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Ovládání postavy
âinnost
Dopﬁedu
Dozadu
Doleva
Doprava
Pﬁepínání bûh / chÛze
ChÛze
Otoãení na místû
Akce
Stﬁelba
PlíÏení
Zmûna kamery
Skok / ‰plh
Pﬁevalení do strany
Míﬁení
Pﬁepínání nahoru & dolÛ
(V˘bûr zbranû)
Inventáﬁ
Skr˘t zbraÀ
Zahodit zbraÀ
Nabít
ReÏim odstﬁelovaãe
Úkoly
Mapa mûsta

Ovládání
·ipka nahoru
·ipka dolÛ
·ipka doleva
·ipka doprava
Caps Lock
Prav˘ Shift (pﬁi pohybu drÏet stisknut˘)
Prav˘ Alt (pﬁi pohybu)
Pravé tlaãítko my‰i
Levé tlaãítko my‰i
Prav˘ Ctrl
C (pﬁi ﬁízení)
Num. kláv. 0
Dvojité klepnutí na ‰ipku doleva/doprava
My‰í v ose X a Y
(Poznámka: toto nastavení nelze zmûnit)
My‰í v ose Z (koleãko na my‰i)
I
H
Backspace
L
S
F1
Tab
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Dvû soupeﬁící rodiny
a organizovan˘ zloãin
dominují kaÏdodennímu
Ïivotu. Bohatství a úspûch,
korupce a násilí urãují pravidla podsvûtí.
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Dal‰í úder jednoho ze znám˘ch mafiánsk˘ch gangÛ
zpusto‰il stﬁed mûsta Lost
Heaven. Podle policie do‰lo
ke stﬁetu mezi mal˘m rodinn˘m klanem a proslulou rodinou Salieri.

Don Salieri byl proto pﬁedvolán na policejní stanici, aby zodpovûdûl nûkteré otázky, ale bez solidních dÛkazÛ o jeho úãasti na incidentu a téÏ díky
skálopevnému alibi, které má, nemÛÏe b˘t zadrÏen.
Policie vyz˘vá v‰echny svûdky události, aby se
obrátili pﬁímo na detektiva Normana. Dále je
také hledán muÏ jménem Tommy Angelo, naposledy pracující jako ﬁidiã taxi, kterému chce policie poloÏit pár otázek.

MANUÁL KE H¤E MAFIA
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Systémové
poÏadavky
Hra MAFIA bude fungovat pouze
tehdy, jestliÏe je v mechanice
CD-ROM (DVD-ROM) pﬁítomen herní disk MAFIA CD 1.

Podporované
systémy jsou:

operaãní

Windows 98, Windows 98 Second
Edition, Windows Millennium,
Windows 2000 (Workstation),
Windows XP (Home a Professional)

Mafia nepodporuje:
Windows 95, Windows NT (Ïádnou verzi)

Vydání: 324

JestliÏe chcete hru Mafia spustit,
musíte mít nainstalované ovladaãe
DirectX 8.1 (hra vás k jejich instalaci vyzve po instalaci vlastní hry).

Minimální
vybavení:

hardwarové

Procesor Pentium III na 500
MHz nebo AMD Athlon, 96
MB
RAM,
16-rychlostní
mechanika CD / DVD ROM,
1,8 GB volného místa na harddisku, videokarta s 16 MB
pamûti a ovladaãi kompatibilními s DirectX 8.1, zvuková karta
kompatibilní s DirectX 8.1, klávesnice a my‰.

Doporuãené hardwarové
vybavení:
Procesor Pentium III na 700
a více MHz nebo AMD Athlon, 128 a více MB RAM, 32rychlostní mechanika CD /
DVD ROM, 1,8 GB volného
místa na harddisku, videokarta
s 32 MB pamûti a ovladaãi
kompatibilními s DirectX 8.1,
zvuková karta kompatibilní
s DirectX 8.1 a podporou prostorového zvuku, klávesnice
a my‰.
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Instalace
VloÏte disk MAFIA CD 1 do své
mechaniky CD-ROM (DVDROM). Zobrazí se dialogové okno
pro instalaci. Instalaci hry zahájíte
v˘bûrem poloÏky INSTALL. JestliÏe máte v poãítaãi vypnuté Automatické
spou‰tûní
diskÛ
(AUTOPLAY), budete muset
kliknout na ikonu TENTO
POâÍTAâ, dále dvojím kliknutím
vybrat CD-ROM (DVD-ROM)
a ze spou‰tûãe Mafia Launcher
vybrat poloÏku INSTALL.
Dále postupujte instalací podle
jednotliv˘ch hlá‰ek na obrazovce,
a aÏ vás hra poÏádá, vloÏte disky
MAFIA CD 2 a MAFIA CD 3.

Odinstalace
JestliÏe chcete hru Mafia odinstalovat, najdûte v menu Start adresáﬁ
Mafia a kliknûte na zástupce Uninstall nebo pouÏijte funkci „Pﬁidat/odebrat programy“ nacházející se v menu Ovládací panely.
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Konfigurace

Po úspû‰né instalaci hry Mafia se
vám pﬁi prvním spu‰tûní zobrazí
okno pro nastavení hry. Hra automaticky detekuje hardware va‰eho
PC a v závislosti na jeho v˘konu
vybere optimální nastavení.
POZNÁMKA: PakliÏe nemáte
s v˘konem hry Ïádné problémy,
nedoporuãujeme tato nastavení
mûnit. JestliÏe se problémy vyskytnou, ujistûte se, Ïe máte nainstalovány nejnovûj‰í ovladaãe pro ve‰ker˘ hardware (grafická a zvuková
karta) je‰tû pﬁedtím, neÏ se obrátíte na na‰e oddûlení technické podpory (kontakty uvedeny na konci
tohoto manuálu).
Kliknutím na “Save and Exit“
(UloÏit a odejít) pokraãujte dále.
Toto menu lze kdykoliv vyvolat
v˘bûrem poloÏky Setup po vloÏení
MAFIA CD 1 do mechaniky nebo
v menu Start.
POZNÁMKA: Ujistûte se, Ïe
nemáte pﬁi hraní hry spu‰tûné
Ïádné dal‰í aplikace, jako jsou napﬁ.
antiviry nebo spoﬁiãe obrazovky.
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Spu‰tûní hry
KdyÏ spustíte hru Mafia
poprvé, budete si muset
nejprve vytvoﬁit profil
hráãe. Ten vytvoﬁíte tak, Ïe
zadáte jméno a stisknete
OK. Pod profil kaÏdého
hráãe se ukládá dosaÏená
pozice ve hﬁe, díky ãemuÏ
mÛÏe hru provozovat na
jednom poãítaãi více hráãÛ.
JestliÏe jiÏ profil existuje,
pﬁejdûte po jeho navolení
na obrazovku hlavního
menu.

Hlavní menu

Intro: po v˘bûru této poloÏky vám
hra pﬁehraje úvodní animaci.
InstruktáÏ (Tutorial): po v˘bûru
této poloÏky vás hra nauãí, jak
ovládat Tommyho. Dále vám
ozﬁejmí základní funkce.
Nová hra (New Game): po v˘bûru
této poloÏky zahájíte novou hru.

POZNÁMKA:
Nûkteré
volby nejsou na zaãátku
hry plnû dostupné. Volby
se zpﬁístupÀují v závislosti
na va‰em postupu ve hﬁe.

Obnovení pozice (Load Game):
Hra Mafia ukládá automaticky po
dokonãení urãit˘ch dÛleÏit˘ch
úkolÛ aktuální hráãovu pozici.
Automatické uloÏení je oznámeno
ve hﬁe pomocí pﬁíslu‰ného hlá‰ení.
Profil kaÏdého hráãe (viz Spu‰tûní
hry) má oddûlenû uloÏené pozice,
díky ãemuÏ mÛÏe na jednom PC
hrát více hráãÛ. Po otevﬁení menu
je automaticky vybrána
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poslední uloÏená pozice. Informace o navolené uloÏené pozici se
zobrazují v dolní ãásti okna.

dána do va‰í garáÏe a mohou b˘t
pouÏita pﬁi reÏimu normální volné
jízdy.

Volná jízda (Free Ride): po v˘bûru této poloÏky budete moci volnû
projíÏdût ulicemi mûsta Lost Heaven i krajinou kolem nûj. Pomocí
voleb v tomto menu si mÛÏete
urãit hustotu chodcÛ, dopravy
i policie.

Encyklopedie vozÛ (Carcyclopedia): Zde si mÛÏete prohléd-

POZNÁMKA: Na zaãátku hry
nejsou k dispozici v‰echny moÏnosti volné jízdy.
KdyÏ dojde k plnému odblokování
volné jízdy, mÛÏete si k voln˘m
projíÏìkám mûstem vybrat jak˘koliv vÛz, kter˘ se vám podaﬁilo
v prÛbûhu hry získat. Peníze
mÛÏete získávat jako ﬁidiã taxi
nebo za boj s gangstery ãi niãení
vozÛ. Pomocí tûchto penûz si pak
zaplatíte léãbu v mûstské nemocnici, opravu vozu u Bertona nebo
nakoupíte zbranû v obchodû Îlutého Peta.

Extrémní volná jízda (Free
Ride Extreme): tento reÏim se
odblokuje poté, co se vám podaﬁí
dokonãit hru pro jednoho hráãe.
MÛÏete pak jezdit po mûstû bez
jak˘chkoliv policejních hlídek
a plnit odli‰né úkoly, za jejichÏ
splnûní budete dostávat speciální
vozy. Tato vozidla jsou poté pﬁi-

nout v‰echna vozidla, která jsou ve
hﬁe dostupná, spoleãnû s jejich
podrobn˘m popisem. KdyÏ si
budete procházet seznam znaãek
a modelÛ umístûn˘ na levé stranû
obrazovky, budou se v dolním pravém rohu obrazovky zobrazovat
informace o právû vybraném vozu.
Detailnûj‰í pohled na vozidla získáte stisknutím klávesy “H“ – tím
aktivujete reÏim prohlíÏení (Show
Mode).
Nastavení (Options): V menu
Options mÛÏete upravovat ovládání a mûnit nastavení grafiky
a zvuku podle své chuti a moÏností svého poãítaãe.
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Ovládání (Controls):

Vydání: 324

Pomocí tohoto menu mÛÏete mûnit
nastavení klávesnice a parametry efektÛ
v prÛbûhu hry. Klávesy jsou nastaveny
oddûlenû pro ovládání Tommyho, ﬁízení vozu a nastavení citlivosti my‰i
a joysticku. V˘bûrem mezi poloÏkami
Player (Hráã), Car (VÛz) nebo Other
(Ostatní) se vám zobrazí odli‰ná konfiguraãní okna.

JestliÏe chcete pﬁidûlit funkci nové klávese nebo zmûnit funkci stávající klávesy, navolte si pﬁíslu‰né políãko a po
zobrazení hlá‰ení poÏadovanou klávesu stisknûte. JestliÏe nejste s nov˘m nastavením spokojeni, mÛÏete se kdykoliv vrátit k nastavení pÛvodnímu – staãí stisknout Reset To Defaults.

Volby pro nastavení my‰i,
hry a periférií:
V˘bûrem okna “Other controls“
mÛÏete upravit citlivost my‰i (joysticku nebo volantu) a omezit rychlost my‰i na ose x.
MÛÏete zde pomocí volby “Nonlinear / Linear“ nastavit, jak mají vozy
reagovat pﬁi ﬁízení, coÏ bude mít vliv
na ovladatelnost vozÛ. Tímto zpÛsobem lze urãit, v jakém pomûru budou
vozidla zatáãet vzhledem k tomu,
nakolik je analogové zaﬁízení otoãeno
doleva nebo doprava.

Celková úroveÀ reakcí (Global Stick
Volume): nastavuje hladinu reakcí
zaﬁízení se zpûtnou silovou vazbou
(Force Feedback) pro v‰echny efekty.

Pérování (Suspension): nastavuje
hladinu reakcí zaﬁízení se zpûtnou

silovou vazbou (Force Feedback) pﬁi
jízdû na odli‰ném povrchu.

Havárie (Collisions): nastavuje
hladinu reakcí zaﬁízení se zpûtnou
silovou vazbou (Force Feedback) pﬁi
kolizích.

Otáãky (Revs): nastavuje hladinu
reakcí zaﬁízení se zpûtnou silovou
vazbou (Force Feedback) v závislosti na otáãkách motoru.

Pﬁilnavost pneumatik (Tire
Grip): nastavuje hladinu reakcí zaﬁízení se zpûtnou silovou vazbou
(Force Feedback) na odpor volantu
pﬁi zatáãení.

Pohyb hráãe (Player Movement): nastavuje hladinu reakcí
zaﬁízení se zpûtnou silovou vazbou
(Force Feedback) na interakci hráãe
s prostﬁedím.
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PouÏívání volantu
joysticku pﬁi jízdû:

nebo
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Obraz a zvuk (Audio and Video):

Ujistûte se, Ïe jste dané zaﬁízení v souladu s instrukcemi
správnû ve Windows nakalibrovali. JestliÏe chcete pﬁidûlit
tomuto zaﬁízení funkci,
navolte si ji v menu Controls
(Ovládání) a poté pohnûte
volantem nebo joystickem
poÏadovan˘m smûrem.
POZNÁMKA: Doporuãujeme vám nastavit ovládání
joystickem nebo volantem
jako alternativní volby.
POZNÁMKA: V prÛbûhu
hry jsou analogová zaﬁízení
vypnuta do té doby, neÏ
s nimi pohnete nejménû na
25% jejich rozsahu, ãímÏ je
aktivujete. Je to z toho
dÛvodu, abyste mohli pohodlnû pouÏívat digitální ovladaãe (klávesnici), aniÏ by
byly ru‰eny analogov˘m
zaﬁízením.

Úpravou grafick˘ch nastavení
mÛÏete vylep‰it herní v˘kon. Hra
Mafia automaticky nastaví ty nejlep‰í parametry v závislosti na
v˘konu va‰eho poãítaãe, ale i ty
mÛÏou b˘t dle va‰eho pﬁání zmûnûny. V horní ãásti okna mÛÏete
souhrnnû upravit v‰echna nastavení v˘bûrem urãité úrovnû detailÛ.
Nízká úroveÀ (Low) je urãena pro
pomalej‰í poãítaãe, pﬁiãemÏ sniÏuje ve‰keré parametry na minimum.
Volba Medium nastavuje stﬁední
úroveÀ detailÛ, volba High je
potom nastavuje na maximum.
Parametry lze také upravovat jednotlivû. V‰eobecnû platí, Ïe ãím
niÏ‰í hodnoty nastavíte, tím vy‰‰í
hodnoty FPS (snímkÛ za vteﬁinu)
ve hﬁe dosáhnete, ov‰em za cenu
sníÏení grafické kvality.
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Level of Details

SlouÏí k nastavení úrovnû grafick˘ch detailÛ na
objektech ve hﬁe

Draw Distance

SlouÏí k nastavení úrovnû viditelnosti ve hﬁe

In Game Effects

SlouÏí k nastavení poãtu efektÛ, které se mÛÏou ve
hﬁe objevit najednou

In Game Sounds

SlouÏí k nastavení poãtu zvukov˘ch efektÛ, které lze
ve hﬁe zaslechnout najednou

Shadows

SlouÏí k nastavení poãtu integrovan˘ch stínÛ poãítan˘ch v reálném ãase

Particles

SlouÏí k nastavení poãtu úlomkÛ pouÏit˘ch pﬁi rÛzn˘ch efektech, napﬁ. jiskry.

Gamma

SlouÏí k nastavení jasu hry na va‰em monitoru

Pomocí volby Audio mÛÏete ve hﬁe nastavovat hlasitost jednotliv˘ch
typÛ zvukÛ.
Sounds

SlouÏí k nastavení hlasitosti zvukov˘ch efektÛ ve hﬁe

Music

SlouÏí k nastavení hlasitosti hudby ve hﬁe

Cars

SlouÏí k nastavení hlasitosti dopravy ve hﬁe

Speech

SlouÏí k nastavení hlasitosti mluveného slova ve hﬁe

Autoﬁi (Credits):

Lostheavensk˘ kur˘r

Vydání: 324

Ovládání

v menu Options stejnû jako
nastavit alternativní klávesy.

Pomocí my‰i a klávesnice
ovládáte Tommyho, provádíte akce a vstupujete do
kontaktu s okolím. Standardní nastavení ovladaãÛ je
uvedeno níÏe, nicménû lze
toto
nastavení
zmûnit

POZNÁMKA: JestliÏe hrajete hru pomocí my‰i bez
koleãka, stávají se standardními klávesami pro povel
Koleãko nahoru/dolÛ klávesy Page Up/Down.

Ovládání hráãe
Akce
Dopﬁedu
Dozadu
Doleva
Doprava
Pﬁepnutí bûhu/chÛze
ChÛze
Otoãení na místû
Tlaãítko pro akci
Stﬁelba
Skrãení
Skok / ‰plhání
Míﬁení

V˘bûrem této poloÏky si zobrazíte seznam autorÛ hry.

Zmûna profilu (Change Profile):
V tomto menu se mÛÏete pﬁepnout na jin˘ uloÏen˘ profil za pﬁedpokladu, Ïe se nûjak˘ dﬁíve uloÏen˘ na va‰em poãítaãi nachází. ZároveÀ si zde
mÛÏete vytvoﬁit profil nov˘ nebo smazat star˘.
POZNÁMKA: Smazání profilu bude mít za následek to, Ïe dojde zároveÀ ke smazání v‰ech pﬁíslu‰n˘ch pozic.

Ukonãení (Quit):
Ukonãení hry a návrat do Windows.
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Listování dopﬁedu/dozadu
(v˘bûr zbranû)
Inventáﬁ
Uschování zbranû
Odhození zbranû
Nabití
ReÏim odstﬁelovaãe
Cíle
Mapa mûsta

Ovládání
·ipka nahoru
·ipka dolÛ
·ipka doleva
·ipka doprava
Caps Lock
Prav˘ Shift (drÏet stisknut˘ pﬁi pohybu)
Prav˘ Alt (pﬁi pohybu)
Pravé tlaãítko my‰i
Levé tlaãítko my‰i
Prav˘ Ctrl
Num. klávesnice 0
Pohyb my‰i po osách x a y
(poznámka: nelze zmûnit)
Pohyb my‰i po ose Z (koleãko my‰i)
I
H
Backspace
L
S
F1
Tab

Lostheavensk˘ kur˘r
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Ovládání vozu
Akce

Ovládání

Zrychlení
Brzdy / zpáteãka
Zatáãení doleva
Zatáãení doprava
Ruãní brzda
Omezovaã rychlosti
Ruãní / automatické ﬁazení
Zv˘‰ení rychlostního stupnû
Podﬁazení rychlostního stupnû
Houkaãka
Pohled doleva
Pohled doprava
PouÏití spojky
Pﬁepnutí kamery
Zmûna pozice (pﬁemístûní vozu v prÛbûhu závodÛ)

·ipka nahoru
·ipka dolÛ
·ipka doleva
·ipka doprava
Mezerník
F5
M
A
Z
K
,
.
X
C
Num. klávesnice 0

Základní akce

váte do kontaktu s lidmi nebo prostﬁedím.

Pomocí my‰i se mÛÏete rozhlíÏet
do v‰ech smûrÛ, kliknutím levé
my‰i pak vystﬁelit ze zbranû nebo
zaútoãit pomocí zbranû drÏené
v ruce. JestliÏe jste bez zbranû,
zaútoãíte hol˘ma rukama. Pravé
tlaãítko my‰i se pouÏívá k provádûní v‰ech dal‰ích akcí, kdy se dostá-

Smûrové ‰ipky klávesnice slouÏí
k ovládání Tommyho pohybu
dopﬁedu, dozadu a do stran.
Tommy má standardnû nastaven
bûh, ale mÛÏete jej pﬁinutit k chÛzi
a provádût níÏe uvedené akce.

Akce
ChÛze
Kotoul stranou
Pﬁelezení pﬁekáÏek

Ovládání
Smûrová ‰ipka nahoru a prav˘ Shift
Dvakrát Èuknout na ‰ipku doleva nebo doprava
Num. klávesnice 0 (stojíte-li pﬁímo vedle pﬁekáÏky)
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KdyÏ jste ve vhodné
pozici pro provedení
akce, zobrazí se v levém
dolním rohu obrazovky
ikona akãního tlaãítka
“!“. Pomocí pravého
tlaãítka my‰i vybranou
akci provedete. MÛÏete
takto nastupovat do
vozÛ, otevírat dveﬁe,

pouÏívat pﬁedmûty nebo
mluvit s ostatními postavami.
JestliÏe je moÏné v dan˘ okamÏik provést více neÏ jednu
akci, zobrazí se menu, které
vám umoÏní vybrat si, kterou
akci chcete aktivovat.

Herní displej
KdyÏ ovládáte Tommyho
v chÛzi, odehrává se hra
z pohledu tﬁetí osoby, pﬁiãemÏ pﬁi ﬁízení vozu se
pohled kamery mÛÏe zmûnit. V‰echny herní informace se zobrazují pﬁímo
na obrazovce a mûní se
v závislosti na situaci, ve
které se právû nacházíte.
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Tommyho zdraví je zobrazeno
v dolním levém rohu obrazovky.
V pﬁípadû, Ïe klesne na “0“, nastává
konec hry “GAME OVER“ a je
tﬁeba zkusit misi znovu. V prÛbûhu
hry mÛÏete narazit na lékárniãky
první pomoci, které lze pouÏít
ke zv˘‰ení úrovnû Tommyho zdraví.

KdyÏ Paulie, Sam nebo nûkter˘ jin˘
hrdina doprovází Tommyho, objeví
se nad Tommyho ukazatelem portrét pﬁíslu‰ného kolegy s ukazatelem
jeho zdraví.
KdyÏ vytáhnete zbraÀ nebo ji jiÏ
drÏíte v ruce, zobrazí se napravo od
ukazatele Tommyho zdraví ukazatel
zb˘vajícího stﬁeliva. Tento údaj
mÛÏe vypadat napﬁ. jako “7/21“,
kde “7“ oznaãuje poãet zb˘vajících
nábojÛ ve zbrani a “21“ pak celkov˘
poãet nábojÛ zb˘vajících v zásobnících, které má Tommy u sebe.

Vydání: 324

levém rohu obrazovky kompas. Ten
ov‰em neukazuje cestu do daného
místa, pouze smûr, kter˘m se máte
vydat. Je dobré pouÏívat kompas
v kombinaci s herní mapou.
JestliÏe dostanete úkol, kter˘ musíte
dokonãit bûhem urãité doby, objeví
se v pravém horním rohu kapesní
hodinky. Celkové mnoÏství ãasu
v minutách je zobrazeno pomocí
ãervené ruãiãky, která se s ubíhajícím ãasem zmen‰uje. Poslední
minuta se odpoãítává na malém
ciferníku uprostﬁed pomocí druhé
ruãiãky.
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tﬁeby paliva, díky nûmuÏ zjistíte,
kolik benzínu je‰tû máte v nádrÏi.
Kromû toho je v levém horním rohu
obrazovky zobrazen radar, kter˘ vám
poskytuje celkov˘ náhled na to, jaká
je na daném úseku pozice va‰eho
vozu ve vztahu k ostatním vozÛm.
Vozy civilistÛ jsou zobrazeny zelenou barvou, policejní vozy modrou,
nepﬁátelské nebo pronásledující
policejní vozy ãervenû a koneãnû
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tramvaje barvou Ïlutou. KdyÏ jste
poblíÏ cíle mise, objeví se na radaru
ãerven˘ kﬁíÏ.
POZNÁMKA: Radar mÛÏe b˘t
mimoﬁádnû uÏiteãn˘, jste-li pronásledováni, neboÈ poskytuje informace
o va‰em nejbliÏ‰ím okolí, ãehoÏ lze
vyuÏít k setﬁesení pronásledovatelÛ.

Mapa mûsta

Kdykoliv v prÛbûhu mise mÛÏete
stisknout klávesu “F1“, ãímÏ si
vyvoláte popis aktuálního úkolu.
KdyÏ Tommy nasedne do vozu,
poskytne vám herní displej ﬁadu dal‰ích

Podle situace se budou v dolním
levém rohu zobrazovat nad ukazatelem zdraví rÛzné zprávy.

informací. V dolním pravém rohu
obrazovky najdete tachometr a otáãkomûr. Uprostﬁed tachometru je zobrazen právû zaﬁazen˘ rychlostní stupeÀ.

KdyÏ dostanete instrukce jet do
urãitého místa, objeví se v horním

Dole pak pracuje poãítadlo najet˘ch
kilometrÛ a pod ním ukazatel spo-

Herní mapu si lze vyvolat stisknutím klávesy Tab. Tím získáte zmen‰en˘ pohled na mûsto Lost Heaven, jehoÏ prostﬁednictvím zjistíte svou
aktuální pozici a smûr, kter˘m jedete. Mapa vám dále ukazuje pomocí
modré barvy síÈ visuté Ïeleznice a jejích zastávek. Dále zde pak najdete
Ïlutû znázornûné trasy tramvají.
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V prÛbûhu mise bude vá‰ cíl zobrazen na mapû modr˘m kﬁíÏem. JestliÏe bude cíl mimo dosah aktuálnû zobrazené oblasti, bude smûr, ve kterém se nachází, zobrazen pomocí modré ‰ipky na okraji mapy.

Inventáﬁ

JestliÏe máte v inventáﬁi dostatek
místa, mÛÏete schovat “HIDE“
aktuální zbraÀ stiskem klávesy
“H“. Díky tomu pak Tommy
zÛstane stát s prázdn˘ma rukama.
JestliÏe se chcete zbranû zbavit,
stisknûte “Backspace“.
Toto nemá vliv na dal‰í pﬁedmûty,
jako jsou klíãe, balíky atd.

V prÛbûhu hry mÛÏete sbírat
a pouÏívat nejrÛznûj‰í pﬁedmûty
a zbranû, ale jste vÏdy omezeni na
takové mnoÏství, které fyzicky
unesete.
Zbranû jsou dûleny na velké nebo
malé. Malé zbranû (revolvery, nÛÏ,
upilovaná brokovnice) lze uchovávat pod kabátem nebo v kapse,
takÏe jich lze nést nûkolik najednou.
Co se t˘ãe velk˘ch zbraní (baseballová pálka, kulomet atd.), tak lze
vÏdy uloÏit pouze jednu – z toho
vypl˘vá, Ïe alternativní zbraÀ musí
b˘t drÏena v rukou. JestliÏe si pﬁejete pouÏít dal‰í zbraÀ, budete se
muset zbavit té zbranû, kterou
právû drÏíte v ruce.

POZNÁMKA: Policie netoleruje
zbranû, proto se ujistûte, Ïe je
máte schované a nepﬁitahujete tak
její pozornost.

Boj!
Ve hﬁe lze pouÏít znaãné
mnoÏství zbraní, od zbraní
pro boj zblízka, jako jsou
noÏe, aÏ po plnû automatické zbranû, jako napﬁ. kulomet. KaÏdá zbraÀ má své
osobité vlastnosti, dostﬁel,
dobu nabíjení a rozptyl
vystﬁelen˘ch nábojÛ.
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KdyÏ
pouÏíváte
zbranû pro boj zblízka
(nebo bojujete s hol˘ma rukama) a podrÏíte
levé tlaãítko my‰i,
objeví se v dolní ãásti
obrazovky li‰ta. âím
více tato li‰ta naroste
pﬁed tím, neÏ uvolníte
levé tlaãítko my‰i, tím
silnûj‰í vá‰ úder bude.

POZNÁMKA: KdyÏ budete PouÏívání zbraní z vozÛ
mít u sebe baseballovou
pálku, umlãíte silnou ranou
zezadu své nepﬁátele navÏdy.
KdyÏ budete pouÏívat odstﬁelovací pu‰ku, budete nejprve
muset stisknout klávesu “S“,
díky ãemuÏ aktivujete dalekohled pro vyhledání cíle.

POZNÁMKA: KdyÏ budete
nabíjet stisknutím klávesy
“L“, dojde k uvolnûní v‰ech
nábojÛ, které je‰tû v komoﬁe
ãi zásobníku zbyly. To se
net˘ká brokovnice. Nûkdy
mÛÏe b˘t ov‰em rychlej‰í
navolit si jinou zbraÀ, neÏ se
snaÏit pod tûÏkou palbou
dobíjet zbraÀ stávající.

Nûkteré zbranû je moÏno pouÏít
za jízdy pﬁímo z vozu. JestliÏe
u sebe máte malou pistoli jako
tﬁeba Magnum nebo kolt, navolte
si ji v inventáﬁi a stisknutím levé
my‰i zamiﬁte ven z okénka. JestliÏe chcete vrátit pohled kamery za
vÛz, stisknûte pravé tlaãítko my‰i.
POZNÁMKA: JestliÏe jedete ve
voze, budete stále muset kontrolovat jeho smûr a rychlost, abyste
se vyhnuli havárii.
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Vozidla
Vozidla hrají ve hﬁe Mafia dÛleÏitou roli. V mûstû Lost Heaven pﬁedstavuje vozidlo nejrychlej‰í a nejsnadnûj‰í zpÛsob,
jak se dostat z místa na místo. KaÏdé vozidlo má charakteristické vlastnosti (lze je zjistit v encyklopedii vozÛ Carcyclopedia), které ovlivÀují jeho chování pﬁi ﬁízení. Toto chování je dále ovlivnûno mnoÏstvím pasaÏérÛ a povrchem, po
nûmÏ právû vozidlo pﬁejíÏdí.
KdyÏ se budete projíÏdût
po mûstû Lost Heaven,
mûli byste se vyh˘bat
kolizím s jin˘mi vozidly
ãi pﬁedmûty, neboÈ ty
mohou po‰kodit nejen
va‰e vozidlo, ale i zranit
vás a v‰echny dal‰í pasaÏéry ve voze. Pneumatiky
se mohou propíchnout, coÏ ovlivní ovládání vozidla, svûtlomety pﬁestanou fungovat ãi odpadnou, pﬁi kolizi ve vysoké
rychlosti zase mÛÏe zaãít hoﬁet motor nebo vybouchnout
palivová nádrÏ. Dále je moÏné v pﬁípadû po‰kození nebo
propíchnutí palivové nádrÏe zaãít ztrácet palivo – v tomto
pﬁípadû zjistíte, Ïe vám neb˘vale rychle klesá ukazatel paliva,
pﬁiãemÏ bûhem chvíle vozidlo zastaví úplnû.

POZNÁMKA: Zdálo by se, Ïe vozidlo je bezpeãné
místo pro úkryt v prÛbûhu pﬁestﬁelky, ale jestliÏe
dojde k zasaÏení palivové nádrÏe, s nejvy‰‰í pravdûpodobností zhynete v plamenech.
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Získávání vozÛ
Tommy získá pro kaÏdou misi vozidlo od Ralpha – rodinného mechanika.
V prÛbûhu hry, jak plynou roky, se dostáváte stále k novûj‰ím a silnûj‰ím vozÛm.
Ralph také Tommymu ukazuje, jak krást ty znaãky a modely vozÛ, které má
zároveÀ na skladû. Jakmile si tyto dovednosti Tommy osvojí, mÛÏe tyto modely krást pokaÏdé, kdy kráãí ulicemi mûsta Lost Heaven.

Nejvy‰‰í poãet krádeÏí vozÛ v historii!
JestliÏe chcete ukrást urãité vozidlo, postavte se vedle dveﬁí ﬁidiãe
a podrÏte pravé tlaãítko my‰i.
âas, kter˘ k otevﬁení vozidla potﬁebujete, se li‰í v závislosti na znaãce
a modelu. V dolní ãásti obrazovky se
objeví stavová li‰ta – jakmile dojde
k jejímu vyplnûní, je vozidlo otevﬁeno. JestliÏe se pﬁi otevírání vozidla
pohnete nebo uvolníte pravé tlaãítko my‰i, stavová li‰ta se resetuje a vy
budete muset zaãít od zaãátku.
Dále je moÏné, aby Tommy “uná‰el“ vozidla, ve kter˘ch jezdí po ulicích obãané mûsta Lost Heaven.
Napﬁ. se staãí pﬁiblíÏit k vozidlu,
které zastavilo na semaforu, dle
v˘‰e popsaného postupu otevﬁít
dveﬁe u ﬁidiãe a vyhodit ho z auta
ven. Tuto akci budete schopni podniknout teprve poté, co vám Ralph
pﬁedem ukáÏe, jak ukrást vozidlo
pﬁíslu‰né znaãky a modelu.

POZNÁMKA: KrádeÏ vozu je
pﬁestupek, takÏe si dávejte pozor
na policejní hlídky v okolí.

POZNÁMKA: I kdyÏ pro vás
mÛÏe b˘t takové ﬁe‰ení nevyhnutelné, nûkteﬁí ﬁidiãi asi nebudou
z va‰eho pokusu ukrást jejich vÛz
nad‰ení a mohou se snaÏit
pomstít.
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Ovládání rychlosti Standardní
nastavení pﬁevodovky pro ovládání
jízdy vozidla je nastaveno na automatické ﬁazení, nicménû chcete-li,
mÛÏete pﬁepnout na ruãní ﬁazení
a zaãít pouÏívat spojku – pro pﬁepínání mezi tûmito volbami staãí
pouÏít klávesu “M“. Pomocí kláves
“A“ a “Z“ mûníte rychlostní stupnû a pomocí klávesy “X“ ovládáte
spojku. Se‰lápnutím spojky a zv˘‰ením otáãek motoru mÛÏete dosáhnout vy‰‰ího zrychlení pﬁi rozjezdu.
POZNÁMKA: Pﬁi pﬁepnutí na
manuální ovládání pﬁevodovky
máte moÏnost ponechat ji na neutrálu s odbrÏdûnou ruãní brzdou,
coÏ je znázornûno v oknû rychlostního stupnû uprostﬁed tachometru pomocí písmene “N“. Díky
tomu mohou b˘t vozidla bez jakéhokoliv odporu pﬁesouvána.

Tankování
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Omezovaã rychlosti
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Ralphova garáÏ

KdyÏ jezdíte po mûstû Lost Heaven,
musíte stále poslouchat dopravní
zákony, které se vztahují na v‰echny
ﬁidiãe ve mûstû, a to vãetnû omezení
rychlosti jízdy. Stisknutím tlaãítka
“F5“ aktivujete omezovaã rychlosti,
kter˘ vám zabrání omylem pﬁekroãit
maximální povolenou rychlost. KdyÏ
jej budete mít aktivován, bude nad
tachometrem zobrazena Ïlutá ikona.

vat. Dávejte proto pozor na mnoÏství paliva v nádrÏi vozidel, která kradete, neboÈ
urãitû nebudete chtít, aby vám do‰el benzín bûhem honiãky s nepﬁáteli nebo policií.
Na rÛzn˘ch místech mûsta Lost Heaven
jsou rozmístûny benzínové pumpy. JestliÏe
chcete doplnit palivo, zajeìte do benzínky
tak, abyste se levou stranou vozu ocitli
vedle pumpy. Poté stisknutím pravého tlaãítka my‰i vyvolejte menu, ve kterém
vyberte moÏnost doplnûní paliva. JestliÏe
jste právû hledán policií, nebude vám
umoÏnûno palivo doplnit.

KaÏdé vozidlo, které vám Ralph poskytne,
bude mít plnou nádrÏ paliva – ta se vám
bude ale bûhem jízdy po mûstû vyprazdÀo-
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POZNÁMKA: V blízkosti benzínov˘ch
pump si není moudré pohrávat s ohnûm
nebo zbranûmi.

Vozidla, která vám pﬁedá
Ralph nebo jeÏ se vám
podaﬁí ukrást (viz níÏe)
v prÛbûhu hry, budou na
zaãátku mise zaparkována
na dvoﬁe za Salieriho
barem. Vozidla, která se
zde nacházejí, pocházejí od
Ralpha (i tehdy, byla-li
odloÏena v prÛbûhu mise ve
mûstû), a to vãetnû vozidel,

která jste zanechali na dvoﬁe
v prÛbûhu mise, a vozidel,
která jsou pouÏívána pﬁi
ukonãení mise, ale nebyla
vrácena k Salieriho baru.
POZNÁMKA:
JestliÏe je vozidlo zniãeno
v prÛbûhu mise, bude ztraceno a pro následující misi jiÏ
nebude v garáÏi k dispozici.
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Veﬁejná
doprava

Na konci kaÏdé mise se zobrazí menu,
které vám ukáÏe vozidla, jeÏ byla pﬁidána do garáÏe, a ta, kter˘ch jste se
zbavili nebo zniãili. Na dvoﬁe je
moÏno parkovat jenom urãit˘ poãet
vozidel – v pﬁípadû, Ïe jiÏ Ïádné dal‰í
místo není, nabídne vám hra moÏnost
daného vozu se zbavit (vztahuje se
i na ta vozidla, která jste získali v prÛbûhu mise), ãímÏ dojde k uvolnûní
místa pro vozidla, která jste získali
nebo ve kter˘ch právû jezdíte.

KdyÏ si s Ralphem promluvíte v prÛbûhu mise, nabídne vám hra menu,
pomocí nûhoÏ se mÛÏete zbavovat
vozidel v garáÏi stejn˘m zpÛsobem,
jako kdyÏ v ní jiÏ není Ïádné místo.

Vydání: 324

Policie hlídá mûsto
Lost Heaven stejnû
jako kterékoliv jiné
mûsto – pû‰ky nebo
ve vozech.
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Policie

Za spáchání men‰ího pﬁestupku vám
udûlí na místû pokutu, za váÏnûj‰í zloãin
vás pak zatkne.
V pﬁípadû potﬁeby
pouÏije sílu.
Aãkoliv je pouÏívání vozidel
nejrychlej‰í a nejsnadnûj‰í
cesta k pﬁepravû po mûstû Lost
Heaven, je také moÏné pouÏít
mûstskou síÈ tramvají nebo se
projet po visuté Ïeleznici. Stanice moÏného nástupu do
vlakÛ jsou zobrazeny na herní
mapû.

KdyÏ spácháte men‰í
pﬁestupek (za kter˘
budete muset zaplatit
pokutu), objeví se
v horní ãásti obrazovky
ikona lístku, vy budete
muset zastavit, vystoupit z vozu a zaplatit. Za
men‰í pﬁestupek lze
povaÏovat o nûco rychlej‰í jízdu, neÏ povoluje
omezovaã
rychlosti
(aktivován stisknutím
klávesy “F5“), jízdu na
ãervenou,
sraÏení
dopravní znaãky ãi
drobné kolize s jin˘mi

vozy. MÛÏete se pokusit ujet, ov‰em policisté
vás budou pronásledovat – kdyÏ vás dostihnou a vsadí do vûzení,
nastává konec hry. Policie se vás také pokusí
uvûznit tehdy, kdyÏ
spácháte ãtyﬁi po sobû
jdoucí pﬁestupky. Dále
se vás bude policie snaÏit uvûznit za váÏnûj‰í
trestné ãiny. JestliÏe se
vás policie bude snaÏit

zatknout,
namísto
ikony lístku se objeví
ikona pout. JestliÏe vás
vsadí policisté do vûze-

ní, nastává opût konec
hry.
âiny, za které jiÏ mÛÏete jít do vûzení, zahrnují velké pﬁekroãení
povolené
rychlosti,
váÏné havárie, ukradení
vozidla, násilnické chování, najíÏdûní do chodcÛ a no‰ení zbranû na
veﬁejnosti.
KdyÏ se pokusíte uprchnout, zaãne vás policie
pronásledovat. JestliÏe
kráãíte, zapískají policisté na pí‰Èalku, aby
upozornili dal‰í poblíÏ
stojící policisty. Dostanou-li se potom k telefonu, bude upozornûn
kaÏd˘ policista ve mûstû
a na obrazovce se objeví li‰ta “Hledan˘“
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(Wanted). JestliÏe jsou
policisté v hlídkov˘ch
vozech, uvûdomí své
dal‰í kolegy pomocí
vysílaãky ve voze –
i v tomto pﬁípadû se
zobrazí li‰ta “Hledan˘“. JestliÏe se vám
podaﬁí dostat z dohledu
policie, zaãne li‰ta zloãinu blednout. V pﬁípadû,
Ïe se vám podaﬁí drÏet
z dohledu policie dostateãnû dlouho, zmizí
nakonec li‰ta “Hledan˘“
úplnû.
KdyÏ
vystoupíte z jednoho
vozu a pﬁestoupíte do
druhého, aniÏ by vás
zahlédli policisté, objeví
se ikona policisty s “???“
nad hlavou.

Lostheavensk˘ kur˘r
To znamená, Ïe policie
nezná va‰i totoÏnost.
Nespácháte-li po urãitou dobu trestn˘ ãin,
ikona “Hledan˘“ zmizí.
KdyÏ zaútoãíte na policistu, pokusíte se ho
pﬁejet nebo na nûj ve
mûstû zaãnete pálit, roz-

hodne se policie pouÏít
zbranû, aby vás zastavila. KdyÏ k tomu dojde,
zobrazí se v horní ãásti
obrazovky ikona pistole.
JestliÏe se jim nepodaﬁí
vás zastavit, zalarmují
celou policii ve mûstû
a zaãnou stavût na silnicích bariéry, abyste
nemohl
uniknout
vozidlem.
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POZNÁMKA:
KdyÏ
spácháte trestn˘ ãin pﬁi
ﬁízení vozu, nebude
znát policie va‰i tváﬁ
a bude sledovat pouze
vÛz. KdyÏ se vám podaﬁí najít místo, kde
vystoupíte z vozu, aniÏ
by vás zpozorovali policisté, nebudou vás dále
pronásledovat. Ikona
v horní ãásti obrazovky
se stane prÛhlednou,
a jestliÏe nespácháte
nûjak˘ dal‰í zloãin ãi
nepojedete
stejn˘m
vozem, pﬁestanou po
vás pátrat nadobro. To
se t˘ká také pﬁípadu,
kdy spácháte zloãin
mimo vÛz, ale dokáÏete
se dostat nepozorovanû
do vozu.

SALIERIHO BAR V MALÉ ITÁLII
1. Zadní vchod do baru
2. Parkovi‰tû vozÛ
3. Ralphova garáÏ
4. Vincenzova dílna
5. V˘chod do ulice
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V Salieriho baru
Vût‰ina misí ve hﬁe zaãíná
v Salieriho baru. Bar slouÏí
jako základna pro Salieriho
rodinná setkání a také vám
zde Don nebo jeho consiglieri Frank budou zadávat úkoly.
Poté, co se dozvíte o úkolu,
se budete vût‰inou muset
porozhlédnout po nûjakém
vybavení pro misi. Vincenzo
pracuje v malé dílnû vedle
dvora a mÛÏe vám poskytnout zbranû. Ralph, rodinn˘
automechanik,
pracuje
pﬁímo ve dvoﬁe a mÛÏe vám
poskytnout vozy. KdyÏ jste
náhodou nûjaké vozidlo
ukradli a vrátili se s ním
k Salierimu, bude i tento vÛz
zaparkován zde tak, abyste
mûli v budoucnu na v˘bûr
z vût‰ího mnoÏství.
Vût‰ina misí konãí tehdy,
kdyÏ se vrátíte k Salierimu
a vstoupíte do baru pﬁedními
nebo zadními dveﬁmi.

Tom Angelo
Tom je hlavní postavou celé hry.
PÛvodnû se Ïivil jako taxikáﬁ, ale
vzhledem ke kombinaci nepﬁíjemn˘ch okolností je pﬁinucen pﬁidat
se k organizaci Mafia. Tom je celkem pﬁíjemn˘ chlapík, ale tûÏké
dûtství a Ïivot v 30. letech 20. století ponûkud pozmûnily jeho
Ïivotní hodnoty. Z toho dÛvodu
je schopen dûlat vûci, které by normální obãan nebyl schopen
pochopit – nûkdy Tommyho ale
pﬁece jenom trápí svûdomí.
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Norman
Norman je typick˘m pﬁíkladem detektiva
vychovaného ‰kolou tvrd˘ch úderÛ. Je to drsn˘
muÏ nedbající o svÛj vzhled, kter˘ se chová,
jako by nenávidûl v‰echny okolo sebe. Tom mu
vypráví svÛj pﬁíbûh, ale moc sympatií nesklízí.
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Sam
Sam je dal‰í spolupracovník Toma. Na první
pohled vypadá jako prÛmûrn˘ obãan s pﬁátelsk˘m úsmûvem. Je velk˘ a nûkdy tûÏkopádn˘.
Je také plach˘ a moc nemluví. âasto pracuje
s Tomem a Pauliem a v‰ichni jsou to dobﬁí
pﬁátelé.

Frank

Don Salieri
Boss rodiny, pro kterou Tommy pracuje. Je to
muÏ, kter˘ toho jiÏ spoustu proÏil a jen tak ho
nûco nepﬁekvapí. Je to typick˘ mafián, kter˘ si
své postavení nevybudoval jenom pro peníze
a kter˘ nevraÏdí vÏdy, kdyÏ chce dostat to, co
chce. Je pﬁátelsk˘, ale kdyÏ se rozzuﬁí, mÛÏe
b˘t nebezpeãn˘. Nûkdy je pro nûj dÛleÏitûj‰í
byznys neÏ pﬁátelství.

Frank je nejlep‰í pﬁítel, spolupracovník a poradce
Dona Salieriho. Jeho hlavním zájmem jsou rodinné
finance a legální stránka byznysu. Na tuto funkci se
hodí perfektnû. Na první pohled se zdá, Ïe mezi tyto
kriminálníky nepatﬁí, pÛsobí jako velmi tich˘, nenápadn˘ a pﬁíjemn˘ muÏ. Svou práci vykonává pﬁedev‰ím kvÛli silnému poutu s Donem Salierim a jejich
spoleãné minulosti. Vyrostli spolu v chudé ãtvrti
a díky Donovi získal vût‰inu toho, co má, takÏe se
k nûmu nyní nemÛÏe otoãit zády. Kdyby vyrostl na
jiném místû, byl by bezpochyby úspû‰n˘m právníkem nebo obchodníkem.

Paulie

Vincenzo

Tommyho poboãník, energick˘ a temperamentní muÏ, kter˘ se nûkdy chová naprosto
nepﬁedvídatelnû. KdyÏ si nûkoho oblíbí, je mu
tím nejoddanûj‰ím pﬁítelem, nûk˘m, na koho je
za v‰ech podmínek spolehnutí. KdyÏ se mu
nûkdo nelíbí, znamená to pro nûj spoustu problémÛ. Tom a Paulie jsou nejlep‰í pﬁátelé
a ãasto spolu pracují i chodí za zábavou.

Pracuje pro rodinu jiÏ velmi dlouho a znamená
to pro nûj v‰echno. Je to divné, Ïe by takov˘
mil˘ chlápek jako Vincenzo na‰el svou nejvût‰í
lásku ve zbraních, ale právû z toho dÛvodu se
stará o arzenál Salieriho zbraní a vybírá nejlep‰í zbranû pro mise.
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Ralph
Ralph je co se t˘ãe vozidel naprosto nepﬁekonateln˘
odborník. DokáÏe rozebrat, opravit, vylep‰it a poté
znovu sestavit v‰echno, na co sáhnou jeho ‰ikovné
ruce. Jeho svût se toãí okolo v‰eho na ãtyﬁech kolech
a o ãemkoliv jiném ví jenom velice málo. Z toho
dÛvodu se bude bavit jenom o autech, i kdyÏ ani
rozhovor o nich pro nûj nebude nejlehãí.

Hru spoleãnosti Illusion
Softworks

Pluginy do editoru LS3D
Marek Rabas
Miroslav Ondru‰
Tomá‰ ·tûpánek

Jan Koneãn˘
Zdenûk “Denny” Ratajsk˘
Kateﬁina Svobodová
Petra Hﬁebíãková

Nahráno ve
Studiu B
Národní divadlo
Praha

¤editel v˘voje
Petr Vochozka

Návrh postav
Roman Hladík
Zvlá‰tní efekty
Jan Straka

Mícháno a zvukovû
upraveno ve
Studiu Evoo

Producent
Luká‰ Kuﬁe

Kaskadéﬁi
Martin ·ebela
Karel Malãík
Vojtûch Malãík
Jiﬁí Puch˘ﬁ

Vedoucí programátor
Dan DoleÏel

3D grafika
David ·emík
Pavel Tretera
Tomá‰ Hﬁebíãek
Michal Mach
Milan ·affek
Pavel Procházka

Gathering Of
Developers uvádí

¤editel pro engine LS3D
Denis âern˘

Morello
Salieriho hlavní protivník – kde Salieri zvolí vyjednávání, tam Morello pouÏije armádu muÏÛ vybaven˘ch
kulomety.
Kde Salieri trestá zradu, tam Morello nevybíravû dává
najevo svou moc. Z toho dÛvodu má ve mûstû znaãn˘ vliv, kter˘ se snaÏí roz‰íﬁit i na území rodiny Salieri. UÏiteãn˘m pomocníkem mu je jeho bratr Sergio.
Nicménû nakonec niãí v‰echno, v ãem má prsty, kvÛli
svému aÏ pﬁíli‰ brutálnímu chování.

Lucas Bertone
Lucas je pﬁíjemn˘ Ital ve stﬁedních letech, automechanik pro bohaté. Má velké srdce, i kdyÏ vzhledem
k sluÏbám, které prokazuje organizaci Mafia, není
Ïádn˘ svatou‰ek.
POZNÁMKA: Aãkoliv není souãástí Salieriho rodiny,
ãasto se vyplatí Lucase ve volném ãase nav‰tívit, neboÈ
na rozdíl od Ralpha má vzhledem ke své profesi pﬁístup k luxusnûj‰ím a exotiãtûj‰ím vozÛm.
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Hudba
Vladimír ·imÛnek
Kamera
Tomá‰ Hﬁebíãek
V˘tvarn˘ reÏisér
Pavel âíÏek
Scénáﬁ a reÏie
Daniel Vávra
Návrh úrovní
David ·emík
Pavel Tretera
Pavel Brzák
Luká‰ Kuﬁe
Radek Pe‰l
Programování
Martin “Branner”
Brandstätter
Kolize, animace tváﬁí
a editor animovan˘ch
scén
Daniel âapek
Umûlá inteligence
Jiﬁí Pop
Naprogramování
fyzikálních zákonÛ
Václav Král
T˘m pro v˘voj enginu
LS3D
Radek ·evãík
Tomá‰ Blaho
Pavel Dlouh˘
Dodateãné programování
Ale‰ Boﬁek

2D grafika
Pavel âíÏek
Roman Hladík
Jan Straka
Milan ·affek
V˘tvarn˘ vzhled
Daniel Vávra
Pavel âíÏek
Dodateãná grafika
Jan Îateck˘
Benedikt Záhora
Ale‰ Filka
Michal Beran
Pavel Grim
Radek Marek
Eduard DoleÏal
Martin Duda
Michal Babjár
Karel Matûjka
Animace a filmové scény
Michal Mach
Patrik Marek
Zbynûk Trávnick˘
·tûpán Prokop
Roman Hladík
Storyboard
Martin Dvoﬁák
Tomá‰ Hﬁebíãek
Herci pro motion capture
Tomá‰ Sedlák
Josef Va‰ek
Dodateãní herci pro
motion capture
Jiﬁí Alán

Mistﬁi zvuku
Michal Chovanec
Petr Klimunda
Jan Absolín

Testovací jednotky
spoleãnosti Ilusion
Softworks

Take 2 Interactive
Producent
Andrew Morley
ManaÏer v˘voje
Luke Vernon
Produkce a reÏie dabingu
Renaud Sebbane

Vedoucí tester
Vladimír Neãas

Zvlá‰tní poradce
Joe Howell

Testeﬁi
Jiﬁí Matou‰
Libor Kvasniãka
Michal Axmann
Josef Va‰ek
Viktor Procházka
Jan Kittler

ManaÏer technick˘ch sluÏeb
Sajjad Majid

Externí beta-testeﬁi
Jiﬁí Va‰ek
Franti‰ek Sitárik
Vladimír ·enflok
Petr Balá‰
Tomá‰ Bezdûk
Jindﬁich PrÛ‰a
Jiﬁí Doãkal
Technická podpora
Petr Ol‰ansk˘
Tomá‰ Hocek
Zbrojní poradce
Jan Krãmáﬁ
Hudbu pro orchestr
pﬁipravil a dirigoval
Adam Klemens
Hudební dohled
Jiﬁí Zobaã
Mistr zvuku
Vladimír Fila
Orchestr
âesk˘ symfonick˘ orchestr
Smluvnû zajistil
Jiﬁí KﬁiÏanovsk˘

Generální ﬁeditel pro svût
Gary Lewis
¤editel pro obchodní
záleÏitosti
Simon Little
ManaÏer pro produkci
skupiny
Jon Broadbridge
Koordinátor pro
produkci skupiny
Chris Madgwick
ManaÏer t˘mu pro design
James Crocker
T˘m pro design
Tom Baker
Selena Miffling
James Quinlan
ManaÏer pro ovûﬁení kvality
Mark Lloyd
Dohled nad testováním &
hlavní tester
Kevin Hobson
Dohled nad testováním
Paul Byers
Tim Bates
Testeﬁi
Andy Mason
Charlie Kinloch
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Lee Johnson
Matt Hewitt
Kit Brown
Rob Dunkin
Denby Grace
Phil Alexander
Phil Deane
James Cree
Michael Emeny
Jonathan Stones
Michael Blackburn

Take 2 UK
Marketingov˘
manaÏer - UK
Sarah Seaby
ManaÏer pro produkt
Gary Sims
ManaÏer pro obchodní
marketing
Mark Jackson
ManaÏer pro online
marketing
Julian Hoddy
ManaÏer pro styk
s veﬁejností
Nick Boulstridge

Take 2 International
Viceprezident
mezinárodního
marketingu
Christoph Hartmann
ManaÏeﬁi pro
mezinárodní produkty
Gabriel Wunderlich
Jochen Till
Koordinátor pro
mezinárodní
dokumentaci
Karl Unterholzner

Take-Two
Interactive (USA)
V˘konn˘ producent
Sam Houser
V˘konn˘ ﬁeditel pro
technologie
Gary J. Foreman
¤editel pro v˘voj
produktu
Jamie King
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Viceprezident pro
marketing
Terry Donovan
Viceprezident pro
vydávání
Chris Mate
Producent
Brian M. McGinn
¤editel marketingu
Greg Bauman
ManaÏer prodejních
kanálÛ
Mark Moon
¤editel pro styk
s veﬁejností
Jeff Castaneda
ManaÏer pro styk
s veﬁejností
Anne Marie Sims
MarCom ko-ordinátor
Chris Larkin
¤editel pro v˘robu
Jennifer Kolbe
V˘tvarn˘ ﬁeditel
Mike Snyder
V˘tvarn˘ návrháﬁ
Pete Muench
Editor videa
Mike Tipul
3D grafika
Mike Yeiser
Producenti pro síÈ
Adam Tedman
Jeff Williams
Webmaster
Rob Fletcher
Tvorba webov˘ch stránek
Futaba Hayashi

Technická podpora
/ ovûﬁení kvality
pro USA
ManaÏer technické
podpory
Phil Santiago
Dohled nad technickou
podporou
Syd Saunders
Technick˘ specialista
Frank Kirchner

Techniãtí analytici
Patty Saneman
Andre Liggins
Kathy Young
Matt Baros
Dave Thomas
Stacey Sharpe
Mykl Ranere
Lisa Nawrot
ZVLÁ·TNÍ
PODùKOVÁNÍ
Timothymu Richardsonovi
za jeho re‰er‰e dopravního
a trestního práva oné doby.

Hlasy propÛjãili
Tommy
Mike Sorvino
Paulie
William Demeo
Salieri
George Dicenzo
Sam
Matt Servitto
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Alvarez, Adam Davidson,
John Zurhellen a Gean
Hilgreen.

“Lentement Mademoiselle“
Django Reinhardt a The
Hot Club de France

Obsazení zajistila
agentura
Judy Henderson Casting,
New York

Disc C: Paris & London
1940-1946, skladba 10,
JSP Records

Studio pro namluvení
hlasÛ poskytlo
Digital Arts, New York

Disc C: Paris & London
1940-1946, skladba 11,
JSP Records

AUTO¤I HUDBY
DO HRY MAFIA:

“Manoir des Mes Reves“
Django Reinhardt a The
Hot Club de France

“Minor Swing“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France
Disc A: Paris 1937,
skladby 19, JSP Records
“Rhythm Futur“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France
Disc B: Paris 1939-1940,
skladba 9, JSP Records

Vincenzo
John Tormey

“Coucou“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France

Norman
David O’Brian
Sarah
Cara Buono
Morello
John Doman
Luigi
Paul Scannapieco
Îlut˘ Pete
Ray de Mattis
Zvlá‰tní podûkování
dal‰ím dabérÛm:
Bill Buell, Chris Phillips,
Mark Gomez, Laura
Paterson, Jenny Jemison,
Gillian Telling, Adam
Tedman, Steve Kenzevich,
Pricilla DiStacio, Joe
Green, Juan Guitierrez,
Steve Roberts, Mo
Tayyarrah, Ignazio

“Douce Ambience“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France

Mistr zvuku
Axel Ericson

Frank
Dan Grimaldi

Ralph
Jeff Gurner
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Disc C: Paris & London
1940-1946, skladba 12,
JSP Records
“Cavalerie“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France
Disc C: Paris & London
1940-1946, skladba 14,
JSP Records
“Coquette“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France

Disc B: Paris 1939-1940,
skladba 12, JSP Records

Disc C: Paris & London
1940-1946, skladba 19,
JSP Records

“Vendredi“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France

“Echoes of France“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France

Disc B: Paris 1939-1940,
skladba 18, JSP Records

Disc C: Paris & London
1940-1946, skladba 22,
JSP Records

“Oiseaux des Iles“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France
Disc C: Paris & London
1940-1946, skladba 2, JSP
Records
“Belleville“ Django
Reinhardt a The Hot Club
de France
Disc C: Paris & London
1940-1946, skladba 9, JSP
Records

“You Rascal, You“ The
Mills Brothers
Chronological Volume 1,
skladba 6, JSP Records
“Chinatown, My
Chinatown“ The Mills
Brothers
Chronological Volume 1,
skladba 17, JSP Records
“Tiger Rag“ The Mills
Brothers
Chronological Volume 1,
skladba 21, JSP Records
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“Out For No Good“ The
Mills Brothers
Chronological Volume 3,
skladba 17, JSP Records
“Moanin’ For You“ The
Mills Brothers
Chronological Volume 3,
skladba 22, JSP Records
“Caravan“ The Mills
Brothers
Chronological Volume
Five, skladba 6, JSP
Records
“Long About Midnight“
Louis Prima
Volume 1. 1934-35,
skladba 3, JSP Records
“Sing It Way Down Low“
Louis Prima
Volume 1. 1934-35,
skladba 5, JSP Records
“I’m Living In A Great Big
Way“ Louis Prima
Volume 1. 1934-35,
skladba 18, JSP Records
“I’m Not Rough“ Lonnie
Johnson
Playing With The Strings,
skladba 9, JSP Records
“The Mooche“ Lonnie
Johnson
Playing With The Strings,
skladba 14, JSP Records
“Jet Black Blues“ Lonnie
Johnson
Playing With The Strings,
skladba 19, JSP Records
“You Run Your Mouth and
I’ll Run my Business“
Louis Jordan and his
Tympany Five
Disc A: 1938-1940,
skladba 16, JSP Records
JSP RECORDS
(WWW.JSPRECORDS.COM)P

O BOX 1584, LONDON,
N3 3NW. U.K.

“Lake of Fire“ od Lordz of
Brooklyn pouÏito
s laskav˘m svolením
Tunnel Vision Media.
“La Verdine“ od Latcho
Drom pouÏito s laskav˘m
svolením Musiques du
Soleil
Dûkujeme:
Michalu Baãíkovi
Vladimíru âíÏkovi
·tefanovi
Aaronu Rigbymu
V‰em na‰im rodinám,
manÏelkám a pﬁítelkyním
za ve‰kerou podporu,
kterou jsme od nich po
takovou dobu ãerpali.
V‰em majitelÛm
znaãkov˘ch vozÛ, kteﬁí
nám dali technické
informace a rady.
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ZÁKAZNICKÁ PODPORA (V ANGLICKÉM JAZYCE)

OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENâNÍ SMLOUVA

Uãinili jsme v‰e moÏné pro to, aby na‰e produkty byly kompatibilní s co nejvût‰ím poãtem aktuálního poãítaãového vybavení. Nicménû jestliÏe máte s fungováním nûkterého z na‰ich produktÛ jakékoliv problémy, mÛÏete se
nûkolika zpÛsoby obrátit na na‰e Oddûlení technické podpory:
Pﬁedtím, neÏ jej ov‰em kontaktujete, se peãlivû pﬁipravte. JelikoÏ vám chceme poskytnout co nejlep‰í radu, potﬁebujeme znát co nejvíce dostupn˘ch informací o vybavení va‰eho poãítaãe a o okolnostech samotného problému.
JestliÏe nejste schopni zjistit níÏe uvedené informace sami, obraÈte se se Ïádostí o jejich specifikaci na oddûlení
technické podpory v˘robce nebo prodejce svého poãítaãe. Bez tûchto informací totiÏ nebudeme schopni vá‰ problém vyﬁe‰it.

Tato OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENâNÍ SMLOUVA (dále “smlouva“), vãetnû Omezené záruky a dal‰ích zvlá‰tních ustanovení, je právní smlouvou mezi vámi (aÈ uÏ jste fyzická ãi právnická osoba) a firmou Take 2 Interactive Software (dále “vlastník“)
t˘kající se tohoto softwarového produktu a materiálÛ v nûm obsaÏen˘ch ãi jinak se k nûmu vztahujících. JestliÏe nainstalujete nebo
jin˘m zpÛsobem pouÏijete tento software, vzniká tím vá‰ souhlas s podmínkami v této smlouvû obsaÏen˘mi. JestliÏe s tûmito podmínkami nesouhlasíte, vraÈte bez prodlení softwarové balení a pﬁidruÏené materiály (vãetnû hardwarového vybavení, manuálu, dal‰ích písemn˘ch materiálÛ a obalu) na místo, kde jste je získali, spoleãnû s úãtem, bez nûjÏ vám nemÛÏou b˘t vráceny zpût peníze.

NÍÎE UVÁDÍME INFORMACE, KTERÉ POT¤EBUJEME PRO ¤E·ENÍ PROBLÉMU:
Kontaktní informace:
• Va‰e jméno
• Emailová adresa, telefon, na nûmÏ jste pﬁes den k zastiÏení, nebo po‰tovní adresu
• JestliÏe nebydlíte ve Velké Británii, uveìte zemi, ze které nás kontaktujete, a informaci o jazykové verzi hry.
INFORMACE O SYSTÉMU:
• Znaãka va‰eho PC a model
• V˘robce a rychlost procesoru
• V˘robce a rychlost mechaniky CD-ROM
• Celkové mnoÏství pamûti RAM
• Znaãka a typ videokarty / 3D akcelerátoru vãetnû velikost videopamûti
• Znaãka a typ zvukové karty
• Informace o znaãce a ovladaãi my‰i.
Prosíme, nezapomeÀte popsat co nejjasnûji ve‰keré okolnosti doprovázející problém vãetnû pﬁípadn˘ch chybov˘ch
hlá‰ení.
POZNÁMKA: PROSÍME, NEKONTAKTUJTE ODDùLENÍ TECHNICKÉ PODPORY FIRMY TAKE 2 ZA ÚâELEM ZÍSKÁNÍ
HERNÍCH TIPÒ. Pracovníci tohoto oddûlení nejsou oprávnûni ani kvalifikováni takové informace poskytovat.
KONTAKTY NA ODDùLENÍ TECHNICKÉ PODPORY:
Po‰ta: ................................Take 2 Interactive Technical Support
Unit A, Sovereign Park
Brenda Road
Hartlepool
TS25 1NN
Telefon: .............................(0870) 1242222 / hovorné zpoplatÀováno podle pásma (7 dní v t˘dnu od
9:00 do 23:00 CET s v˘jimkou státem uznávan˘ch svátkÛ)
Fax: ...................................01429 233677
E-mail:...............................take2@startekeurope.com
tech.support@take2europe.com
Internet:.............................www.take2games.co.uk

TECHNICKÁ PODPORA (V âESKÉM JAZYCE)
NeÏ sáhnete po telefonu, P¤EâTùTE SI TOTO!
Máte-li potíÏe s instalací nebo hraním na‰ich her, chceme vám pomoci. Za prvé si poﬁádnû proãtûte instalaãní
pokyny. JestliÏe jste se ﬁídil(a) pokyny dokumentace, a pﬁesto máte potíÏe s instalací nebo provozováním tohoto
softwaru, obraÈte se prosím na na‰i HELP linku:
02 - 57 18 95 45 (v pracovní dny a od 9 do 17 hodin)
NezapomeÀte si prosím pﬁipravit podrobn˘ popis závady a technické údaje o svém PC.
MoÏnosti spojení pomocí on-line sluÏeb: e-mail: help@cenega.cz
WWW: Podívejte se na na‰i WWW stránku na adrese www.cenega.cz
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Udûlení omezené nev˘luãné licence. Tato smlouva vám umoÏÀuje pouÏívat jednu (1) kopii softwarového programu (dále SOFTWARE)
obsaÏeného v tomto balení pro osobní pouÏití na jednom domácím nebo pﬁenosném poãítaãi. PouÏíváním SOFTWARE na poãítaãi se
rozumí stav, kdy je nahrán do doãasné pamûti (napﬁ. RAM) nebo instalován na trval˘ nosiã (napﬁ. harddisk, CD-ROM nebo jiné ukládací médium) pﬁíslu‰ného poãítaãe. Instalace na síÈov˘ server je pﬁísnû zakázána s v˘jimkou toho, je-li software pouÏit v souladu se
zvlá‰tní a oddûlenou síÈovou licencí získanou od vlastníka. Tuto smlouvu jako takovou nezbytnou síÈovou licenci nelze vykládat.
Instalace na síÈovém serveru pﬁedstavuje pouÏití, které musí vyhovovat podmínkám této smlouvy. Tato licence není prodejem originálního SOFTWARE ani Ïádné jeho kopie.
Vlastnictví du‰evního majetku. Vlastník si ponechává ve‰kerá práva, vlastnictví a obchodní podíl vztahující se k tomuto SOFTWARU
a pﬁidruÏen˘m manuálÛm, balení a dal‰ím písemn˘m materiálÛm (dále DOPROVODNÉ MATERIÁLY), a to vãetnû, ale bez omezení na,
ve‰ker˘ch copyrightÛ, obchodních znaãek, obchodních tajemství, obchodních názvÛ, vlastnick˘ch práv, patentÛ, titulÛ, poãítaãov˘ch
kódÛ, audiovizuálních efektÛ, námûtÛ, postav, jmen postav, pﬁíbûhÛ, dialogÛ, nastavení, grafiky, zvukov˘ch efektÛ, hudebních dûl
a morálních práv. SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY jsou chránûny autorsk˘m zákonem Spojen˘ch státÛ a dal‰ími autorsk˘mi
zákony a smlouvami po celém svûtû. Ve‰kerá práva vyhrazena. SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY je bez pﬁedchozího písemného svolení vlastníka zakázáno kopírovat nebo reprodukovat jak˘mkoliv zpÛsobem na jakékoliv médium, aÈ jiÏ v celku nebo jejich
ãást. KaÏd˘, kdo jak˘mkoliv zpÛsobem zkopíruje nebo reprodukuje SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY vcelku nebo jenom jejich
ãást na jakékoliv médium, vûdomû poru‰uje autorské zákony a vystavuje se obãanskému nebo trestnímu ﬁízení.
Zálohování a archivace SOFTWARU. Poté, co si nainstalujete SOFTWARE do trvalé pamûti poãítaãe, mÛÏete si originální disk(y)
a/nebo CD-ROM (pamûÈové médium) nechat a pouÏívat pouze pro záloÏní a archivaãní úãely.
Omezení. PakliÏe není v podmínkách této smlouvy uvedeno jinak, máte zakázáno kopírovat nebo jinak reprodukovat SOFTWARE
a DOPROVODNÉ MATERIÁLY; upravovat nebo zhotovovat odvozená díla zaloÏená na SOFTWARU a DOPROVODN¯CH MATERIÁLECH;
distribuovat kopie SOFTWARU a DOPROVODN¯CH MATERIÁLÒ prodejem nebo jinak pﬁevádût vlastnictví k nim; pÛjãovat, pronajímat
nebo poskytovat SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY na leasing; nebo SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY pouÏívat na veﬁejnosti. V˘slovnû vám zakazujeme pﬁená‰et SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY elektronicky nebo jin˘m zpÛsobem pﬁes Internet
nebo pomocí jakéhokoliv jiného média dal‰ím osobám. V˘slovnû vám zakazujeme prodávat nebo pouÏívat jakékoliv postavy ãi ostatní komponenty hry za jak˘mkoliv úãelem. V˘slovnû vám zakazujeme prodávat nebo za úãelem zisku jinak pouÏívat úrovnû, programová vylep‰ení, pokraãování nebo jiné pﬁedmûty zaloÏené na nebo vztahující se k tomuto SOFTWARE a DOPROVODN¯M
MATERIÁLÒM nebo vytvoﬁené pomocí editoru úrovní SOFTWARU. KdyÏ vytvoﬁíte pomocí editoru úrovní nové úrovnû, programová
vylep‰ení, pokraãování nebo jiné pﬁedmûty k SOFTWARU, a to vãetnû vytvoﬁení úplnû nov˘ch úrovní (souhrnnû dále naz˘van˘ch
Modifikace), souhlasíte s následujícími omezeními: (i) editor úrovní SOFTWARU a pﬁidruÏené v˘vojové nástroje a dokumentace (souhrnnû “SDK“) se povaÏují za oddûlené od SOFTWARU v tom smyslu, Ïe na nû VLASTNÍK neposkytuje záruku ani technickou podporu. Nicménû si VLASTNÍK ponechává na SDK v‰echny copyrighty a intelektuální práva, jak je stanoveno v této licenci. (ii) va‰e modifikace musí ke spu‰tûní poÏadovat plnou, registrovanou verzi SOFTWARU; (iii) nesmíte distribuovat modifikace obsahující spustiteln˘ soubor, kter˘ byl zmûnûn nebo jak˘mkoliv jin˘m zpÛsobem upraven; (iv) va‰e modifikace nesmí obsahovat Ïádné uráÏlivé, nactiutrhaãné nebo jiné nelegální materiály, materiály, které jsou skandální nebo zasahují do práv na soukromí nebo publicitu jak˘chkoliv tﬁetích osob, nebo obsahují jakékoliv obchodní znaãky, copyrightem chránûná díla nebo jin˘ majetek tﬁetích stran; (v) va‰e
modifikace musí b˘t distribuovány pouze zdarma. Ani vy ani Ïádná tﬁetí osoba nebo spoleãnost je nesmí bez licence od VLASTNÍKA
nikomu prodávat, komerãnû je jak˘mkoliv zpÛsobem vyuÏívat ani vybírat za jejich pouÏití poplatky. VLASTNÍK podporuje nekomerãní distribuci kvalitních modifikací. JestliÏe chcete své modifikace roz‰iﬁovat za komerãním úãelem, obraÈte se prosím na níÏe uvedené adrese na VLASTNÍKA, kter˘ vám pﬁedá podmínky, za nichÏ lze modifikace distribuovat komerãnû; (vi) va‰e modifikace nebudou VLASTNÍKEM podporovány. Zákazy a omezení v této ãásti se vztahují na v‰echny osoby, které mají v drÏení SOFTWARE nebo
jakoukoliv z va‰ich modifikací.
JE ZAKÁZÁNO UPRAVOVAT KÓD, DEKOMPILOVAT NEBO JAK¯MKOLIV ZPÒSOBEM JINAK ROZKLÁDAT SOFTWARE. Jakékoliv kopírování
SOFTWARU nebo DOPROVODN¯CH MATERIÁLÒ, které není v˘slovnû touto smlouvou povoleno, je poru‰ením této smlouvy.

OMEZENÁ ZÁRUKA A VYLOUâENÍ ZÁRUK
OMEZENÁ ZÁRUKA. Vlastník zaruãuje po dobu devadesáti (90) dnÛ od data koupû (nutno doloÏit úãtem), Ïe originální pamûÈové
médium obsahující tento SOFTWARE nebude obsahovat za podmínek normálního pouÏívání Ïádné materiální nebo v˘robní závady.
V pﬁípadû, Ïe se v prÛbûhu této záruãní doby vyskytne na produktu nûjaká závada nebo si nebudete schopni SOFTWARE do domácího nebo pﬁenosného poãítaãe nainstalovat, mÛÏete SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY vrátit na místo, kde jste je získali,
a bude vám vrácena plná cena. Tato omezená záruka se na vás nevztahuje v pﬁípadû, Ïe jste SOFTWARE po‰kodili nehodou nebo
v dÛsledku nevhodného pouÏívání.
MOÎNOSTI NÁHRADY. Va‰e exkluzivní právo na náhradu a zároveÀ celá odpovûdnost vlastníka spoãívá ve (i) v˘mûnû jakéhokoliv
originálního pamûÈového média se SOFTWAREM nebo (ii) vrácení celé ãástky zaplacené za tento SOFTWARE. Tím, Ïe otevﬁete zapeãetûn˘ herní obal, nainstalujete nebo jinak SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY pouÏijete, souhlasíte s tím, Ïe se zﬁíkáte jak˘chkoliv dal‰ích náhrad, které by vám podle zákonÛ náleÏely. Jakékoliv nároky, kter˘ch se vzhledem k zákonnému omezení vzdát
nemÛÏete, tímto postupujete, nebo je postoupíte ihned, jakmile se stanou dostupn˘mi, na vlastníka.
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VYLOUâENÍ ZÁRUK. S V¯JIMKOU V¯·E VYJÁD¤ENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY NEâINÍ VLASTNÍK ÎÁDNÉ ZÁRUKY, AË UÎ VYJÁD¤ENÉ NEBO
P¤EDPOKLÁDANÉ, ÚSTNÍ NEBO PSANÉ S OHLEDEM NA TENTO PRODUKT NEBO JAKOUKOLIV JEHO SOUâÁST. KAÎDÁ
P¤EDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, KTEROU LZE PODLE PLATNÉHO PRÁVA POUÎÍT, JE OMEZENA V MAXIMÁLNÍM MOÎNÉM ROZSAHU
POVOLENÉM PRÁVEM, A TO NA DOBU TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY. VLASTNÍK NEVYJAD¤UJE, NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NERUâÍ ZA
KVALITU NEBO V¯KON TOHOTO SOFTWARE A DOPROVODN¯CH MATERIÁLÒ JINAK, NEÎ BYLO STANOVENO V¯·E V OMEZENÉ ZÁRUCE.
VLASTNÍK TAKÉ NEVYJAD¤UJE, NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NERUâÍ ZA TO, ÎE VLASTNOSTI SOFTWARE A DOPROVODN¯CH
MATERIÁLÒ BUDOU VYHOVOVAT VA·IM POT¤EBÁM, ÎE SOFTWARE BUDE NEUSTÁLE FUNKâNÍ A BEZ CHYB, ANI ÎE BUDOU TYTO
PROBLÉMY OPRAVENY. VLASTNÍK NERUâÍ ZA TO, ÎE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT V PROST¤EDÍ VÍCE UÎIVATELÒ.
ÎÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PSANÁ INFORMACE NEBO RADA, KTEROU DOSTANETE OD VLASTNÍKA, JEHO DEALERÒ, DISTRIBUTORÒ, ¤EDITELÒ,
VEDOUCÍCH PRACOVNÍKÒ, ZAMùSTNANCÒ, AGENTÒ, DODAVATELÒ NEBO POBOâEK NEVYTVÁ¤Í JAKOUKOLI JINOU ZÁRUKU ANI NIJAK
NEROZ·I¤UJE PÒSOBNOST TÉTO ZÁRUKY. NA ÎÁDNOU TAKOVOU INFORMACI SE NEMÒÎETE SPOLÉHAT. V NùKTER¯CH ZEMÍCH JE
OMEZENÍ DÉLKY TRVÁNÍ P¤EDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZAKÁZÁNO, PROTO SE NA VÁS V¯·E UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A ZÁROVE≈ MÒÎETE POÎÍVAT DAL·Í PRÁVA, KTERÁ SE
U JEDNOTLIV¯CH ZEMÍ LI·Í.
OMEZENÍ ODPOVùDNOSTI. V maximálním rozsahu povoleném platn˘mi zákony a bez ohledu na to, zda nepÛjde uplatnit jakoukoliv
v˘‰e stanovenou náhradu vzhledem k jejímu pÛvodnímu úãelu, NEJSOU V ÎÁDNÉM P¤ÍPADù VLASTNÍK, JEHO ¤EDITELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI, ZAMùSTNANCI, AGENTI âI POBOâKY ANI NIKDO JIN¯, KDO JE JAKKOLIV ZAPOJEN DO V¯VOJE, V¯ROBY NEBO
DISTRIBUCE TOHOTO SOFTWARU NEBO DOPROVODNÉ DOKUMENTACE, ZODPOVùDNÍ ZA JAKÉKOLIV VZNIKLÉ ·KODY, A TO BEZ
OMEZENÍ NA P¤ÍMÉ âI NEP¤ÍMÉ, NÁHODNÉ âI NÁSLEDNÉ PO·KOZENÍ OSOBNÍHO ZDRAVÍ, OSOBNÍHO MAJETKU, ZTRÁTU
OBCHODNÍHO ZISKU, P¤ERU·ENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTU TEXTU NEBO DAT ULOÎEN¯CH
A POUÎÍVAN¯CH SE SOFTWAREM VâETNù NÁKLADÒ NA OPRAVU A REPRODUKCI TEXTÒ A DAT NEBO JAKOUKOLIV FINANâNÍ ZTRÁTU
VZNIKLOU V DÒSLEDKU POUÎITÍ NEBO NEMOÎNOSTI POUÎÍT TENTO SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ ODPOVùDNOSTI SE APLIKUJE
I V P¤ÍPADù, KDYÎ JSTE VY NEBO KDOKOLIV JIN¯ UVùDOMIL VLASTNÍKA NEBO KTERÉHOKOLIV JEHO ZÁSTUPCE O MOÎNOSTI VZNIKU
TAKOV¯CH ·KOD, A TO I V P¤ÍPADù, ÎE VZNIKLY V DÒSLEDKU OBYâEJNÉ, ZAVINùNÉ NEBO NEZAVINùNÉ NEDBALOSTI VLASTNÍKA
NEBO JEHO ¤EDITELÒ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKÒ, ZAMùSTNANCÒ, AGENTÒ, DODAVATELÒ NEBO POBOâEK. V NùKTER¯CH ZEMÍCH JE
VYLOUâENÍ NEBO OMEZENÍ P¤ÍM¯CH âI NEP¤ÍM¯CH ·KOD ZAKÁZÁNO, PROTO SE V¯·E UVEDENÉ VYLOUâENÍ NEBO OMEZENÍ NA VÁS
NEMUSÍ VZTAHOVAT.

PODPORA PRODUKTU A AKTUALIZACE
Tento SOFTWARE je vyvíjen jako uÏivatelsky pﬁívûtiv˘, a proto jeho vlastník poskytuje omezenou podporu produktu, coÏ je popsáno
v DOPROVODN¯CH MATERIÁLECH.
JURISDIKCE. TATO SMLOUVA SE ¤ÍDÍ TEXASKÁM ZÁKONEM, BEZ OHLEDU NA V¯BùR ZÁKONN¯CH PRINCIPÒ JEDNOTLIV¯CH ZEMÍCH,
S P¤ÍSLU·N¯M SOUDEM V DALLAS COUNTY, TEXAS. Tato smlouva mÛÏe b˘t upravena pouze na základû písemného záznamu a po
domluvû obou stran. V pﬁípadû, Ïe by bylo jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné, bude toto ustanovení vymáháno
v maximálním moÏném rozsahu s tím, Ïe ostatní ustanovení této smlouvy zÛstávají plnû v platnosti.
KOMPLETNÍ SMLOUVA. Tato smlouva pﬁedstavuje kompletní dohodu mezi zúãastnûn˘mi stranami a nahrazuje jakoukoliv ústní nebo
písemnou komunikaci, návrhy nebo pﬁedchozí smlouvy mezi stranami nebo jak˘mikoliv dealery, distributory, agenty ãi zamûstnanci.
UKONâENÍ. Tato smlouva je platná do doby jejího ukonãení.
Tato smlouva se automaticky ukonãuje (bez pﬁedchozího upozornûní), jestliÏe nevyhovíte jakémukoliv ustanovení této smlouvy.
Smlouvu mÛÏete také ukonãit zniãením SOFTWARU a DOPROVODN¯CH MATERIÁLÒ a ve‰ker˘ch dal‰ích kopií SOFTWARU
A DOPROVODN¯CH MATERIÁLÒ a smazáním a trval˘m odstranûním SOFTWARU z jakéhokoliv serveru nebo poãítaãe, na kter˘ byl
nainstalován. Pﬁevod programu. MÛÏete trvale pﬁevádût v‰echna svá práva vypl˘vající z této smlouvy za podmínky, Ïe pﬁíjemce souhlasí se v‰emi podmínkami této smlouvy a vy souhlasíte s pﬁevodem v‰ech DOPROVODN¯CH MATERIÁLÒ a pﬁíslu‰né dokumentace
a komponentÛ a odstranûním SOFTWARU ze svého poãítaãe pﬁed provedením pﬁevodu. Pﬁevodem SOFTWARU dojde automaticky
k ukonãení va‰í licence vypl˘vající z této smlouvy. Spravedlivá náhrada. Tímto souhlasíte s tím, Ïe jestliÏe nebude moÏno podmínky této smlouvy uvést v platnost, bude vlastník nenapravitelnû po‰kozen, a proto souhlasíte s tím, Ïe je vlastník oprávnûn, bez záruky,dal‰ího zabezpeãení ãi dÛkazu o po‰kození, pﬁivlastnit si spravedlivou náhradu s ohledem na poru‰ení této smlouvy, a to navíc
k ostatním dostupn˘m náhradám.
VLASTNÍK. JestliÏe máte jakékoliv dotazy t˘kající se této smlouvy, pﬁiloÏen˘ch materiálÛ a podobnû, kontaktujte, prosíme, písemnû:
Take 2 Interactive
Saxon House
2-4 Victoria Street
Windsor
Berkshire
SL4 1EN
© 2002 Mafia, Illusion Softworks a.s., Logo Illusion Softworks a Illusion Softworks jsou obchodní známky Illusion Softworks a.s. Gathering of Developers,
logo Gathering of Developers, Take 2 Interactive Software a logo Take-Two jsou obchodní známky Take 2 Interactive Software. V‰echny ostatní obchodní známky jsou majetkem pﬁíslu‰n˘ch vlastníkÛ. Vyvinul Illusion Softworks a.s. Vydal Gathering of Developers. V‰echna práva vyhrazena.
Microsoft a Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium, Windows 2000 (Workstation), Windows XP (Home a Professional) jsou registrované
obchodní známky Microsoft Corporation. V‰echna obchodní jména a znaãky jsou majetkem jejich právoplatn˘ch vlastníkÛ.
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Systémové
poÏiadavky
Hra MAFIA vyÏaduje disk ã.1
v CD-ROM alebo DVD-ROM
mechanike.

Podporované operaãné
systémy:
Windows 98, Windows 98 Second
Edition, Windows Millennium,
Windows 2000 (Workstation),
Windows XP (Home a Professional)

Mafia nepodporuje:
Windows 95, Windows NT (Ïiadnu verziu)

Vydanie: 324

Hra Mafia na svoje spustenie
vyÏaduje DirectX 8.1 (Po nain‰talovaní hry sa objaví v˘zva na jeho
in‰taláciu).

Minimálne hardvérové
poÏiadavky:
Procesor 500 MHz Pentium
III alebo AMD Athlon, 96 MB
RAM, 16x CD / DVD ROM
mechanika, 1.8 GB voºného
miesta na disku, 16 MB grafická karta s DirectX 8.1 kompatibiln˘mi ovládaãmi, DirectX 8.1
kompatibilná zvuková karta,
klávesnica a my‰.

Doporuãené hardvérové
poÏiadavky:
Procesor 700+ MHz Pentium
III alebo AMD Athlon, 128 +
MB RAM, 32x CD / DVD
ROM mechanika, 1.8 GB voºného miesta na disku, 32 MB
grafická karta s DirectX 8.1
kompatibiln˘mi
ovládaãmi,
DirectX 8.1 kompatibilná zvuková karta s príslu‰nou zvukovou podporou, klávesnica
a my‰.

Vydanie: 324
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I n ‰ t a l á c i a Konfigurácia
VloÏte disk ã.1 do CD-ROM
(DVD-ROM) mechaniky. Zobrazí
sa okno in‰talaãného menu. Zvoºte INSTALL pre zaãiatok in‰talácie hry. Ak vá‰ poãítaã neumoÏÀuje
automatické
spustenie
(AUTOPLAY), spustite SETUP
dvojit˘m kliknutím na ikonu
TENTO POâÍTAâ a potom dva
krát kliknite na CD-ROM (DVDROM) a zo spú‰Èaãa MAFIA zvoºte INSTALL.
Postupujte podºa in‰trukcií na
obrazovke a po v˘zve vloÏte disk
ã.2 a disk ã.3.

Odin‰talovanie hry
Ak chcete odin‰talovaÈ hru Mafia,
kliknite na moÏnosÈ Uninstall /
Odin‰talovaÈ v spú‰Èacom menu
Mafia alebo na Windows, Ovládacie panely / PridaÈ / OdstrániÈ
programy.

Ak ste nain‰talovali hru a spú‰Èate
ju po prv˘ krát, zobrazí sa okno
nastavenia Mafia. Hra automaticky
preverí ‰pecifikácie vá‰ho poãítaãa
a zvolí optimálne nastavenia
v závislosti na va‰om hardvéri.
POZNÁMKA: Pokiaº sa pri
spú‰Èaní hry vyskytli problémy,
doporuãujeme vám neupravovaÈ
tieto nastavenia. Ak máte ÈaÏkosti
pri spú‰Èaní hry, predt˘m, neÏ sa
obrátite na oddelenie technickej
podpory skontrolujte, ãi máte na
va‰om hardvéri nain‰talované najnov‰ie ovládaãe (grafická a zvuková karta), podrobnosti nájdete na
konci tohto manuálu.
Ak chcete v hre pokraãovaÈ, zvoºte
„Save and Exit“ (UloÏiÈ a ukonãiÈ
hru). Po vloÏení disku ã.1 zvoºte
v spú‰Èacom okne moÏnosÈ Setup
alebo hru spustite pomocou odkazu v Start Menu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, ãi pri
hraní nie sú spustené ìal‰ie aplikácie,
napr. kontrola vírusov, alebo ãasovo
aktivované ‰etriãe obrazovky.
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Zaãíname hraÈ
Keì hráte hru Mafia prv˘
krát, musíte si vytvoriÈ profil hráãa. Ten vytvoríte tak,
Ïe napí‰ete meno a stlaãíte
OK. Profil kaÏdého hráãa
uloÏí jednotlivé postupy
v hre a umoÏní viacer˘m
hráãom hraÈ na jednom
poãítaãi. Ak uÏ existuje
profil hráãa, otvoríte ho
v obrazovke Main Menu
(Hlavné menu).

Hlavné menu

Intro: Ak si chcete znovu prehraÈ
intro k hre, zvoºte túto moÏnosÈ.
Tutorial (Ako hraÈ): Zvoºte túto
moÏnosÈ, ak sa chcete nauãiÈ ovládaÈ Tommyho a základné funkcie
hry.
New Game (Nová hra): Zvoºte
túto moÏnosÈ pre zaãiatok novej
hry.

POZNÁMKA: Na zaãiatku
hry nie sú niektoré moÏnosti
dostupné. V‰etky moÏnosti
sa
stávajú
dostupn˘mi
v závislosti na va‰om úspe‰nom napredovaní v hre.

Load Game (NahraÈ hru): Mafia
automaticky uloÏí hráãov postup
v hre po splnení urãit˘ch dôleÏit˘ch úloh. Automatické uloÏenie
sa indikuje poãas hry odkazom na
obrazovke. Profil kaÏdého hráãa
(viì Zaãíname hraÈ) má separátne
uloÏené pozície, ktoré umoÏÀujú
niekoºk˘m hráãom hraÈ na jednom
poãítaãi. Po otvorení

Vydanie: 324
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menu sa vyberie posledná uloÏená pozícia. Informácie o zvolenej uloÏenej hre sa zobrazia
v spodnej ãasti okna.
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Carcyclopedia
(Encyklopédia
vozidiel): Tu si môÏete pozrieÈ
v‰etky v hre dostupné vozidlá a ich

Free Ride (Voºná jazda): UmoÏní
voºne jazdiÈ po Lost Heaven
a jeho okolí.
Vo voºbe menu môÏete zvoliÈ hustotu chodcov, premávky a polície.
POZNÁMKA: Na zaãiatku hry nie
sú k dispozícii v‰etky moÏnosti
Voºnej jazdy.
Keì je Voºná jazda úplne odomknutá, môÏete si vybraÈ ºubovoºné auto, ktoré ste nazbierali poãas
hry, a môÏete voºne premávaÈ mestom. MôÏete si zarobiÈ peniaze ako
taxikár alebo bojovaním s gangstrami a niãením áut. Za peniaze si
môÏete zaplatiÈ lekárske o‰etrenie,
keì vás zrania, daÈ auto do opravovne u Bertona alebo nakúpiÈ
zbrane v obchode Yellow Peta.
Free Ride Extreme (Voºná jazda
extreme): Tento mód sa odomyká,
ak zav⁄‰ite hru jedného hráãa.
MôÏete blúdiÈ mestom bez policajn˘ch hliadok a ukonãiÈ rôzne
úlohy, ktoré vám umoÏnia získaÈ
‰peciálne upravené vozidlá. Tieto
autá sa vám pridajú do garáÏe
a moÏno ich pouÏívaÈ v normálnom móde Voºnej jazdy.

‰pecifikácie. Prechádzajte zoznamom v˘robcov a modelov v ºavej
ãasti obrazovky a informácie
o zvolenom vozidle sa zobrazia
v spodnej pravej ãasti obrazovky.
Ak chcete zobraziÈ vozidlá
s väã‰ím dôrazom na detail, stlaãte
kláves „H“ pre vstup do reÏimu
Show Mode.
Options (Voºby): V menu Options
(Voºby) môÏete nastaviÈ ovládanie
a zmeniÈ nastavenie grafiky
a zvuku podºa va‰ich poÏiadaviek
a podºa v˘konu vá‰ho poãítaãa.
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Ovládanie (Controls):

Vydanie: 324

MôÏete tu zmeniÈ nastavenie klávesnice a parametre efektov poãas
hry. Klávesy sú nastavené jednotlivo pre ovládanie Tommyho, riadenie vozidla a nastavenie citlivosti
my‰i a joysticku. Zvoºte moÏnosÈ
Player (Hráã), Car (Vozidlo) alebo
Other (ëal‰ie) pre pohyb medzi
rôznymi oknami nastavení.

Ak chcete priradiÈ alebo zmeniÈ
nov˘ ãi in˘ kláves, zvoºte príslu‰né
pole a po zobrazení v˘zvy stlaãte poÏadovan˘ kláves. Ak vám nové nastavenie nevyhovuje, môÏete sa vrátiÈ k pôvodnému kliknutím na Reset To
Defaults (SpäÈ k ‰tandardnému nastaveniu).

Nastavenie moÏností my‰i,
hry a periférnych zariadení:
Zvoºte ovládacie okno Other
(ëal‰ie), kde môÏete nastaviÈ citlivosÈ my‰i (joysticku ãi volantu)
a obmedziÈ r˘chlosÈ my‰i po jej
X-osi.
Upravením moÏnosti Nonlinear /
Linear (Nelineárne / Lineárne)
môÏete zvoliÈ, ako sa budú vozidlá správaÈ poãas riadenia, ich
manévrovateºnosÈ, ãiÏe ovládanie
spôsobu, ak˘m vozidlá riadia
v pomere k tomu ako r˘chlo sa
analógové zariadenie pohybuje
vºavo alebo vpravo.
Global Stick Volume (Ovládanie
hlasitosti na joysticku): Upraví veºkosÈ spätnej silovej väzby (Force
Feedback) pre v‰etky efekty

Suspension (Nastavenie závesu
kolies): Upraví veºkosÈ spätnej
silovej väzby (Force Feedback)
poãas jazdy na rôznych povrchoch
Collisions (Kolízie): Upraví veºkosÈ spätnej silovej väzby (Force
Feedback), keì sa dostanete do
kolízie
Revs (Otáãky motora): Upraví veºkosÈ spätnej silovej väzby (Force
Feedback) v závislosti na otáãkach
motora
Tire Grip (PriºnavosÈ pneumatík):
Upraví veºkosÈ spätnej silovej
väzby (Force Feedback) volantu
poãas zatáãania
Player Movement (Pohyb hráãa):
Upraví veºkosÈ spätnej silovej
väzby (Force Feedback) pri interakcii hráãa s okolím
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PouÏitie volantu alebo
joysticku pri riadení:
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Audio / Video (Zvuk a obraz):

Skontrolujte, ãi ste správne
nakalibrovali svoje zariadenie vo Windows podºa in‰trukcií príslu‰ného zariadenia.
Ak chcete zariadeniu priradiÈ
funkciu, zvoºte ju v menu
Controls (Ovládanie), pre
zmenu a pohyb páky ãi Upravenie nastavenia obrazu
pomôÏe vylep‰iÈ v˘kon hry. Mafia
volantu Ïelan˘m smerom.
POZNÁMKA: Doporuãujeme, aby ste definovali ovládanie joysticka a volantu ako
sekundárnu moÏnosÈ.
POZNÁMKA: Poãas hry sú
analógové zariadenia nedostupné, aÏ k˘m nepohnete
zariadením minimálne do
25% záberu jeho pohybu na
to, aby sa aktivovalo. Takto
môÏete pohodlne pouÏívaÈ
digitálne ovládanie (klávesnica) priãom neprekáÏa analógové zariadenie.

automaticky nastaví najlep‰ie moÏnosti v závislosti na ‰pecifikácii
vá‰ho poãítaãa, ale ak chcete,
môÏete to zmeniÈ. V hornej ãasti
okna môÏete globálne nastaviÈ
v‰etky moÏnosti tak, Ïe vyberiete
úroveÀ grafick˘ch detailov. Low
(Nízka) je pre niÏ‰í v˘kon poãítaãa
a zníÏi v‰etky poloÏky v tomto
menu na minimum. Medium
(Stredná) nastaví strednú úroveÀ
detailov a High (Vysoká) nastaví
v‰etky moÏnosti na ich maximálnu
úroveÀ.
V‰etky poloÏky sa dajú nastaviÈ aj
jednotlivo. Väã‰inou platí, Ïe ãím
niÏ‰ie sú hodnoty, t˘m sa zvy‰uje
FPS (Frames Per Second) poãas hry,
no grafika bude menej detailná.

Lostheavensk˘ kuriér
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Level of Details

(ÚroveÀ detailov) Nastaví úroveÀ grafick˘ch detailov
jednotliv˘ch predmetov v hre

Draw Distance

(Grafické rozlí‰enie) Nastaví úroveÀ viditeºnosti v hre

In Game Effects

(Efekty v hre) Nastaví poãet efektov, ktoré sa zobrazia kedykoºvek v hre

In Game Sounds

(Zvuky v hre) Nastaví poãet zvukov˘ch efektov,
ktoré je poãuÈ kedykoºvek v hre

Shadows

(Tiene) Upraví a nastaví poãet integrovan˘ch tieÀov
skutoãn˘ch predmetov

Particles

(âastice) Nastaví poãet ãastíc emitovan˘ch v efektoch, napr. iskry

Gamma

Nastaví jas hry na monitore

V ãasti Audio (Zvuk) môÏete nastaviÈ hlasitosÈ jednotliv˘ch zvukov
v hre.
Sounds

(Zvuky) Nastaví hlasitosÈ zvukov˘ch efektov v hre

Music

(Hudba) Nastaví hlasitosÈ hudby v hre

Cars

(Autá) Nastaví hlasitosÈ premávky v hre

Speech

(Reã) Nastaví hlasitosÈ reãi postáv v hre

Credits (Titulky):
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Ovládanie

i nastavenie sekundárneho
klávesu podºa vá‰ho Ïelania.

Na ovládanie Tommyho,
vykonávanie ãinností a interakciu s okolím pouÏite my‰
a klávesnicu. ·tandardné
ovládanie je uvedené niÏ‰ie,
môÏe sa v‰ak meniÈ v menu
Options (Voºby), rovnako

POZNÁMKA: Ak pouÏívate
my‰ bez kolieska, ‰tandardné
klávesy pri prezeraní hore /
dole (V˘ber zbrane) sú Pg
Up a Pg Down.

Ovládanie hráãa
âinnosÈ
Vpred
Vzad
Vºavo
Vpravo
Prepínaã Beh / Chôdza
Chôdza
Otoãenie na mieste
Tlaãidlo ãinnosti
Streºba
Prikrãenie
Skok / ·plh
Mierenie

Ak zvolíte túto moÏnosÈ, zobrazia sa herné titulky.

Change Profile (Zmena profilu):
Tu môÏete vymeniÈ ìal‰í uloÏen˘ profil, ak máte nejak˘ vopred uloÏen˘
vo va‰om poãítaãi. Podºa vlastného uváÏenia tu môÏete vytvoriÈ nov˘
profil alebo zmazaÈ star˘.
POZNÁMKA: Zmazanie profilu bude znamenaÈ, Ïe sa zmaÏú aj súvisiace uloÏené hry.

Quit (UkonãiÈ hru):
Ukonãenie hry a návrat do Windows.
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Prezeranie hore & dole
(Voºba zbrane)
Inventár
SchovaÈ zbraÀ
PustiÈ zbraÀ
NabiÈ
Ostreºovací reÏim
Úlohy
Mapa mesta

Ovládanie
·ípka nahor
·ípka nadol
·ípka vºavo
·ípka vpravo
Caps Lock
Prav˘ Shift (podrÏaÈ poãas pohybu)
Prav˘ Alt (poãas pohybu)
Pravé tlaãidlo my‰i
ªavé tlaãidlo my‰i
Prav˘ Ctrl
Num. kláv. 0
My‰ v smere osi X a Y
(Poznámka: nedá sa predefinovaÈ)
my‰ v smere osi Z (koliesko my‰i)
I
H
Backspace
L
S
F1
Tab

Lostheavensk˘ kuriér
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Ovládanie vozidla
âinnosÈ
Zr˘chlenie
Brzda / Spiatoãka
Riadenie vºavo
Riadenie vpravo
Ruãná brzda
Obmedzovaã r˘chlosti
Ruãné / Automatické radenie
Preradenie nahor
Podradenie
Klaksón
Pohºad vºavo
Pohºad vpravo
PouÏiÈ spojku
Zmena kamery
Úprava pozície (premiestnenie vozidla poãas jazdy)

Ovládanie
·ípka nahor
·ípka nadol
·ípka vºavo
·ípka vpravo
Medzerník
F5
M
A
Z
K
,
.
X
C
Num. kláv. 0

Základné ãinnosti

k˘ch ostatn˘ch ãinností, pri interaktivite s ºuìmi a prostredím.

Ak pouÏijete my‰, môÏete sa pozeraÈ v‰etk˘mi smermi, ºavé tlaãidlo
my‰i sa pouÏíva na streºbu alebo
útok predmetom, ktor˘ drÏíte. Ak
nie ste ozbrojení, budete útoãiÈ
hol˘mi rukami. Pravé tlaãidlo my‰i
sa pouÏíva na vykonávanie v‰et-

Klávesové ‰ípky ovládajú pohyb
Tommyho vpred, vzad a do strán.
Tommy bude vÏdy beÏaÈ (‰tandardná funkcia), no môÏete ho
nechaÈ kráãaÈ a vykonávaÈ ìal‰ie
ãinnosti, ktoré sú uvedené niÏ‰ie.

âinnosÈ

Ovládanie

Chôdza

·ípka nahor a prav˘ Shift

Pohyb do strán

Dvojité Èuknutie na ºavú alebo pravú ‰ípku

Preliezanie prekáÏok

Num. kláv. 0 (Keì je priamo pri prekáÏke)
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Ak sa chystáte vykonaÈ
ãinnosÈ, v ºavej spodnej ãasti obrazovky sa
objaví ikona tlaãidla
„!“ Stlaãením pravého
tlaãidla my‰i vykonáte
ãinnosÈ. Medzi ãinnosti patrí nastupovanie
do auta, otváranie
dverí,
pouÏívanie

predmetov alebo rozprávanie sa s ìal‰ími postavami.
Ak moÏno naraz vykonaÈ
viac neÏ jednu ãinnosÈ, zobrazí sa menu, z ktorého
môÏete vybraÈ poÏadovanú
ãinnosÈ.

Herná obrazovka
Ak ovládate Tommyho
idúc pe‰o, hra sa hrá
z pohºadu 3. osoby, no
pohºad kamery moÏno
zmeniÈ pri jazde autom.
V‰etky informácie k hre sú
zobrazené na obrazovke
a menia sa v závislosti na
situácii, v ktorej sa nachádzate.

Strana 12

Lostheavensk˘ kuriér

Tommyho zdravotn˘ stav je
zobrazen˘ v ºavej ãasti obrazovky,
ak dosiahne hodnotu „0“ je
„KONIEC HRY“ a misiu musíte
zaãaÈ od zaãiatku. Poãas hry
môÏete natrafiÈ na lekárniãky,
ktoré sa dajú pouÏiÈ na doplnenie

Vydanie: 324

Ak dostanete príkaz na vycestovanie do urãitej lokality, v ºavom
hornom rohu sa zobrazí kompas.
Neoznaãuje v‰ak cestu k danej
lokácii, len smer, ktor˘m sa máte
vydaÈ. Kompas pouÏívajte spoloãne s hernou mapou. Ak dostanete
ãasovo limitovanú úlohu, v pravom hornom rohu obrazovky sa
zobrazia vreckové hodinky.
âas, ktor˘ máte k dispozícii, je
zobrazen˘ v minútach ãerven˘m
zárezom, ktor˘ sa s ubúdajúcim
ãasom zmen‰uje. Posledná minúta
sa odpoãítava na malom strednom
ciferníku veºkou ruãiãkou.

zdravia. Ak Tommyho sprevádza
Paulie, Sam alebo iná postava, nad
Tommovou ikonou zdravia sa
zobrazia ich fotky spolu s ukazateºom zdravia.
Ak tasíte alebo drÏíte zbraÀ
v rukách, v pravej ãasti meradla
Tommyho zdravia sa objaví mnoÏstvo zostávajúcej munície. Munícia sa zobrazuje napr. ako „7/21“,
priãom „7“ je ãíslo zostávajúcich
striel v zbrani a „21“ je celkov˘
poãet zostávajúcich striel, ktoré sú
dostupné v ºubovoºn˘ch zásobníkoch, ktor˘mi Tommy disponuje.
ZáleÏí na danej situácii, ãi sa zobrazia
stavové odkazy nad meradlom zdravia v ºavej hornej ãasti obrazovky.
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Pod Àou je funkãné poãítadlo
a dole ukazateº, ktor˘ zobrazuje
stav paliva v nádrÏi. Okrem toho,
v ºavom hornom rohu obrazovky
sa zobrazí radar, ktor˘ poskytuje
spätn˘ pohºad – kde sa nachádza
va‰e auto vo vzÈahu k ostatn˘m
vozidlám v mieste vá‰ho aktuálneho v˘skytu.
Civilné autá sú znázornené zelenou farbou, policajné modrou,
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autá nepriateºov alebo policajtov,
ktoré vás prenasledujú sú ãervené
a elektriãky sú Ïlté. Ak sa blíÏite
k splneniu cieºa misie, na radare sa
objaví ãerven˘ kríÏik.
POZNÁMKA: Radar sa vám môÏe
veºmi hodiÈ pri naháÀaãke, pretoÏe
poskytuje informácie o va‰om bezprostrednom okolí, ão vám pomôÏe
vyhnúÈ sa prenasledovateºom.

Mapa mesta

Kedykoºvek poãas misie môÏete
stlaãiÈ kláves „F1“ a pozrieÈ sa na
popis úloh.

Herná obrazovka poskytuje viac
informácií, keì Tommy nasadne do
auta. Tachometer a otáãkomer sa
zobrazia v pravom dolnom rohu
obrazovky. V strede tachometra sa
zobrazí aktuálne zvolená r˘chlosÈ.

Hernú mapu zobrazíte stlaãením klávesu Tab. Mapa vám poskytne zmen‰en˘ prehºad Lost Heaven, priãom zobrazí va‰u aktuálnu pozíciu
a smer, ktor˘m sa pohybujete. Mapa zobrazuje aj sieÈ vyv˘‰en˘ch Ïelezníc a staníc, ktoré sú vyznaãené modrou farbou aj cesty, pozdæÏ ktor˘ch
sa tiahnu elektriãkové trate – tie sú vyznaãené Ïltou.
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Poãas misie bude vá‰ cieº na mape vyznaãen˘ modr˘m kríÏikom. Ak
túto lokáciu nie je na práve zobrazenej obrazovke vidno, modrá ‰ípka na
okraji mapy bude indikovaÈ smer, ktor˘m sa máte vydaÈ.

Inventár

Ak máte v inventári dostatok miesta, môÏete aktuálnu zbraÀ „schovaÈ“ stlaãením klávesu „H“.
Tommy bude maÈ prázdne ruky.
Ak chcete zbraÀ odhodiÈ, stlaãte
„Backspace“.
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Ak pouÏívate zbrane
pre boj zblízka (alebo
bojujete hol˘mi rukami) - ak podrÏíte ºavé
tlaãidlo my‰i, v spodnej ãasti obrazovky sa
zobrazí
ukazateº.
PodrÏte tlaãidlo - ãím
je ukazateº pln‰í, t˘m
silnej‰í bude úder.

Toto sa nevÈahuje na ìal‰ie predmety ako kºúãe, balíãky atì.

Poãas hry môÏete zbieraÈ a pouÏívaÈ rôzne predmety a zbrane, no
ich poãet je obmedzen˘.
Zbrane sa delia na veºké a malé.
Malé zbrane (revolver, nôÏ, brokovnica s odpílenou hlavÀou)
môÏete nosiÈ pod kabátom alebo
vo vreckách, takÏe zopár ich unesiete aj naraz. Len veºké zbrane
(bejzbalová pálka, samopal atì.)
treba schovaÈ, preto ak nesiete
druhú veºkú zbraÀ, znamená to,
Ïe ju nesiete v rukách. Ak chcete
pouÏiÈ ìal‰iu zbraÀ, musíte odhodiÈ tú zbraÀ, ktorú práve drÏíte.

POZNÁMKA: Polícia nestrpí
zbrane, dajte pozor, aby ste ich
schovali a zbytoãne nepútali
pozornosÈ.

POZNÁMKA: Ak sa rozhodnete pre bejzbalovú
pálku, siln˘ úder zozadu
nepriateºa spacifikuje.

Boj!

Ak pouÏívate ostreºovaciu
pu‰ku, budete musieÈ stlaãiÈ
„S“ pre zameranie cieºa.

V hre môÏete pouÏiÈ veºké
mnoÏstvo zbraní, od zbraní
pre boj zblízka - ako noÏe,
po plne automatické zbrane
- ako je samopal. KaÏdá
zbraÀ má svoje vlastnosti,
rozsah, nabíjací ãas a rozptyl
vypálen˘ch striel.

POZNÁMKA: Ak nabíjate
stlaãením „L“, prídete
o strelu, ktorá sa e‰te nachádza v nábojovej komore
zásobníka. To v‰ak neplatí
pre brokovnice. Niekedy,
najmä poãas intenzívnej prestrelky a ak máte len jednu
zbraÀ, je r˘chlej‰ie vymeniÈ
zbraÀ, neÏ znovu nabíjaÈ.

PouÏívanie zbraní z auta

Aj poãas jazdy je moÏné pouÏívaÈ
urãité typy zbraní. Ak nesiete malú
pi‰toº ako Magnum alebo Colt,
vyberte ju z inventára a stlaãte ºavé
tlaãidlo my‰i pre zamierenie spoza
okna. Ak chcete vrátiÈ pohºad kamery za auto, stlaãte pravé tlaãidlo my‰i.
POZNÁMKA: Ak riadite auto,
musíte udrÏiavaÈ smer, r˘chlosÈ
a vyh˘baÈ sa havárii.
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Vozidlá
V hre Mafia zohrávajú autá v˘znamnú úlohu. V Lost Heaven je vozidlo najr˘chlej‰ím a najjednoduch‰ím prostriedkom dopravy. KaÏdé vozidlo má svoje vlastnosti (tie si
môÏete pozrieÈ v Carcyclopedia / Enyklopédii automobilov), ktoré vpl˘vajú na ovládanie vozidla. Vozidlá sa tieÏ
správajú rozdielne v závislosti na poãte pasaÏierov a povrchu, po ktorom sa jazdí.
Pri jazde v Lost Heaven
sa vyh˘bajte kolíziám
s ìal‰ími vozidlami
a predmetmi, pretoÏe
môÏe dojsÈ k po‰kodeniu
vozidla, ãi poraneniu vás
a pasaÏierov nachádzajúcich sa vo vozidle. Pneumatiky môÏu prasknúÈ,
ão ovplyvní ovládanie vozidla, reflektory prestanú pracovaÈ
a odpadnú a v prípade kolízie vo veºkej r˘chlosti môÏe dôjsÈ
k zapáleniu motora alebo explózii palivovej nádrÏe. Pri po‰kodení palivovej nádrÏe môÏe dôjsÈ k úniku paliva, ão sa
prejaví rapídnym klesaním ruãiãky na indikátore stavu paliva, aÏ auto zastane.

POZNÁMKA: Poãas prestrelky sa vám môÏe zdaÈ, Ïe
auto je na bezpeãnom mieste, ale ak vám zasiahnu palivovú nádrÏ, takmer iste vzplaniete.
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Získanie automobilu
Pre kaÏdú misiu dostane Tommy od rodinného mechanika Ralpha auto.
V priebehu hry budú postupne dostupné modernej‰ie a v˘konnej‰ie
autá. Ralph predvedie Tommymu, ako ukradnúÈ znaãku a model auta,
ktoré dodáva. Akonáhle sa Tommy nauãí, ako na to, bude schopn˘
ukradnúÈ tieto modely na uliciach Lost Heaven.

Autiãkár sa zlep‰uje!
Ak chcete ukradnúÈ auto, postavte
sa ku dverám vodiãa a podrÏte
pravé tlaãidlo my‰i.
âas potrebn˘ na odomknutie
vozidla sa lí‰i podºa znaãky
a modelu. Indikátor pokroku sa
zobrazí v spodnej ãasti obrazovky,
ak sa zaplní, vozidlo sa odomkne.
Ak pri krádeÏi auta poh˘bete
my‰ou alebo uvoºníte pravé tlaãidlo my‰i, indikátor pokroku sa
vynuluje a budete musieÈ zaãaÈ
znova.
Tommy tieÏ môÏe prepadávaÈ na
uliciach idúce vozidlá s obãanmi
Lost Heaven. Napríklad sa priblíÏi
k vozidlu, ktoré stojí na semafore
a otvorí dvere vodiãa ako je popísané vy‰‰ie a vodiãa vyhodí. MôÏete to v‰ak spraviÈ len vtedy, ak vám
Ralph vopred ukázal, ako sa kradne príslu‰ná znaãka a model.

POZNÁMKA: KrádeÏ áut je trestn˘ ãin, takÏe si dávajte pozor na
políciu hliadkujúcu v susedstve.

POZNÁMKA: Aj keì pre vás to
môÏe byÈ za dan˘ch okolností
nevyhnutné, niektorí vodiãi
nezdieºajú zrovna nad‰enie, keì
sa im pokú‰ate ukradnúÈ auto
a môÏu vás napadnúÈ.
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Ovládanie r˘chlosti Pri ‰tandardnom nastavení je zapnuté
automatické radenie, no ak chcete, môÏete ruãne prepínaÈ a ovládaÈ r˘chlostné stupne a pouÏívaÈ
spojku na vozidle. Na prepínanie
stlaãte kláves „M“. PouÏite „A“
a „Z“ pre zmenu pri radení a „X“
na ovládanie spojky, stlaãením
spojky a zv˘‰ením otáãok motora
môÏete dosiahnuÈ r˘chlej‰í odpich
zo stojacej polohy.

Tachometer

POZNÁMKA: Ak pri ruãnom
radení zaradíte neutrálnu polohu
a uvoºníte ruãnú brzdu (v strede
okna na tachometri sa zobrazí
„N“), vozidlo sa dá do pohybu.

Pri jazde po Lost Heaven sa musíte riadiÈ pravidlami cestnej premávky, ktoré platia pre v‰etk˘ch
vodiãov v meste, vrátane dodrÏiavania povolenej r˘chlosti. Stlaãením „F5“ sa aktivuje tachometer,
ktor˘ zamedzí, aby ste nevedome
prekroãili povolenú r˘chlosÈ. Keì
je tachometer aktivovan˘, objaví sa
nad ním Ïltá ikona.

DopæÀanie paliva

Heaven. Venujte pozornosÈ mnoÏstvu
paliva v kradnut˘ch vozidlách, pokiaº
nechcete minúÈ palivo pri naháÀaãke
s nepriateºmi ãi políciou. V okolí Lost
Heaven je niekoºko ãerpacích staníc.
Ak chcete natankovaÈ, vojdite do ãerpacej stanice ºavou stranou vozidla
priºahlou k ãerpadlu a stlaãte pravé
tlaãidlo my‰i, ktoré vás prenesie do
menu volieb, kde zvolíte natankovanie. Ak vás práve prenasleduje polícia,
nebudete môcÈ natankovaÈ.

KaÏdé vozidlo, ktoré vám poskytne
Ralph, má plnú palivovú nádrÏ, no jej
obsah sa zmen‰í poãas jazdy po Lost

POZNÁMKA: Nie je rozumné hraÈ sa
s ohÀom ãi zbraÀami v blízkosti ãerpacích staníc.
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Ralphova garáÏ

Vozidlá, ktoré vám poskytol Ralph, alebo tie kradnuté (viì niÏ‰ie) na zaãiatku misie parkujú vo dvore
za
Salieriho
barom.
Uskladnené sú tu Ralphove vozidlá (aj keì ich
poãas
misie
necháte
v meste), vozidlá, ktoré ste
nechali na dvore poãas
misie a vozidlá, ktoré sa

pouÏili pri splnení takej
misie, kedy sa nevraciate
do Salieriho baru.
POZNÁMKA:
Ak sa v priebehu misie
vozidlo zniãí, zmizne
a v nasledujúcej misii uÏ
nebude dostupné.
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Verejná
doprava

Na konci kaÏdej misie sa objaví
menu, ktoré ukazuje, aké vozidlá sa
pridali do garáÏe a tieÏ ktoré boli
vyradené ãi zniãené. V garáÏi moÏno
skladovaÈ len toºko vozidiel, koºko
sa do nej zmestí, ak v nej nie je viac
miesta, dostanete moÏnosÈ vyradiÈ
vozidlo (vrátane toho, ktoré ste získali poãas misie), aby ste vytvorili
priestor pre vozidlá, ktoré ste získali
alebo na ktor˘ch práve jazdíte.

Ak sa poãas misie rozprávate s Ralphom, zobrazí sa menu, ktoré umoÏní vyradiÈ vozidlá z garáÏe rovnak˘m spôsobom, ako keby v garáÏi
nebolo miesto.
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Tak, ako i v in˘ch
mestách, v Lost Heaven hliadkuje polícia
–
pochôdzkári
a hliadkové vozidlá.
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Polícia

Hliadka vám dá
pokutu za spáchanie
drobn˘ch priestupkov alebo vás zatkne
za váÏnej‰ie zloãiny
a v prípade potreby
pouÏije i silu.

I keì je pouÏívanie vozidiel
najr˘chlej‰ím a najjednoduch‰ím spôsobom, ako sa pohybovaÈ po Lost Heaven, je
moÏné tieÏ vyuÏívaÈ trolejbusovú dopravu alebo Ïeleznice. Na
hernej mape je vidno stanice,
kde sa dá nastúpiÈ na vlak.

Ak spáchate drobné
priestupky (za ktoré
budete musieÈ zaplatiÈ
pokutu) v hornej ãasti
obrazovky sa objaví
ikona bloãku, budete
musieÈ zastaviÈ a vystúpiÈ z auta, aby ste zaplatili pokutu. Príkladom
drobn˘ch priestupkov je
napr. nepatrné prekroãenie r˘chlosti, ktoré sa
zobrazí pri pouÏití moÏnosti
Speedlimiter
(Obmedzovaã r˘chlosti)
stlaãením „F5“, jazdenie
na ãervenú, narazenie

do dopravn˘ch znaãiek
a malé kolízie s in˘mi
autami. MôÏete sa
pokúsiÈ o útek a polícia
sa vás bude snaÏiÈ
zadrÏaÈ, ak vás dostanú,
znamená to „GAME
OVER“
(KONIEC
HRY). Polícia sa vás
bude snaÏiÈ zatknúÈ, ak
spáchate ‰tyri po sebe
nasledujúce men‰ie priestupky. Polícia sa vás
bude snaÏiÈ zatknúÈ aj za

váÏne zloãiny. Ak sa vás
budú snaÏiÈ zatknúÈ,
namiesto ikony bloãku
sa objavia putá. Ak sa

polícii podarí zatknúÈ
vás, hra skonãila.
Priestupky, za ktoré vás
moÏno zatknúÈ zah⁄Àajú
v˘razné
prekroãenie
r˘chlosti, váÏne kolízie,
krádeÏ auta, násilné
správanie,
ohrozenie
chodcov a nosenie zbrane na verejnosti.
Ak sa pokúsite utiecÈ,
polícia
vás
bude
naháÀaÈ,
ak
ide
o pochôdzkárov, budú
pískaÈ, aby varovali
ostatn˘ch kolegov, ktorí
sa nachádzajú v blízkosti
a ak sa im podarí dostaÈ
k telefónu, v‰etci poli‰i
v meste budú v strehu
a objaví sa tabuºa
W A N T E D
(HªADAN¯). Ak je
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polícia v hliadkovacích
vozidlách, tieÏ upozorní
ostatn˘ch poli‰ov pomocou rádia a objaví sa
tabuºa
WANTED
(HªADAN¯). Ak sa
vám podarí zmiznúÈ
z dosahu polície, ikona
priestupkov sa stane
priesvitnej‰ou a ak budete pokraãovaÈ v úniku
tabuºa
WANTED
(HªADAN¯) postupne
zmizne. Ak sa vám
podarí opustiÈ vozidlo
a nastúpiÈ do iného bez
toho, Ïe by si vás hliadka
v‰imla, objaví sa ikona
policajta s „???“ nad hlavou.
Znamená to, Ïe polícia
nepozná va‰u identitu,

Lostheavensk˘ kuriér
znovu zmizne tabuºa
W A N T E D
(HªADAN¯) na takú
dobu, pokiaº nespáchate
ìal‰í zloãin.
Ak napadnete policajta,
pokúsite sa ho zraziÈ
alebo zaãnete strieºaÈ
v meste, polícia sa uch˘-

li k pouÏitiu zbraní, aby
vás zastavila. Ak k tomu
dôjde, v hornej ãasti
obrazovky sa zobrazí
ikona pi‰tole. Ak sa im
nepodarí zastaviÈ vás,
zalarmujú
políciu
v meste a zaãnú stavaÈ
zátarasy, takÏe autom
nemôÏete utiecÈ.
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POZNÁMKA: Ak poãas
jazdy spáchate priestupok, polícia nebude
poznaÈ va‰u tvár a bude
len sledovaÈ va‰e auto.
Ak sa vám podarí nájsÈ
také miesto, kde vystúpite bez pov‰imnutia, uÏ
vás viac nebudú prenasledovaÈ. Ikona vo vrchnej ãasti obrazovky sa
stane priehºadnou a ak
nespáchate ìal‰ie priestupky alebo nebudete
riadiÈ rovnaké auto,
úplne vás prestanú hºadaÈ. To platí i v prípade,
keì spáchate priestupok
poãas chôdze, ale nepozorovane sa dostanete
do vozidla.

SALIERIHO BAR V LITTLE ITALY
1. Vchod do baru
2. Parkovacie miesto
3. Ralphova garáÏ
4. Vincenzova dielÀa
5. Odchod na ulicu
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V Salieriho bare
Väã‰ina misií zaãne v Salieriho bare. Bar slúÏi ako základÀa pre stretnutia Salieriho
rodiny a kde Don alebo jeho
consiglieri Frank, pre vás pripravujú úlohy.
Po in‰truovaní sa od vás zvyãajne vyÏaduje zbieraÈ vybavenie pre misiu. Vincenzo
pracuje v obchodíku neìaleko dvora a vie pre vás zohnaÈ
zbrane. Ralph, rodinn˘
automechanik, sám pracuje
na dvore a vie vám zabezpeãiÈ vozidlá. Ak sa stane, Ïe
ukradnete nejaké vozidlo
a vrátite ho Salierimu, tieÏ sa
bude skladovaÈ tu, takÏe si
môÏete vybraÈ, ktoré vozidlo
pouÏijete.
Väã‰ina misií konãí, keì sa
vrátite k Salierimu a vstúpite
do vchodov˘ch ãi zadn˘ch
dverí.

Tom Angelo
Tom je hlavnou postavou hry.
Pôvodn˘m povolaním taxikár, no
pod tlakom nepríjemn˘ch okolností bol núten˘ pridaÈ sa k Mafii.
Tom je celkom mil˘ chlapík, no
detstvo a Ïivot v 1930. rokoch
tro‰ku pozmenili jeho morálne
hodnoty. Z toho dôvodu je schopn˘ vykonávaÈ také veci, aké beÏn˘
ãlovek nepochopí, no obãas ho
hryzie svedomie.

Strana 24

Lostheavensk˘ kuriér

Vydanie: 324

Norman
Norman je typick˘m príkladom detektíva, ktor˘
pre‰iel tvrdou ‰kolou Ïivota. Je to zanedban˘,
drsn˘ chlapík, ktor˘ sa tvári, akoby nenávidel
v‰etk˘ch navôkol. Tom mu rozpráva svoj príbeh, no nedoãká sa od neho pochopenia.
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Sam
Sam je ìal‰ím Tomov˘m spoloãníkom. Na prv˘
pohºad pripomína obyãajného chlapíka s priateºsk˘m úsmevom. Je veºk˘ a obãas ÈaÏkopádny.
Je aj hanbliv˘ a moc nerozpráva. âasto pracuje
s Tomom a Pauliem – sú dobrí priatelia.

Frank

Don Salieri
Boss rodiny, pre ktorú Tommy pracuje. âlovek,
ktor˘ toho dosÈ zaÏil a niã ho len tak nevyvedie
z miery. Typick˘ mafiózo, ktor˘ sa nevypracoval
len kvôli peniazom a takisto nezabíja vÏdy, keì
nieão chce dosiahnuÈ. Je priateºsk˘, no ak sa
na‰tve, môÏe sa staÈ nebezpeãn˘m. Obãas preÀho znamená viac obchod neÏ priateºstvo.

Frank je najlep‰ím priateºom Dona Salieriho, jeho
spoloãník i poradca. Najviac sa zaujíma o rodinné
financie a právnu stránku obchodu. Veºmi sa na
to hodí. Na prv˘ pohºad sa nezdá, Ïe by bol jedn˘m z t˘ch kriminálnikov, pretoÏe je to veºmi
tich˘, mil˘ a nenápadn˘ muÏ. Franka viaÏe
k Donovi Salierimu silné puto a spoloãná minulosÈ, preto robí túto prácu. Spolu vyrastali v chudobnej ‰tvrti a vìaka Donovi dosiahol to, ãím je,
takÏe sa mu nemôÏe len tak obrátiÈ chrbtom. Ak
by vyrastal v inom prostredí, urãite by sa stal
úspe‰n˘m právnikom ãi obchodníkom.

Paulie

Vincenzo

Tomov pomocník, energick˘ a horkokrvn˘
chlapík, ktor˘ sa obãas správa neoãakávane. Ak
si niekoho obºúbi, stane sa jeho najvernej‰ím
priateºom, niek˘m, na koho sa moÏno vÏdy
spoºahnúÈ. Tom a Paulie sú najlep‰í priatelia
a ãasto spolu pracujú a uÏívajú si.

Pre rodinu pracuje dosÈ dlho – znamená preÀho v‰etko. Zvlá‰tne, Ïe tak˘ dobrák ako Vincenzo na‰iel najväã‰iu záºubu v zbraniach, no
práve preto má na starosti Salieriho arzenál
a vyberá najvhodnej‰ie vybavenie pre misiu.
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Ralph
Ralph sa perfektne vyzná v automobiloch. Vie
rozmontovaÈ, opraviÈ, vylep‰iÈ a daÈ do pôvodného stavu v‰etko, ão sa mu dostane do rúk.
Jeho svet sa toãí okolo ‰tvorkolesov˘ch vecí
a o ostatnom toho veºa nevie. Pochopiteºne, Ïe
rozpráva len o autách, hoci i takéto rozhovory
mu dajú zabraÈ.
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Marek Rabas
Miroslav Ondru‰
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Jan Koneãn˘
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Gathering of
Developers predstavuje

Vedúci pre LS3D Engine
Denis âern˘

Morello
Salieriho hlavn˘ súper, keì sa Salieri rozhoduje
pre vyjednávanie, Morello pouÏíva armádu
ozbrojen˘ch muÏov. Kde Salieri trestá zradu,
Morello nekriticky vystavuje svoju moc. Vìaka
tomu má na mesto veºk˘ vplyv a snaÏí sa ho preniesÈ i na územie Salieriho rodiny.
V˘znamne mu pomáha jeho brat Sergio. No on
napokon zniãí v‰etko, do ãoho je zaangaÏovan˘,
vìaka svojmu príli‰ násilnému správaniu.

Hudba
Vladimír ·imunek
Hlavn˘ animátor
Tomá‰ Hﬁebíãek
Hlavn˘ grafik
Pavel âíÏek
Scenár a réÏia
Daniel Vávra
Dizajn úrovní
David ·emík
Pavel Tretera
Pavel Brzák
Luká‰ Kuﬁe
Radek Pe‰l
Programovanie
Martin „Branner“
Brandstätter
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a editor cutscén
Daniel âapek

Lucas Bertone
Lucas je príjemn˘ Talian stredného veku, automechanik pre bohat˘ch. Je veºmi dobrosrdeãn˘, no
keìÏe mafii poskytuje urãité sluÏby, nie je to Ïiaden svätec.
POZNÁMKA: Hoci Lucas nie je ãlenom rodiny,
ãasto sa ho oplatí nav‰tíviÈ, ak máte voºno. Na rozdiel od Ralpha Lucasovi jeho práca umoÏÀuje prístup k niektor˘m luxusnej‰ím a exotickej‰ím typom
áut v meste.
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Programovanie AI
Jiﬁí Pop
Programovanie fyzického
enginu
Václav Král

2D grafici
Pavel âíÏek
Roman Hladík
Jan Straka
Milan ·affek
Grafick˘ návrh
Daniel Vávra
Pavel âíÏek
ëal‰ia grafika
Jan Îateck˘
Benedikt Záhora
Ale‰ Filka
Michal Beran
Pavel Grim
Radek Marek
Eduard DoleÏal
Martin Duda
Michal Babjár
Karel Matûjka
Animácie a cutscény
Michal Mach
Patrik Marek
Zbynûk Trávnick˘
·tûpán Prokop
Roman Hladík

LS3D Engine Team
Radek ·evãík
Tomá‰ Blaho
Pavel Dlouh˘

Storyboardy
Martin Dvoﬁák
Tomá‰ Hﬁebíãek

ëal‰ie programovanie
Ale‰ Boﬁek

Herci Motion Capture
Tomá‰ Sedlák
Josef Va‰ek
ëal‰í herci Motion
Capture
Jiﬁí Alán

Zvukoví technici
Michal Chovanec
Petr Klimunda
Jan Absolín

Testovacia jednotka
Ilusion Softworks
Hlavn˘ tester
Vladimír Neãas
Testeri
Jiﬁí Matou‰
Libor Kvasniãka
Michal Axmann
Josef Va‰ek
Viktor Procházka
Jan Kittler
Externí Beta testeri
Jiﬁí Va‰ek
Franti‰ek Sitárik
Vladimír ·enflok
Petr Balá‰
Tomá‰ Bezdûk
Jindﬁich Prú‰a
Jiﬁí Doãkal
Technická podpora
Petr Ol‰ansk˘
Tomá‰ Hocek
Odborn˘ poradca pre
zbrane
Jan Krãmáﬁ
Orchester diriguje
Adam Klemens
Hudobná réÏia
Jiﬁí Zobaã

Kontraktor
Jiﬁí KﬁiÏanovsk˘
Nahrané v Studiu B
Národného divadla
v Prahe
Mixovanie a mastering
v ‰túdiu
Evoo

Take 2 Interactive
Producent
Andrew Morley
Vedúci v˘voja
Luke Vernon
Produkcia a réÏia
dabingu
Renaud Sebbane
Osobitn˘ poradca
Joe Howell
Technick˘ vedúci
Sajjad Majid
Medzinárodn˘ v˘konn˘
riaditeº
Gary Lewis
Obchodn˘ riaditeº
Simon Little
Vedúci producent
skupiny
Jon Broadbridge
Vedúci producent
Koordinátor
Chris Madgwick
Hlavn˘ dizajnér skupiny
James Crocker
Dizajnéri
Tom Baker
Selena Miffling
James Quinlan
Vedúci pre QA
Mark Lloyd

Zvuková réÏia
Vladimír Fila

In‰pektor testovania &
Hlavn˘ tester hry Mafia
Kevin Hobson

Hudbu nahral
Bohemia Symphonic
Orchestra

In‰pektori testovania
Paul Byers
Tim Bates
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Testeri
Andy Mason
Charlie Kinloch
Lee Johnson
Matt Hewitt
Kit Brown
Rob Dunkin
Denby Grace
Phil Alexander
Phil Deane
James Cree
Michael Emeny
Jonathan Stones
Michael Blackburn

Take 2 UK
UK ManaÏér pre
marketing
Sarah Seaby
ManaÏér produktov
Gary Sims
ManaÏér pre obchod
a marketing
Mark Jackson
ManaÏér pre online
marketing
Julian Hoddy
PR manaÏér
Nick Boulstridge

Take 2 International
Viceprezident pre
medzinárodn˘ marketing
Christoph Hartmann
ManaÏéri pre
medzinárodné produkty
Gabriel Wunderlich
Jochen Till
Koordinátor pre
medzinárodné materiály
Karl Unterholzner

Take-Two
Interactive (USA)
V˘konn˘ producent
Sam Houser
Vedúci pre technológiu
Gary J. Foreman
Vedúci v˘voja produktu
Jamie King

Lostheavensk˘ kuriér
Viceprezident pre
marketing
Terry Donovan
Viceprezident pre
publishing
Chris Mate
Producent
Brian M. McGinn
Riaditeº marketingu
Greg Bauman
ManaÏér pre
marketingové kanály
Mark Moon
Riaditeº pre PR
Jeff Castaneda
PR manaÏér
Anne Marie Sims
Koordinátor
marketingovej
komunikácie
Chris Larkin
Vedúci produkcie
Jennifer Kolbe
Umeleck˘ vedúci
Mike Snyder
Grafick˘ dizajnér
Pete Muench
Editor obrazu
Mike Tipul
3D grafik
Mike Yeiser
Producenti pre online
Adam Tedman
Jeff Williams
Webmaster
Rob Fletcher
Webov˘ návrhár
Futaba Hayashi

U.S. Technická
podpora / QA
Vedúci oddelenia
Technickej podpory
Phil Santiago
Poradca oddelenia
Technickej podpory
Syd Saunders
Technick˘ ‰pecialista
Frank Kirchner

Technickí analytici
Patty Saneman
Andre Liggins
Kathy Young
Matt Baros
Dave Thomas
Stacey Sharpe
Mykl Ranere
Lisa Nawrot
OSOBITNÉ
POëAKOVANIE
patrí Timothymu
Richardsonovi za v˘skum
premávky a trestného práva
tej doby.

Nahovorili
Tommy
Mike Sorvino
Paulie
William Demeo
Salieri
George Dicenzo
Sam
Matt Servitto
Frank
Dan Grimaldi
Vincenzo
John Tormey
Ralph
Jeff Gurner
Norman
David O'Brian
Sarah
Cara Buono
Morello
John Doman
Luigi
Paul Scannapieco
Yellow Pete
Ray de Mattis
Osobitné poìakovanie za
ìal‰ie hlasy:
Bill Buell, Chris Phillips,
Mark Gomez, Laura
Paterson, Jenny Jemison,
Gillian Telling, Adam
Tedman, Steve Kenzevich,
Pricilla DiStacio, Joe
Green, Juan Guitierrez,

Vydanie: 324
Steve Roberts, Mo
Tayyarrah, Ignazio
Alvarez, Adam Davidson,
John Zurhellen a Gean
Hilgreen.
Obsadenie
Judy Henderson Casting,
New York
Hlasy v pozadí
zabezpeãilo ‰túdio
Digital Arts, New York
Zvukov˘ inÏinier
Axel Ericson

TITULKY
K HUDBE V HRE
MAFIA:
„Minor Swing“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France

Vydanie: 324
„Lentement Mademoiselle“
Django Reinhardt and The
Hot Club de France
Disk C: Paris & London
1940-1946, Skladba ã. 10,
JSP Records
„Douce Ambience“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France
Disk C: Paris & London
1940-1946, Skladba ã. 11,
JSP Records
„Manoir des Mes Reves“
Django Reinhardt and The
Hot Club de France
Disk C: Paris & London
1940-1946, Skladba ã. 12,
JSP Records

Disk A: Paris 1937,
Skladba ã. 19, JSP Records

„Cavalerie“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France

„Rhythm Futur“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France

Disk C: Paris & London
1940-1946, Skladba ã. 14,
JSP Records

Disk B: Paris 1939-1940,
Skladba ã. 9, JSP Records

„Coquette“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France

„Coucou“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France
Disk B: Paris 1939-1940,
Skladba ã. 12, JSP Records
„Vendredi“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France
Disk B: Paris 1939-1940,
Skladba ã. 18, JSP Records
„Oiseaux des Iles“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France
Disk C: Paris & London
1940-1946, Skladba ã. 2,
JSP Records
„Belleville“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France
Disk C: Paris & London
1940-1946, Skladba ã. 9,
JSP Records

Disk C: Paris & London
1940-1946, Skladba ã. 19,
JSP Records
„Echoes of France“ Django
Reinhardt and The Hot
Club de France
Disk C: Paris & London
1940-1946, Skladba ã. 22,
JSP Records
„You Rascal, You“ The
Mills Brothers
Chronological Volume 1
Skladba ã. 6, JSP Records

Lostheavensk˘ kuriér
„Out For No Good“ The
Mills Brothers
Chronological Volume 3,
Skladba ã. 17, JSP Records
„MoaninÃ For You“ The
Mills Brothers
Chronological Volume 3,
Skladba ã. 22, JSP Records
„Caravan“ The Mills
Brothers
Chronological Volume
Five, Skladba ã. 6, JSP
Records
„Long About Midnight“
Louis Prima
Volume 1. 1934-35,
Skladba ã. 3, JSP Records
„Sing It Way Down Low“
Louis Prima
Volume 1. 1934-35,
Skladba ã. 5, JSP Records
„I'm Living In A Great Big
Way“ Louis Prima
Volume 1. 1934-35,
Skladba ã. 18, JSP Records
„I'm Not Rough“ Lonnie
Johnson
Playing With The Strings,
Skladba ã. 9, JSP Records
„The Mooche“ Lonnie
Johnson
Playing With The Strings,
Skladba ã. 14, JSP Records
„Jet Black Blues“ Lonnie
Johnson
Playing With The Strings,
Skladba ã. 19, JSP Records

„Chinatown, My
Chinatown“ The Mills
Brothers

„You Run Your Mouth and
I'll Run my Business“
Louis Jordan and his
Tympany Five

Chronological Volume 1
Skladba ã. 17, JSP Records

Disk A: 1938-1940,
Skladba ã. 16, JSP Records

„Tiger Rag“ The Mills
Brothers

JSP RECORDS
(WWW.JSPRECORDS.CO
M)PO BOX 1584,
LONDON, N3 3NW. U.K.

Chronological Volume 1
Skladba ã. 21, JSP Records

"Lake of Fire“ od Lordz of
Brooklyn s láskav˘m
povolením Tunnel Vision
Media.
„La Verdine“ od Latcho
Drom s láskav˘m
povolením Musiques du
Soleil
ëakujeme:
Michalovi Baãíkovi
Vladimírovi âíÏkovi
·tefanovi
Aaronovi Rigbymu
Na‰im rodinám,
manÏelkám a priateºkám
za dlhodobú podporu.
V‰etk˘m majiteºom
veteránov, ktorí nám
poskytli technické
informácie a rady.
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ZÁKAZNÍCKA PODPORA (V ANGLICKOM JAZYKU)

OBMEDZENÁ SOFTVÉROVÁ ZÁRUKA A LICENâNÁ DOHODA.

V na‰ej spoloãnosti robíme v‰etko pre dosiahnutie kompatibility na‰ich v˘robkov s aktuálnym hardvérom. Ak sa napriek
tomu vyskytnú ÈaÏkosti so spustením na‰ich titulov, obráÈte sa prosím na na‰e oddelenie Technickej podpory.
Predt˘m, neÏ sa obrátite na oddelenie Technickej podpory, sa pripravte.
Aby sme vám mohli ão najefektívnej‰ie pomôcÈ, budeme potrebovaÈ ão najviac informácií o va‰om poãítaãi
a vzniknutom probléme. Ak nemáte k dispozícii nasledovné informácie, obráÈte sa prosím na oddelenie technickej podpory v˘robcu vá‰ho poãítaãa, e‰te predt˘m, neÏ sa spojíte s Take 2 Interactive, inak vám nebudeme môcÈ
poradiÈ so vzniknut˘m problémom.

Táto OBMEDZENÁ SOFTVÉROVÁ ZÁRUKA A LICENâNÁ DOHODA (ìalej „Dohoda“), vrátane Obmedzenej záruky a ìal‰ích osobitn˘ch predpisov, je legálnou dohodou medzi Vami (ãi uÏ ste jednotlivec alebo entita) a Take 2 Interactive Software („Vlastník“)
ohºadne tohto sofvérového produktu a materiálov v Àom obsiahnut˘ch a k nemu sa vzÈahujúcich. In‰taláciou a/alebo in˘m pouÏitím softvéru pristupujete na podmienky „Dohody“. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto „Dohody“, ihneì vráÈte balenie so softvérom a sprievodn˘m materiálom (vrátane hardvéru, manuálov, ìal‰ích písomn˘ch materiálov a obalu) spolu s dokladom
o kúpe na miesto, kde ste v˘robok zakúpili a peniaze vám budú vrátené v plnej v˘‰ke.

POTREBUJEME NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE:
• Kontaktné údaje:
• va‰e meno
• e-mailovú adresu, telefónne ãíslo, na ktorom vás moÏno zastihnúÈ poãas dÀa alebo po‰tovú adresu
• Ak nie ste z UK, uveìte krajinu odkiaº pochádzate a jazykovú verziu hry, ktorú hráte.
SYSTÉMOVÉ DETAILY:
• Názov znaãky a model PC
• R˘chlosÈ procesora a jeho v˘robca
• R˘chlosÈ CD-ROM mechaniky a jej v˘robca
• Celková kapacita systémovej RAM
• Znaãka a model va‰ej grafickej karty / 3D akcelerátor spolu s kapacitou grafickej RAM
• Znaãka a model va‰ej zvukovej karty
• Informácie o my‰i a ovládaãoch
Popí‰te prosím okolnosti, za ktor˘ch do‰lo ku problému, vrátane chybového hlásenia problému - pokiaº moÏno ão
najzrozumiteºnej‰ie.
POZNÁMKA: PROSÍM, NEOBRACAJTE SA NA ODDELENIE TECHNICKEJ PODPORY TAKE 2 SO ÎIADOSËAMI O HERNÉ
TIPY A TRIKY. Títo zamestnanci nie sú oprávnení ani kvalifikovaní, aby poskytovali takéto informácie.
ODDELENIE TECHNICKEJ PODPORY TAKE 2:
Po‰tová adresa: .................Take 2 Interactive Technical Support
Unit A, Sovereign Park
Brenda Road
Hartlepool
TS25 1NN
Tel.: ................................... (0870) 1242222 / hovory sa úãtujú podºa taríf príslu‰nej krajiny
(7 dní v t˘Ïdni od 8.00-22.00, vrátane sviatkov)
Fax: ...................................01429 233677
Email: ................................take2@startekeurope.com
tech.support@take2europe.com
Webová adresa: .................www.take2games.co.uk

TECHNICKÁ PODPORA (V SLOVENSKOM JAZYKU)
NeÏ siahnete po telefóne, PREâÍTAJTE SI TOTO!
Ak máte ÈaÏkosti s in‰taláciou alebo hraním na‰ich hier, chceme vám pomôcÈ. Po prvé si poriadne preãítajte in‰talaãné pokyny. Ak ste sa riadil(a) pokynmi dokumentácie, a napriek tomu máte ÈaÏkosti s in‰taláciou alebo prevádzkovaním tohto softvéru, obráÈte sa prosím na na‰u HELP linku:
02 – 59 30 88 30 (cez pracovné dni)
Nezabudnite si, prosím, pripraviÈ podrobn˘ popis závady a technické údaje o svojom PC.
MoÏnosti spojenia pomocou on-line sluÏieb: e-mail: help@cenega.sk
www: Pozrite sa na na‰u www stránku na adrese www.cenega.sk

Poskytnutie obmedzenej nev˘hradnej licencie. Táto Dohoda Vám dovoºuje pouÏívaÈ jednu (1) kópiu softvérového programu(ov)
(„SOFTVÉR“), ktor˘ sa nachádza v tomto balení pre Va‰e osobné pouÏitie na jednom domácom alebo prenosnom poãítaãi.
SOFTVÉR sa „pouÏíva“ na poãítaãi, keì je nahran˘ do doãasnej pamäte (napr. RAM) alebo in‰talovan˘ do trvalej pamäte (napr.
pevn˘ disk, CD-ROM, ãi iné pamäÈové zariadenie) poãítaãa. In‰talácia na sieÈovom serveri sa striktne zakazuje, v˘nimkou je
mimoriadna a osobitná sieÈová licencia získaná od Vlastníka; táto Dohoda neslúÏi ako takáto osobitná sieÈová licencia. In‰taláciou na sieÈovom serveri dochádza k „pouÏívaniu“, ktoré musí spæÀaÈ podmienky tejto Dohody. Táto licencia nepredstavuje predaj pôvodného SOFTVÉRU ani jeho kópie.
Du‰evné vlastníctvo. Vlastník si vyhradzuje v‰etky práva, názov a vlastníctvo k SOFTVÉRU a sprievodnému manuálu(om), baleniu a in˘m písomn˘m materiálom, pod spoloãn˘m názvom „SPRIEVODN¯ MATERIÁL“, ãi uÏ na v‰etky autorské práva, obchodné znaãky, obchodné tajomstvá, obchodné názvy, vlastnícke práva, patenty, titulky, poãítaãové kódy, audiovizuálne efekty,
témy, postavy, mená postáv, príbehy, dialóg, nastavenia, umelecké diela, zvukové efekty, hudobné diela a morálne práva.
SOFTVÉR a SPRIEVODN¯ MATERIÁL sú chránené zákonom Spojen˘ch ‰tátov o autorsk˘ch právach a príslu‰n˘mi zákonmi
o autorsk˘ch právach s celosvetovou platnosÈou. V‰etky práva vyhradené. SOFTVÉR a SPRIEVODN¯ MATERIÁL sa nesmie kopírovaÈ ani reprodukovaÈ na Ïiaden typ nosiãa, ãi uÏ ako celok alebo po ãastiach, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vlastníka. Osoby, ktoré kopírujú alebo reprodukujú cel˘ SOFTVÉR alebo SPRIEVODN¯ MATERIÁL alebo jeho súãasti, rôznym spôsobom na rôzny typ média, vedome poru‰ujú zákony o autorsk˘ch právach a môÏu byÈ potrestané.
Zálohovanie a archivácia SOFTVÉRU. Ak ste si nain‰talovali SOFTVÉR do trvalej pamäte poãítaãa, môÏete uchovávaÈ a pouÏívaÈ
pôvodn˘ disk(y) a/alebo CD-ROM („PamäÈové média“) len za úãelom zálohovania ãi archivácie.
Obmedzenia. Inak, neÏ je stanovené v tejto Dohode, sa Vám nepovoºuje kopírovaÈ alebo inak rozmnoÏovaÈ SOFTVÉR alebo
SPRIEVODN¯ MATERIÁL; upravovaÈ alebo pripravovaÈ odvodené kópie zaloÏené na SOFTVÉRI alebo SPRIEVODNOM MATERIÁLI,
distribuovaÈ kópie SOFTVÉRU alebo SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU formou predaja alebo in˘m prevodom vlastníctva; prenajímaÈ,
poÏiãiavaÈ SOFTVÉR alebo SPRIEVODN¯ MATERIÁL; alebo verejne zobrazovaÈ SOFTVÉR alebo SPRIEVODN¯ MATERIÁL. V˘slovne
sa Vám zakazuje prená‰aÈ SOFTVÉR alebo SPRIEVODN¯ MATERIÁL elektronickou alebo inou formou po internete alebo prostredníctvom in˘ch médií alebo ìal‰ej strane. V˘slovne sa Vám zakazuje predaj, alebo pouÏívanie postáv ãi in˘ch ãastí hry na
rôzne úãely. V˘slovne sa Vám zakazuje predávaÈ alebo profitovaÈ z úrovní hry, prídavkov, pokraãovania alebo in˘ch vecí zaloÏen˘ch na alebo spojen˘ch so SOFTVÉROM a SPRIEVODN¯M MATERIÁLOM alebo vytvoren˘ch pouÏitím editora úrovní tohto
SOFTVÉRU. Ak vytvárate úrovne, prídavky, pokraãovania alebo iné veci s pouÏitím editora úrovní SOFTVÉRU, vrátane tvorby
nov˘ch úrovní (pod spoloãn˘m názvom „Úpravy“), stávate sa predmetom nasledujúcich obmedzení: (i) editor úrovní SOFTVÉRU
a súvisiace v˘vojové nástroje a dokumentácia (pod spoloãn˘m názvom „SDK“) sa povaÏujú za oddelené od SOFTVÉRU v tom
zmysle, Ïe za ne neruãí ani ich nepodporuje VLASTNÍK. Napriek tomu si VLASTNÍK ponecháva v‰etky autorské a du‰evné práva
SDK, ako sa uvádza v tejto licencii. (ii) Va‰e Úpravy musia vyÏadovaÈ plnú, registrovanú kópiu Softvéru, aby sa dali spustiÈ; (iii)
nesmiete distribuovaÈ Úpravy, ktoré obsahujú súbor typu „exe“, ktor˘ sa menil alebo rôzne upravoval; (iv) va‰e Úpravy nesmú
obsahovaÈ hanliv˘, ohováraãsk˘ alebo in˘ nezákonn˘ materiál, materiál, ktor˘ je ‰kandalózny alebo po‰kodzuje právo na súkromie tretej strany, alebo obsahuje obchodné znaãky, práce chránené autorsk˘m právom alebo in˘ majetok tretích strán; (v) va‰e
Úpravy sa musia roz‰irovaÈ v˘luãne zadarmo. Ani Vy, ani ìal‰ia osoba ãi strana ich nesmie nikomu predávaÈ, vyuÏívaÈ na
komerãné úãely, ãi úãtovaÈ si za ich pouÏitie bez licencie od VLASTNÍKA. VLASTNÍK podporuje nekomerãné roz‰irovanie kvalitn˘ch Úprav. Ak si Ïeláte komerãne roz‰irovaÈ va‰e Úpravy, obráÈte sa prosím na VLASTNÍKA na adrese, ktorá je uvedená niÏ‰ie,
ohºadne podmienok, za ktor˘ch moÏno komerãne roz‰irovaÈ Úpravy; (vi) Va‰e Úpravy nebude VLASTNÍK podporovaÈ. Zákazy
a obmedzenia v tejto ãasti sa vzÈahujú na v‰etk˘ch, ktor˘ch vlastnia tento Softvér alebo Va‰e Úpravy.
ZAKAZUJE SA PREVÁDZAË SPÄTNÉ INÎINIERSTVO, DEKOMPILOVAË ALEBO ROZOBERAË TENTO SOFTVÉR. Akékoºvek kopírovanie
SOFTVÉRU alebo SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU, ktoré nie je osobitne povolené touto Dohodou, je poru‰ením Dohody.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA A ODVOLANIE ZÁRUKY
OBMEDZENÁ ZÁRUKA. VLASTNÍK sa zaruãuje, Ïe pôvodn˘ pamäÈov˘ nosiã, na ktorom je SOFTVÉR nahran˘, neobsahuje Ïiadne
chyby v materiáli ani v˘robné chyby, pokiaº sa bude pouÏívaÈ za beÏn˘ch podmienok po dobu 90 dní od dátumu kúpy. Ak z nejakého dôvodu nájdete na médiu závady, alebo ak máte ÈaÏkosti s nain‰talovaním SOFTVÉRU na Vá‰ domáci ãi prenosn˘ poãítaã,
môÏete vrátiÈ SOFTVÉR spolu so SPRIEVODN¯M MATERIÁLOM tam, kde ste ho kúpili a peniaze Vám budú vrátené v plnej v˘‰ke.
Táto obmedzená záruka neplatí, ak ste nosiã po‰kodili nechtiac alebo nesprávnym zaobchádzaním.
ZODPOVEDNOSË ZA NÁSLEDNÉ ·KODY. ZodpovednosÈ v˘robcu za spôsobenú ‰kodu predstavuje (i) náhradu za pôvodn˘ pamäÈov˘ nosiã so SOFTVÉROM alebo (ii) vrátenie peÀazí za SOFTVÉR v plnej v˘‰ke. Otvorením zapeãateného balenia, in‰taláciou
a/alebo in˘m pouÏívaním SOFTVÉRU ãi SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU sa t˘mto zriekate nároku na tieto a iné náhrady ‰kody, ktoré
sú dané zákonom ãi právom slu‰nosti. V‰etky ostatné náhrady, ktor˘ch sa nezrieknete, sa t˘mto prevádzajú ìalej na Vlastníka.
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ODVOLANIE ZÁRUKY. OKREM VYJADRENEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY, KTORÁ JE UVEDENÁ VY··IE, VLASTNÍK NEPOSKYTUJE ÎIADNE
ZÁRUKY, VYJADRENÉ âI PREDPOKLADANÉ, ÚSTNE âI PÍSOMNÉ, VZËAHUJÚCE SA K PRODUKTU ALEBO JEHO âASTI. V·ETKY
NAZNAâENÉ ZÁRUKY, KTORÉ MOÎNO VYUÎIË PODªA PLATN¯CH ZÁKONOV, SA OBMEDZUJÚ VO V·ETK¯CH OHªADOCH DO
MAXIMÁLNEHO MOÎNÉHO ROZSAHU A DΩÎKY TRVANIA OBMEDZENEJ ZÁRUKY. VLASTNÍK NERUâÍ ZA KVALITU ALEBO V¯KON
SOFTVÉRU ANI JEHO SPRIEVODN¯CH MATERIÁLOV INAK, NEÎ JE DEFINOVANÉ VY··IE V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE. VLASTNÍK
TIEÎ NERUâÍ ZA TO, âI SOFTVÉR ALEBO SPRIEVODN¯ MATERIÁL SPΩ≈A VA·E POÎIADAVKY ALEBO âI SOFTVÉR OPAKOVANE
FUNGUJE, NEOBSAHUJE CHYBY, ALEBO ÎE PROBLÉMY BUDÚ ODSTRÁNENÉ. VLASTNÍK NEPREZENTUJE, ÎE SOFTVÉR BUDE
FUNGOVAË V PROSTREDÍ VIACER¯CH UÎÍVATEªOV.

ÎIADNA ÚSTNA âI PÍSOMNÁ INFORMÁCIA ANI RADA VLASTNÍKOVI, JEHO DÍLEROM, DISTRIBUTÉROM, RIADITEªOM, ÚRADNÍKOM,
ZAMESTNANCOM, AGENTOM, KONTRAKTOROM âI PRIDRUÎEN¯M âLENOM NEVYTVÁRA ÎIADNU ëAL·IU ZÁRUKU ANI PREDΩÎENIE
âI ROZ·ÍRENIE RÁMCA TEJTO ZÁRUKY. NESPOLIEHAJTE SA NA TAKÉTO INFORMÁCIE A RADY. V NIEKTOR¯CH OBLASTIACH
NEPLATIA OBMEDZENIA NA TRVANIE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY, TAKÎE VY··IE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ
VZËAHOVAË. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVA OSOBITNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔÎETE MAË AJ ëAL·IE PRÁVA, KTORÉ SA
LÍ·IA V ZÁVISLOSTI NA JEDNOTLIV¯CH TERITÓRIÁCH.
OBMEDZENÉ RUâENIE. V maximálnom rozsahu povolenom platn˘m zákonom, bez ohºadu na to, ãi súdne opatrenie tu vysvetlené, spæÀa svoj základn˘ úãel, V ÎIADNOM PRÍPADE NEBUDE VLASTNÍK, JEHO VEDÚCI PRACOVNÍCI, REFERENTI, ZAMESTNANCI,
AGENTI âI PRIDRUÎENÍ âLENOVIA ANI OSTATNÍ ZAINTERESOVANÍ DO V¯VOJA, V¯ROBY, âI DISTRIBÚCIE SOFTVÉRU ALEBO
SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU ZODPOVEDAË ZA ·KODY, âI UÎ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ âI NÁSLEDNÉ, ZA OSOBNÉ ZRANENIE,
·KODY NA OSOBNOM VLASTNÍCTVE, STRATY ZISKU, PRERU·ENIE OBCHODNEJ âINNOSTI, STRATY OBCHODN¯CH INFORMÁCIÍ,
STRATY TEXTU âI DÁT UCHOVAN¯CH ALEBO POUÎÍVAN¯CH SO SOFTVÉROM VRÁTANE KOMPENZÁCIE ALEBO REPRODUKCIE
TEXTU âI DÁT, ALEBO INÚ FINANâNÚ STRATU, VYVSTÁVAJÚCU Z POUÎÍVANIA âI NESCHOPNOSTI POUÎÍVAË TENTO SOFTVÉR.
TOTO OBMEDZENÉ RUâENIE PLATÍ I V PRÍPADE, ÎE VLASTNÍK ALEBO JEHO AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCOVIA BOLI OBOZNÁMENÍ
O MOÎNOSTI VZNIKU TAK¯CH ·KÔD. NAPRIEK TOMU V NIEKTOR¯CH TERITORIÁCH NIE JE MOÎNÉ VYLÚâENIE ANI OBMEDZENIE
SPRIEVODN¯CH âI NÁSLEDN¯CH ·KÔD, TAKÎE VY··IE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZËAHOVAË.

PODPORA A AKTUALIZÁCIE V¯ROBKU
Tento SOFTVÉR by mal byÈ uÏívateºsky prístupn˘ a obmedzenú podporu produktu zabezpeãuje Vlastník tak, ako je uvedené
v SPRIEVODNOM MATERIÁLI.
JURISDIKCIA. BEZ OHªADU NA PRÁVNE ZÁSADY JEDNOTLIV¯CH ·TÁTOV PODLIEHA TÁTO DOHODA ZÁKONOM ·TÁTU TEXAS,
S FÓROM A MIESTOM V DALLAS COUNTY, TEXAS. Táto Dohoda môÏe byÈ upravená len písomn˘m dokladom, ‰pecifikujúcim
úpravu, ktorá je vykonaná oboma stranami. V prípade, Ïe nejaké z ustanovení tejto Dohody sa stane nevykonateºn˘m, toto ustanovenie by malo byÈ uplatnené do maximálneho moÏného rozsahu, ìal‰ími ustanoveniami tejto Dohody, aby zotrvala jej plná
sila a úãinok.
ÚPLNÁ DOHODA. Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi stranami a nahrádza v‰etku ústnu ãi písomnú komunikáciu,
návrhy alebo predchádzajúce dohody medzi stranami alebo dílermi, distributérmi, agentmi ãi zamestnancami.
UKONâENIE. Táto Dohoda je platná do jej ukonãenia.

Táto Dohoda automaticky prestáva platiÈ (bez upozornenia), ak nespæÀate ustanovenia Dohody. Túto Dohodu môÏete tieÏ ukonãiÈ zniãením SOFTVÉRU a SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU a v‰etk˘ch kópií a reprodukcií SOFTVÉRU A SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU
a zmazaním a permanentn˘m vyãistením SOFTVÉRU zo serveru ãi poãítaãa, na ktorom bol nain‰talovan˘. Prenos programu.
MôÏete permanentne prená‰aÈ v‰etky svoje práva tejto Dohody, ktoré zabezpeãujú, Ïe recipient súhlasí so v‰etk˘mi podmienkami tejto Dohody, a Vy súhlasíte preniesÈ v‰etok SPRIEVODN¯ MATERIÁL a súvisiace dokumenty a súãasti a vopred odstrániÈ
SOFTVÉR z Vá‰ho poãítaãa. Prená‰anie SOFTVÉRU automaticky prenesie Va‰u licenciu podºa tejto Dohody. Objektívne súdne
opatrenie. T˘mto súhlasíte, Ïe ak sa podmienky tejto Dohody osobitne neuplatnia, Vlastník bude nenapraviteºne po‰koden˘,
a preto súhlasíte, Ïe Vlastníkovi vzniká bez záväzkov, ìal‰ej záruky, dôkazu ‰kody, nárok na objektívne súdne opatrenia s ohºadom na túto Dohodu, v súvislosti s ìal‰ími moÏn˘mi súdnymi opatreniami.
VLASTNÍK. Ak máte v súvislosti s touto Dohodou, resp. materiálom nejaké otázky, písomne sa prosím obráÈte na
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