adna z powy˝szych rad nie pomog∏a, nale˝y skontaktowaç si´ z naszym serwisem technicznym, pod numerem (312) 255-9600. Podczas rozmowy nale˝y mieç dost´p do komputera. Trzeba pami´taç, ˝e dla wielu starszych kart z akceleratorem 3D, na przyk∏ad Power3D firmy TechWorks nie aktualizuje si´ sterowników, przez co gra nie b´dzie mog∏a z nich korzystaç.

Tworzenie map
Wraz z grà Myth II: Duszo˝erca, otrzymujemy wiele narz´dzi, dzi´ki którym mo˝emy stworzyç
swoje w∏asne mapy sieciowe i pojedyncze kampanie. Dokumentacja tych narz´dzi znajduje si´ na
CD-ROMie z grà. Wszystkie pliki, stworzone z pomocà tych narz´dzi mo˝na rozprowadzaç bez
ograniczeƒ, pod warunkiem, ˝e znajduje si´ na nich poni˝sza notatka:
„Copyright 1998 in whole or in part Bungie Software Products Corporation. Created with BunTWOJE IMI¢, TWÓJ ADRES EMAIL>”
gie's Fear and Loathing by: <T
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Oprócz tego, nie wolno pobieraç op∏at za ˝adne mapy/kampanie, które zawierajà ilustracje, dêwi´ki lub inne media, których prawa autorskie sà w∏asnoÊcià Bungie.

Pomoc techniczna
Zanim zdecydujesz si´ skorzystaç z naszej pomocy technicznej, powinieneÊ (powinnaÊ) poczyniç
niezb´dne przygotowania. JeÊli mamy ci szybko i skutecznie pomóc, b´dziemy potrzebowali jak
najwi´cej informacji o konfiguracji twojego komputera i naturze samego problemu. Poni˝ej odnajdziesz list´ podstawowych danych, które powinieneÊ nam dostarczyç. Je˝eli nie jesteÊ w stanie
zgromadziç ich samodzielnie, skontaktuj si´ z dzia∏em pomocy technicznej firmy, w której zakupi∏eÊ swój komputer. Zanim wykr´cisz numer do dzia∏u pomocy technicznej, skompletuj wszystkie
poni˝sze informacje; bez nich nie b´dziemy potrafili ci pomóc.
Szczegó∏y dotyczàce kontaktu z Tobà:
– Twoje imi´ i nazwisko
– Adres e-mail oraz nr telefonu, pod którym mo˝na ci´ zastaç w ciàgu dnia
Szczegó∏y dotyczàce sprz´tu:
– Typ i model komputera
– System operacyjny (n.p. Windows 98, Windows ME, itd.)
– SzybkoÊç taktowania i rodzaj procesora
– ¸àczny rozmiar pami´ci systemowej RAM
– Typ i model karty graficznej / akceleratora 3D oraz rozmiar pami´ci Video RAM na karcie
– Typ i model karty dêwi´kowej
– Dane nt. myszy i jej sterownika
UWAGA: PROSIMY NIE KONTAKTOWAå SI¢ Z PRACOWNIKAMI DZIA¸U POMOCY
TECHNICZNEJ FIRMY PLAYIT Z PROÂBÑ O PORADY DOTYCZÑCE SAMEGO SPOSOBU
GRANIA. Z PRZYKROÂCIÑ INFORMUJEMY, ˚E NIE UDZIELAMY TEGO TYPU PORAD.
Adres pocztowy:

Dzia∏ Pomocy Technicznej
Onet.pl, Oddzia∏ OPM w Bielsku-Bia∏ej
43-300 ul. Wyspiaƒskiego 10

Telefon:

033 8119180

Pomoc techniczna dost´pna jest w godzinach: 8.00-16.00
Faks:

033 8123141

E-mail

pomoc@playit.pl
Wirtualny sklep – realne korzyÊci – www.mig.pl – multimedia i gry
Dzia∏ handlowy: tel: 033 8118729, 35 e-mail: handlowy@opm.pl

Ten program jest przeznaczony do indywidualnego u˝ytku i mo˝e byç odtwarzany tylko na jednym ekranie podczas ka˝dej projekcji. Programu nie wolno wypo˝yczaç, wynajmowaç ani wykorzystywaç dla celów publicznych.
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Alrik

Chmurne granie

Alrik to dawny avatar, jedyny ocala∏y z dziewi´ciu czarowników, którzy przeciwstawili si´ Upad∏ym
W∏adcom w czasie Wielkiej Wojny. Alrik odzyska∏ tron po tym, jak pokona∏ Balora. Ostatnie szeÊç
lat sp´dzi∏ odbudowujàc Prowincj´.

¸aƒcuch górski ciàgnàcy si´ przez ca∏y kontynent z pó∏nocy na po∏udnie. Chmurne Granie sà niemal nie do przebycia, a jedyne przejÊcia to trzy prze∏´cze - Bagrada, Siedem Wrót i Stopnie ˚alu.
Jednak nawet i te prze∏´cze mo˝na pokonaç jedynie w letnich miesiàcach.

Bagrada

Connacht

Bagrada to po∏udniowa cz´Êç pasma Chmurnych Grani, tworzàcego w tym miejscu sieç Êlepych
kanionów i g∏´bokich wàwozów, które stanowià jedyne po∏àczenie pomi´dzy Równinà ¸usek,
a LeÊnym Sercem. Stoczono tu niezliczone bitwy, a kilka z nich mia∏o miejsce w czasie Wielkiej
Wojny.

Ten wielki bohater z czasów Ery Wiatru uwi´zi∏ myrkridów w Tainie oraz wtràci∏ do wi´zienia
trowów. Rzàdzi∏ on w z∏otej erze pokoju. Kiedy Connacht zniknà∏ z Muirthemne, wszyscy podejrzewali, ˝e nie ˝yje. Wiele wieków póêniej Connacht powróci∏ na czele Upad∏ych W∏adców jako
Balor, G∏adziciel, by spustoszyç ca∏y kontynent.

Balor

Cr¸niac

Balor to wielki bohater Ery Wiatru, znany kiedyÊ jako Connacht. Wróci∏ on odziany w p∏aszcz G∏adziciela, by poprowadziç armie CiemnoÊci w czasie Wielkiej Wojny. Ten przywódca Upad∏ych
W∏adców poleg∏ w walce z armià Alrika w swojej twierdzy Rhi'anon, a jego g∏ow´ wrzucono do
Wielkiej Pustki, by ju˝ nigdy nie dopuÊciç do powrotu tego Upad∏ego W∏adcy.

Oficer Legionu. Jego ojciec jest wójtem Shoal. Cr¸niac ma aspiracje polityczne i wstàpi∏ do Legionu po to, by zdobyç zas∏ugi.

Baron Kildaer

Jeden z Dziewi´ciu. Cu Roi to pot´˝ny czarownik, który w czasie Wielkiej Wojny przeciwstawi∏
si´ Balorowi. Balor uwi´zi∏ go w Tainie razem z Murgenem i Legionoem. Cu Roi zginà∏, gdy Tain
zosta∏ zniszczony w czasie ich ucieczki.

Dziesi´ç lat temu baron pojawi∏ si´ nie
wiadomo skàd i z pomocà hord rozbójników zajà∏ Twierdz´ Kildaer i otaczajàce jà
tereny.
Bariera
Wielka pustynia na wschód od Chmurnych Grani. KiedyÊ by∏y to ˝yzne tereny
cesarstwa Cath Bruig, ale kiedy Muirthemne zosta∏o zdobyte przez armi´ Balora, najeêdêcy spalili i splàdrowali je, zamieniajàc Barier´ w wyschni´tà pustyni´
pozbawionà niemal wszystkich form ˝ycia.

Bia∏e Wodospady
Nazwa ta odnosi si´ do miasteczka, twierdzy, a tak˝e do samych Bia∏ych Wodospadów. Wodospady te znajdujà si´ na rzece Meander na po∏udniowy-wschód od Tandem i sà najwy˝szymi wodospadami na zachód od Gronostaju.
Callieachowie
Budzàca postrach rasa z odleg∏ej przesz∏oÊci. Callieachowie rozpocz´li wojn´ z trowam, która zakoƒczy∏a si´ ich unicestwieniem. Kiedy nadesz∏y ich ostatnie godziny, nie godzàc si´ na Êmierç z r´ki trowów, Callieachowie wraz ze swoimi ∏owcami wybrali samobójczà Êmierç. Tam gdzie zgin´li, powsta∏à Wielka Pustka.

Cu Roi

Duszo˝erca
Zast´pca Balora w czasie Wielkiej Wojny. Niektórzy twierdzà, ˝e to on by∏ najgroêniejszym z Upad∏ych W∏adców. Nie ma wàtpliwoÊci co do tego, ˝e jego okrucieƒstwo i aspiracje nie zna∏y granic. Wielu uwa˝a, ˝e Duszo˝erca kiedyÊ nazywa∏
si´ Damas i by∏ jednym z poruczników Connachta.
Dziewi´ciu
Dziewi´ciu pot´˝nych czarowników, którzy w czasie Wielkiej Wojny przeciwstawili si´ Upad∏ym W∏adcom. PoÊród nich byli Rabican, Murgen, Maeldun, Cu Roi oraz ich przywódca,

Alrik.

Dzika Rzeka
Przep∏ywa przez tereny pomi´dzy LeÊnym Sercem a Chmurnymi Graniami, a jej wody znajdujà ujÊcie w Cavan Bight.
Fa∏szywiec
Jeden z Upad∏ych W∏adców, który s∏u˝y∏ Balorowi w czasie Wielkiej Wojny. Rywalizacja z jednym
z Upad∏ych W∏adców doprowadzi∏a go do zguby. Fa∏szywiec zaginà∏, gdy Stra˝nik zdziesiàtkowa∏
jego armi´ pod Siedmioma Wrotami.
Ghule
Rasa poruszajàcych si´ na czworakach bestii, które w czasie Wielkiej Wojny s∏u˝y∏y w szeregach
CiemnoÊci. Ghule zamieszkuj´ te same wzgórza i góry co krasnoludy, dlatego od zamierzch∏ych
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Kamienie Eblisa
Niezwykle pot´˝ny magiczny artefakt. Podobno tego, kto dzier˝y kamieƒ Eblisa, nie mo˝na pokonaç w walce. Alrik wykorzysta∏ jeden z tych kamieni, by pokonaç Balora w czasie Wielkiej Wojny.
Legion
Jako armia wiat∏a, Legion bra∏ udzia∏ w wi´kszoÊci prze∏omowych bitew w ostatnich latach trwania Wielkiej Wojny. Jego oddzia∏y przeby∏y ca∏y kontynent, walczàc z armià Upad∏ych, by
w koƒcu dojÊç do Rhi'annon, gdzie z wielkim poÊwi´ceniem wzi´∏y udzia∏ w szturmie na fortec´ Balora, dzi´ki czemu Alrik zyska∏ czas potrzebny na pokonanie Balora.
LeÊne Serce
Majestatyczny, pradawny las na wschód od Chmurnych Grani, zamieszkany przez leÊnych olbrzymów. W czasie Wielkiej Wojny LeÊne Serce by∏o miejscem wielu wielkich bitew.
Madrigal

Zatruta rzeka, wyp∏ywajàca ze lepych Stepów i koƒczàca swój bieg na Okropnych Moczarach.

Miasto pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Prowincji. W czasie Wielkiej Wojny Madrigal by∏o Êwiadkiem
wielkiej bitwy pomi´dzy oddzia∏ami Rabicana a Dygotnicy. Choç przez wi´kszà cz´Êç trwania zmagaƒ wojennych oddzia∏om wiat∏a uda∏o si´ je utrzymaç, to na kilka miesi´cy przed zakoƒczeniem
wojny Madrigal pad∏o. Powodem upadku miasta by∏y wewn´trzne spory i przygniatajàca przewaga si∏ CiemnoÊci.

G∏owa

Maeldun

Odci´ta g∏owa o˝ywiona w∏asnà tajemnà magià. Odkryto jà, gdy le˝a∏a pogrzebana pod tonami piachu i ska∏. Twierdzi∏a, ˝e nale˝y do jednego z pradawnych wrogów Balora. Z jej wàtpliwych rad
czerpa∏o Dziewi´ciu, którzy w rezultacie zacz´li ze sobà rywalizowaç, co spowodowa∏o ich upadek. Po tych wydarzeniach g∏owa znowu znik∏a w mrokach dziejów.

Jeden z Dziewi´ciu. Pod koniec Wielkiej Wojny zosta∏ ci´˝ko ranny w bitwie pod Bagradà.

czasów prowadzà z nimi wojny. Obecnie ju˝ tylko ghÙle pami´tajà imiona mrocznych bogów.
Gjol

Ibisowa Korona Cath Bruig
Legenda g∏osi, ˝e ten, kto za∏o˝y Ibisowà Koron´, ma do swojej dyspozycji ogromnà moc. Jeszcze
przed upadkiem cesarstwa Cath Bruig, Ceiscoran zleci∏ krasnoludzkim mistrzom wykonanie dziewi´ciu zwyk∏ych kopii Korony, by w ten sposób nie dopuÊciç do jej ewentualnej kradzie˝y. Gdy
Upadli W∏adcy opanowali Muirthemne, prawdziwej Korony nie uda∏o si´ odnaleêç.
Krasnoludy
Ci majàcy oko∏o 120 cm wzrostu wojownicy to zaprawieni w bojach ˝o∏nierze i doskonali rzemieÊlnicy. Krasnoludy poÊwi´ci∏y si´ opanowaniu ˝ywio∏ów ognia i kamienia i w obu tych umiej´tnoÊciach sà niedoÊcignionymi mistrzami. ˚ywià g∏´bokà nienawiÊç do ghÙli, z którymi toczà nieustanne wojny. Wyp´dzeni ze swojej ojczyzny, Myrgardu i Stoneheim, po kl´sce armii CiemnoÊci
pod koniec Wielkiej Wojny wrócili w te rejony, by znowu objàç je we w∏adanie.

Muirthemne
Pradawna stolica cesarstwa Cath Bruig. Z Muirthemne pochodzi∏o wielu wielkich czarowników
i rzemieÊlników. To spod ich r´ki wyszed∏ Tain. W czasie Ery Wiatru miasto znajdowa∏o si´ pod
rzàdami Connachta, ale kiedy podczas Wielkiej Wojny powróci∏ on jako Balor, Muirthemne zosta∏o splàdrowane i zniszczone.
Murgen
Jeden z Dziewi´ciu. Zosta∏ uwi´ziony w Tainie razem z Cu Roi i Legionem, jednak nie uda∏o mu
si´ prze˝yç zniszczenia tego artefaktu.
Myrgard
Ojczyzna i zarazem kolebka krasnoludów. Wraz z innym wielkim miastem krasnoludów, Stoneheim, ponad sto lat temu Myrgard zosta∏ wzi´ty szturmem przez ghule i przez ponad pi´çdziesiàt lat pozostawa∏ pod okupacjà. Kiedy si∏y CiemnoÊci ponios∏y kl´sk´ w Wielkiej
Wojnie, miasto zosta∏o wyzwolone. Po wyp´dzeniu ghÙli do Myrgardu powróci∏y
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krasnoludy, a nienawiÊç do niegdysiejszych okupantów rozpali∏a si´ w ich sercach
jeszcze wi´kszym ogniem.
Myrkridianie
Okrutna rasa mi´so˝ernych potworów. W czasie Ery Wiatru Connacht uwi´zi∏
myrkridian w Tainie i uzna∏, ˝e zostali zniszczeni
Okropne Moczary
Okropne Moczary to ogromne bagno. To tutaj znajdujà swoje ujÊcie wody Gjolu. W czasie Wielkiej Wojny na terenach tych dosz∏o do wielu bitew pomi´dzy Legionem a si∏ami Sra˝nika i Duszo˝ercy. To tutaj poleg∏ w koƒcu Stra˝nik, trafiony strza∏ami o grotach wykonanych z jego w∏asnych
koÊci.
Przymierze
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Rhi'ornin
Zaginione miasto trowów. W czasie wojen pomi´dzy trowami a ogrami to w∏aÊnie
ono pierwsze zosta∏o zniszczone.
Równina ¸usek
Ogromna nizina na wschód od rzeki Toven, stykajàca si´ z Chmurnymi Graniami
w okolicach Bagrady.
Siedem Wrót
Jedna z trzech prze∏´czy w Chmurnych Graniach, znajdujàca si´ w cieniu prastarego
wulkanu. Jej nazwa wywodzi si´ od siedmiu przew´˝eƒ. To tutaj w ostatnich latach
Wielkiej Wojny Legion torowa∏ sobie drog´ przez oddzia∏y Stra˝nika i Fa∏szywca, by
w koƒcu wejÊç na teren Bariery.

To wielkie miasto Prowincji zosta∏o w czasie Wielkiej Wojny spustoszone przez armi´ CiemnoÊci.

Skamander

Przywo∏ywacz

G∏ówna rzeka w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci kontynentu. Wyp∏ywa z Chmurnych
Grani i znajduje ujÊcie w oceanie.

Legenda mówi o „cz∏owieku, który jeszcze si´ nie narodzi∏, a który wskrzesi myrkridów i wypuÊci na Êwiat okropieƒstwa, o których nie wspominajà ˝adne podania, ani
nawet mity.”

Stopnie ˚alu
Najdalej na pó∏noc po∏o˝ona prze∏´cz w Chmurnych Graniach.

Rabican

Twierdza Kildaer

Jeden z Dziewi´ciu. W czasie Wojny z Upad∏ymi Rabican zmierzy∏ si´ z Dygotnicà
w bitwie o Madrigal. Po niezwyk∏ym pojedynku na czary Rabicanowi uda∏o si´ w koƒcu pokonaç Upad∏à W∏adczyni´, w czym pomog∏y mu
tajemnice wyjawione przez
G∏ow´.

Nikt w niej nie mieszka od czasów Wielkiej Wojny. Podobno wszyscy cz∏onkowie rodziny Kildaerów zostali wymordowani, gdy Upadli W∏adcy przekroczyli Chmurne Granie, niszczàc wszystko
na swojej drodze.

Rhi'anon
Pradawna stolica trowów.
Gdy Balor powróci∏ jako
G∏adziciel, to w∏aÊnie w
Rhi'anon wzniós∏ swà fortec´. W czasie Wielkiej Wojny to w∏aÊnie miasto by∏o jego ostatnim polem bitwy, w
której poleg∏ z r´ki Alrika.

Upadli W∏adcy
SzeÊciu niezwykle pot´˝nych czarnoksi´˝ników-genera∏ów, obdarzonych wielkà mocà czarnej magii. Przywódcà Upad∏ych W∏adców, wÊród których byli Stra˝nik, Fa∏szywiec, Dygotnica i Duszo˝erca, by∏ Balor. Dziewi´ciu myÊla∏o, ˝e Upadli W∏adcy czerpià swojà pot´g´ z mocy samego Balora, choç nie mog∏o to byç prawdà.
Wielka Pustka
Wielka Pustka to otch∏aƒ w pobli˝u Myrgardu, która, jak powiadajà, nie ma dna. Jej poczàtki si´gajà czasów, gdy Callieachowie pope∏nili samobójstwo, pragnàç uciec przed trowim przeÊladowaniem. Kiedy Balor zosta∏ pokonany pod Rhi'anon, jego odci´tà g∏ow´ wrzucono w∏aÊnie do Wielkiej Pustki.

Wierzbowy Ruczaj
Wioska na zachodnim skraju LeÊnego Serca. Wybudowano jà w miejscu, w którym
kiedyÊ sta∏a osada, spalona potem przez najeêdêców. Teraz Wierzbowy Ruczaj zno-
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wu jest rozwijajàcà si´ mieÊcinà, w której kwitnie rolnictwo.

X. AUTORZY

81

77

Bungie Software Products Corporation

Myth II: Duszo˝erca

Myth II: Duszo˝erca

Bungie Software Products Corporation

KIEROWNIK PROJEKTU

GRAFIKA WIN/LOSS

OPAKOWANIE

RE˚YSERIA

Tuncer Deniz
PROGRAMOWANIE

Gary McCluskey
Juan Ramirez
DèWI¢K I MUZYKA

Max Hoberman
13th Floor
GRAFIKA NA PUDE¸KU

Nakazawa Kazuto
PRODUKCJA

By Total Audio, Inc.
Marty O'Donnell
Mike Salvatori
Paul Heitsch
DODATKOWE MAPY DO GRY WIELOOSOBOWEJ

John Bolton
T¸O PUDE¸KA

Jason Regier
Konrad Sherinian
Jonathan Haas
GRAFIKA
Mark Bernal
Paul Clift
Frank Pusateri
Juan Ramirez
PROJEKTY MISJI
David Bowman
Bob Settles
Tuncer Deniz
Mark Bernal
Paul Clift
Frank Pusateri
Juan Ramirez
Nathan Bitner
FABU¸A
Robt McLees
Tuncer Deniz
Bob Settles
Jason Jones
ROJEKT INTERFEJSU
PR
Max Hoberman
Chris McVeigh

Christopher Barrett
Jaime Griesemer
James Trevett
Tyson Green
John W. Scott
Chris Dressen
Charles Gough
Max Hoberman
TESTERZY
Charles Gough
Jaime Griesemer
Peter Marks
DOKUMENTACJA
Matthew Soell
Doug Zartman
Max Hoberman
GRAFIKA W PODR¢CZNIKU
Juan Ramirez

Corey Barba
DRU˚YNA UDERZENIOWA
Tuncer Deniz
Alexander Seropian
Robt McLees
Allen Turner
Brent Pease
PR
Alexander Seropian
Max Hoberman
Doug Zartman
David Joost
Diane Donohue
Jenny Trisko
Matthew Soell
Allen Turner
Ryan Hylland
Jim Ruiz
Tyson Green
SEKWENCJE FILMOWE
Anime International Company
(AIC), (Tokio, Japan)

Hasegawa Yasuo
Yuji Morioka
RYSUNKI SCENOPISOWE
Juan Ramirez
Robt McLees
ANIMACJA
Ohasi Yosimitu
Kubo Masahiko
Sai Fumihide
Mizuhata Kenji
Yamaguchi Kenichi
Isihara Koichi
Abe Misao
Watanabe Yosihiro
Hasimoto Takasi
Simokawa Hisasi
KONTROLA POÂREDNICTWA
Takai Ayako
POÂREDNICTWO
Akiba Namie
Kurosaki Akihiro
Takei Tsutomu
Sakata Osamu
Asano Yoji
Takahasi Go
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DOBÓR KOLORÓW

T¸O

Bart Farkas

Mark Rubin

Sekiguchi Tomoko
KONTROLA KOLORÓW

Arai Ken
Mto Kenichi
Hori Sotaro
Sue nobuhito
PRODUKCJA

Kathy Tafel

Eduardo Chavarri

Steve Jobs

Hector Magana

Susan Kaulfuss

Lauren Fielder

Frank Zappa

Joe Fielder

Katano Shinichi
ASYSTENT PRODUCENTA

Peter i Lori Pusateri

Amy Dew

Wyn Hilty

Hope Kavoosi

Jo-Anne i Aiya

Bob Mould

Troy & Mayumi

Mike Stuto

Wayne

Dla wszystkich hipopotamów

Yumi

Dla najbli˝szych cz∏onków mojej
rodziny – na ca∏ej reszcie bardzo
si´ zawiod∏em

Sato Naoko
Abe Noriko
Kimura Emiko
Suzuki Yuka
Ouchi Aya
Suzuki Eri
MALOWANIE
Onishi Mineyo
Ito Terumi
Ito Sakiko
Hibi Chieko
Minowa Ayami
Matuoka Tamae
FOTOGRAFIE
Sato Hitosi
Yasuhara Toshiyuki
Tanigaki Hiroshi
Yamauchi Syota
Yamamoto Takeshi
Abe Yasuhiko
EDYCJA
Jay Film
Otake Yayoi
PROJEKTY GRAFIKI
Narita Hideyasu

Kawabata Masaaki
REPREZENTACJA W U.S.A
Pacific Software Publishing, Inc
(Seattle, WA)
T¸UMACZENIE
Yota Wada
SPECJALNE PODZI¢KOWANIA
Dla naszych administratorów i betatesterów
Intel
3Dfx
Apple Computer
nVidia
Microsoft
ATI
Bungie West
Mayumi Nakamura
Yota Wada

Yuri ka
Fundacja na rzecz niewidzàcych
dzieci
Richard, Esther, Mike i Melissa
Bernal

Lauren Caro
Dieneces
Lloyd, Victoria i Keith Regier

Araceli Diaz de Leon

Erik Mortensen

Rodzina Diaz de Leon

Kelly St. John

dru˝yna Bungie z nocnej zmiany

Chris Bentley

Orhan, Nezahat, Gaby i Chico

Nicholas Wilt

Deniz

Apple Games Kitchen Gang

siostry Mancilla

(Alex Rosenberg, Chris

Mojdeh Gharbi

DeSalvo, Steve Bollinger)
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POLSKA WERSJA J¢ZYKOWA
Kierownik redakcji

Shelly, Gabe i Kitties
Dla Nance Zartman za samotne
noce

Andrzej Grygierzec
Koordynacja prac

Thom i Brian

Jacek Kielaszek

Katiekatrinckle
T∏umaczenie
Marcin Zaród
Micha∏ Krupiƒski
Lokalizacja
FRIENDS
Grafika
Marcin Willmann
Testowanie:
Mi∏osz Sabuda
¸ukasz Zieliƒski
Wspó∏praca:
Zespó∏ Play-It
Sk∏ad komputerowy i przygotowanie do
druku:
RENDER STUDIO
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Prosz´ wydrukowaç t´ stron´ i wpisaç informacje dotyczàce serwera
bungie.net w podanych poni˝ej miejscach:
bungie.net - numer seryjny: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________
_____________________________________
______________________________
bungie.net - login: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________
_____________________________________
_________________________
bungie.net - has∏o: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________
_____________________________________
_________________________
JeÊli nie uda ci si´ dokoƒczyç misji lub przerwiesz jà przed osiàgni´ciem
za∏o˝onych celów, automatycznie wracasz do fazy planowania i próbujesz ponownie. Ka˝da grupa zadaƒ misji MUSI byç zrealizowana zanim
b´dziesz móg∏ przejÊç do nast´pnej. Mo˝esz za to bez ˝adnych konsekwencji powtarzaç misj´.
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Prosimy o zapoznanie si´ z niniejszà Umowà Licencyjnà przed
zainstalowaniem niniejszego oprogramowania.
Poprzez zainstalowania niniejszego oprogramowania U˝ytkownik wyra˝a
swojà akceptacj´ warunków niniejszej Umowy Licencyjnej. W przypadku
niewyra˝enia zgody oprogramowanie nale˝y usunàç ze swojego komputera.
PRAWA I OGRANICZENIA LICENCYJNE. Take Two Interactive
Software, Inc. i Bungie Software oraz Onet.pl S.A., w zakresie dotyczàcym
adaptacji, t∏umaczenia i lokalizacji oprogramowania Myth II: Duszo˝erca
(dalej "Oprogramowania") na rynku polskim, niniejszym wspólnie udzielajà
U˝ytkownikowi niewy∏àcznego, niezbywalnego prawa do u˝ytkowania
Oprogramowania w formie kodu wynikowego na maksymalnie jednym (1)
systemie komputerowym wy∏àcznie do u˝ytku prywatnego i osobistej
rozrywki U˝ytkownika. Niniejsze Oprogramowanie nie mo˝e byç
kopiowane ani wykorzystywane w innym celu od okreÊlonego powy˝ej.
U˝ytkownik nie mo˝e dokonywaç analizy kodu programu metodà "reverse
engineer", dekompilowaç ani rozmontowywaç Oprogramowania.
U˝ytkownik nie mo˝e sprzedawaç, udzielaç licencji, dzier˝awiç,
opracowywaç prac pochodnych w oparciu o oprogramowanie, ani w inny
sposób przekazywaç Oprogramowania i towarzyszàcych mu materia∏ów.
Wszystkie prawa, które nie zosta∏y wyraênie udzielone na mocy niniejszej
Umowy sà zastrze˝one przez Take Two Interactive Software, Inc. i Bungie
Software oraz, odpowiednio do wersji polskiej, przez Onet.pl S.A.
OGRANICZENIA DODATKOWE. Zabrania si´ komercyjnego
wykorzystywania Oprogramowania. U˝ytkownik nie mo˝e ani nie jest
uprawniony do wykorzystywania Oprogramowania do celów komercyjnych
(np. tworzenia dodatkowych poziomów).
PRAWO AUTORSKIE [COPYRIGHT]. Wszelkie tytu∏y i prawa autorskie
do Oprogramowania oraz wszelkie kopie Oprogramowania stanowià
w∏asnoÊç Take Two Interactive Software, Inc. i Bungie Software i/lub
Onet.pl S.A. (w zakresie o którym mowa powy˝ej).
Oprogramowanie oraz jego t∏umaczenie i adaptacja chronione sà przez
prawo polskie (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4
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lutego 1994 r. Dz.U. Nr 24, poz. 83), prawami autorskimi Stanów
Zjednoczonych, mi´dzynarodowymi umowami i konwencjami dotyczàcymi
praw autorskich, jak równie˝ innymi prawami. Wszelkie prawa, nie b´dàce
jednoznacznie udzielone na mocy niniejszej Umowy, sà zastrze˝one.
BRAK GWARANCJI. Oprogramowania i towarzyszàce mu materia∏y
pisemne sà udost´pnione "w stanie, w jakim sà" bez jakiejkolwiek gwarancji.
W maksymalnym, dopuszczalnym przez obowiàzujàce prawo, zakresie Take
Two Interactive Software, Inc. i Bungie Software oraz Onet.pl S.A. nie
udzielajà jakichkolwiek gwarancji, z wyjàtkiem praw, które przys∏ugujà
z mocy prawa. U˝ytkownik przejmuje na siebie pe∏ne ryzyko wynikajàce
z nieprawid∏owego korzystania z Oprogramowania oraz wszelkich
towarzyszàcych mu materia∏ów.
BRAK ZOBOWIÑZA¡ Z TYTU¸U ODSZKODOWA¡ ZA SZKODY
WTÓRNE. Take Two Interactive Software, Inc. i Bungie Software oraz
Onet.pl S.A. nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za to, i˝ Oprogramowanie
spe∏ni oczekiwania nabywcy, lub ˝e jego dzia∏anie b´dzie ca∏kowicie wolne
od b∏´dów. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko odnoÊnie mo˝liwoÊci u˝ycia
Oprogramowania w okreÊlonym celu i do konkretnego wykorzystania.
Ponadto ani Take Two Interactive Software, Inc. i Bungie Software ani
Onet.pl S.A. nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za awarie w sieciach
komputerowych, komputerach stacjonarnych, systemach operacyjnych na
których zainstalowano lub w inny sposób wykorzystano Oprogramowanie.
Powy˝sze odnosi si´ tak˝e do strat lub szkód bezpoÊrednio lub poÊrednio
wynikajàcych z u˝ycia lub niemo˝noÊci u˝ycia Oprogramowania.
INNE. A. Strony Umowy Licencyjnej uznajà, i˝ punkty oraz ust´py niniejszej
Umowy sà podzielne. Gdy jakikolwiek punkt, ust´p lub mo˝liwa do
zidentyfikowania cz´Êç punktu lub ust´pu zostanie uznana za niewa˝nà lub
nie podlegajàcà egzekucji przez w∏aÊciwy Sàd, wtedy taka niewa˝noÊç lub
nieegzekwowalnoÊç nie b´dzie wp∏ywa∏a na wa˝noÊç lub mo˝liwoÊç
egzekucji pozosta∏ych punktów lub ust´pów.
B. W sprawach nie uregulowanych niniejszà umowà stosuje si´ odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z 4 lutego 1994 roku O Prawie
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Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz inne akty prawne chroniàce prawa
obj´te niniejszà Umowà.
C. U˝ytkownik niniejszym oÊwiadcza, ˝e zapozna∏ si´ i zrozumia∏ treÊç
powy˝szej Umowy Licencyjnej i przyjmuje, i˝ czynnoÊç instalacji
Oprogramowania oznacza zgod´ na treÊç Umowy.

