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smejki's cut:

Viděls někdy bethesdí hru v GECKu? Po mapě jsou rozmístěný markery, které, když se k nim hráč přiblíží,
vyflusnou nějakou potvoru. Jakou, to záleží na nastavení markeru. Většinou tam byl nějaký level scalling a mohlo
se tak načíst několik potvor s různě nastavenými skilly. Ovšem při encounteru se načetla vždy jen jedna. Ve
výsledku to tedy znamenalo, že když jste někde potkali krysokrta lvl1, tak jste na stejném místě za pár dní potkali
vlka 5lvl, pak třeba radškorpiona lvl10.

Jdu si takhle kousek za město a tam tlupa (tlupa!) geckonů. Téměř nikdy nejsou sami. To je první gamebryo hra,
kde jsou hejna potvor. Zdá se teda, že i s tímhle debilním systémem statických náhodně rozmístěných markerů
něco udělali.

dále
- je to opravdu pusté. není to "co krok, to zabiják". až mám někdy strach, kdy na mě něco vybafne
- normální obtížnost je opravdu normální  tři geckoni na prvním levelu dokážou zatopit. jeden powder ganger mi
během vteřiny (než jsem si všim, že po mě někdo pálí a než jsem vůbec střelce našel) ubral půl života
- 10mm zbraň není ultimátní pustinné čistidlo
- v pohybu to opravdu nevypadá tak blbě. dojem spalujícího žáru je výborný 
- jsou tam modely mrtvol, které opravdu říkají, že tohle není srandaplac

- jeden člověk po mě chtěl v rámci jednoho questu, během jediného dialogu, abych promluvil s pěti jinými lidmi a
vyžádal od nich nějakým způsobem podporu, z čehož by mohly být další subquesty  ta hra není pro kretény

- pamatujete na klasický neduh se skákáním? Když jste přistoupili až těsně k překážce, postava vůbec
nevyskočila. V Oblivionu anu v F3. Ne, že by to ve FNV fungovalo bezchybně, ale rozhodně je to ošetřené, takže
to tak v 5% případů potřebuje jen opakovaně stisknout skok.
- na ohni jde připravit asi 20 různých věcí včetně speciálního žrádla, stejně tak u různých ponků... ty vole, ta hra

začíná být složitá  

- sbíráte rádi kytičky? jsou tam. xander a broc se vracejí taky 
- není výjimkou, aby měla jedna podreakce v rámci jednoho tématu text přes 4 řádky. No a není ani výjimkou, aby
takové nenásledovaly za sebou 4 bez přerušení.
- všichni mluvijou rychle a... normálním jazykem. občas nestíhám číst 

dialogy
- jednoduše - přirozené
- pokud někdo mluví sprostě, tak to působí zcela přirozeně - buď je hulvát, nebo je něco opravdu na hovno.
Nenarazil jsem na ekvivalenty obchodníka z Rivet City, kterej, ač by se mi měl pokoušet něco prodat, mluví jak
dlaždič a ještě je otrávenej, nebo třeba toho kumpána z Megatonu (bývalý nájezdník, nevím, teď jméno), kterej
mě neprv pozdraví stylem "Čuráku, ustřelím ti palici" a pak z něj vypadne, že nájezdničiny nechal proto, že měl
toho násilnýho a srostýho života plný zuby. Kterej debil ty postavy v bethesdě píše? 
- vtipu není nijak moc. A pokud, je jemný:
"Co mi můžeš říct užitečnýho o XYZ?"
"Je... nebezpečnej."
"To bylo užitečný."
"Souhlasím"

- Hardcore mód, je mód, takže je zcela oddělený od obtížnosti. stále můžete být hardcore a jet na nejlehčí. Jinak
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obtížností je 5.

uííííííííííííííííí! právě jsem vyřešil quest v domnění, že budu za klaďasa. No a oni se na moje řešení moc

neksichtili. No black&white 

no a nejlepší je HC mód, kdy se opravdu musíš krýt, protože stimy ti zdraví nedoplní instantně a zlámaný pazoury
jsou nevítaný prvkem, který zlepší jen doktorský kufřík, který je ovšem vzácností. normální obtížnost a hardcore -
čtyři lidi se zvládají docela obtížně.

Bojová AI. Velice často se stane, že se nepřátelé kryjí za překážkami. pathfinding je stále pochybný ale rozhodně
vylepšený. Nepřátelé nejsou konteinery s náboji a zbraněmi, ale jsou to opravdu stvoření bojující o život a
vítězství - mají tedy plnou výbavu do boje - když jim teče do bot, dají si drogu, nebo se uzdraví stimpakem atd.
Stimpak, to si pamatuji velice dobře, měl u sebe v F3 jeden jediný nepřítel!

ozvučení prostředí je velmi dobré 
dabing postav (z toho, co jsem viděl/slyšel) je na výbornou, gumové ksichty se ale holt musí přežít.

Vyloženě mě sere jedna věc (stejně jako v F3) - při levelupu si musíte ihned vybrat skilly a perky. Nemůžete si ty
bodíky nechat do zásoby. Chtěl jsem si například odemknout jednu dialogovou možnost, ale už jsem si
nepamatoval, kolik to do těch výbušnin mám dát. Vzhledem k dávnému savu jsem to musel prubnout (naštěstí
jsem to udělal dobře).

A kojoti jsou taky ve smečkách. (mláďata + alfa samec + mamina...aspoň myslím, že tam byla) 

JaW: To, že tě ta hra "zatím nesere" nevypadá na to, že bys byl z ní nějak extra nadšený 

Smejki: tohle je jen otázka přístupu. já totiž (přes primárně pozitivní životní postoj) furt čekám, kdy ta hra
zbethesdovatí, což zatím nedělá. Dále vím, že Bethesdí hry mají obrovský WOW efekt, takže jsem zatím radši
odměřený a čekám, jestli si hra udrží nastavenou kvalitu. Přeci jen mám za sebou možná tak 5% hry a vy už
berete mou popsaná pozitiva jako pohled na hru jako celek. abych ti řek, zda je skvělá, to bude chtít ještě pár
hodin hraní. Nicméně: Hru sráží nedostatky technického rázu (byť z těch zvolených technologií kluci ždímají co
jde, world design je zatím výborný [čti: logický] a opět o třídu vyšší oproti F3), ale druhý plán je setsakramentsky
vybroušený... zatím (a to říkám je kvůli oněm cca 5% hry, které už znám). 95% hry může furt stát za hovno, byť
extrapolace trendů říká, že tohle vypadá na uííííííííííííí

Pravdou je, že se mi od té hry těžko odtrhává... i když u F2 to bylo při prvním hraní těžší 

Svět je napsán vskutku funkčně a komplexně. Není to tak, že někdo napsal osadu, která by sama o sobě jakž
takž fungovala, ale v kontextu světa je to buď zcela nelogická entita anebo nemá vůbec žádný vztah k osadě jiné
(a pokud ho má, pak mají vztah jenom tyto dvě osady a tvoří svým bilaterálním dvojici, která opět nemá v
kontextu světa logiku). Tohle opravdu není F3. Ten svět funguje - vztahy jsou multilaterální, relativně
komplikované.

Při rozhovoru s Cass jsem už byl opravdu v nirváně, ta postava je kurva skvěle napsaná!

Fuck! právě jsem jemně naznačil důstojníkovi NCR, že je pěknej hošan a politicky... ehm... korektně... ehm, aby

to nikdo neslyšel... jsme si pokecali o teplých vztazích 

Víš jak tvrdili, že NCR a Legie nejsou dobří versus zlí hoši a že se tak hráč nachází v morálně šedé zóně, komu
tedy bude pomáhat? ... Nekecali. První rozhovor s představitelem Legie a říkám si, že na tý jejich filosofii něco je,
byť se mi příčí.
SLEDUJ - frakce mají svou filosofii, a každý její člen je jí nějak zasažen
SLEDUJ - ta hra mě donutila přemýšlet. byť se přikláním k těžkopádné NCR, musel jsem si na chvíli sednout a
sesumírovat, o co tady těm grupám vlastně jde, jak chtějí svých cílů dosáhnout a jak by se v dlouhodobém
měřítku vyrýsovaly pro jejich zřízení typické problémy. Já přemýšlím, po dlouhé době u hry přemýšlím

(nepočítám strategie)!  

bože! ta hra je obrovská! teď jsem teprv vlezl na Strip. podle autorů se člověk na strip dostane zhruba v 50% hry.
mám nahráno už 31 čistého herního času.
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Co je ovšem nejlepší - svět funguje. v náčrtu, v detailu, všude a téměř vždy stoprocentně.

Velmi potěšující je koncepce not-so-open-world, které dosaženo díky skvěle promyšlenému designu světa. Díky
tomu je svět ucelený, ale hraje se to podobně jako staré díly, kde jste postupně objevovali/dozvídali se o nových
lokacích, a jinam to moc dobře nešlo. Tedy jako můžete,ale abyste se pak nedivili, že dostanete céres.

Bodkin se zapojil do betatestu:

Bodkin: Mno, na to že jsem F3 po 2 hodinách vypl a nikdy se k němu nevrátil, tak u FNV jsem proseděl už

pěkných pár hodin a měl jsem potíže odejít do hospody na pivo a jídlo zdarma. 
A zesrdce nenávidím miny a výbušniny!
Vždy je to stejné - Jé, něco je na zemi, seberu to! Tak počkat to vypadá jako BUUUM.
Až se mi zdá, že tam chcípám častěji než ve starých F.

Smejki:

Boha jeho, ta hra se větví takovým způsobem, až se místy ztrácím 
trochu mrzí občasné nedotaženosti, kdy díky komplexnosti nejsou ošetřeny dokonale všechny možnosti postupu
hrou a nabízí se tak občas dialogy typu "už sis to rozmyslel?", které ale člověk předtím nikdy neřešil, takže si
nemusel nic rozmýšlet. Ale ta komplexnost je vážně až morbidní, takže tohle žehlit je hrozně náročné a já se na
kluky nezlobím....

Právě jsem narazil na dost izolovanou skupinu. Na nabídku obchodu mi odpověděli slovy - "my jsme soběstační a

styky s okolním světem nemáme, takže nám jsou zátky k hovnu." 
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