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bemutatkozás
A videójáték mára már nem csak egy szűk csoport szórakozása: 
elfogadottsága, popkulturális jelentősége, folyamatosan nő.

A GameStar célja a szórakoztatás mellett a hiteles információk, 
elemzések átadása a játékok, hardverek, sőt, még a film és 
a zene világából is. Tesztjeink megbízható játék- és hardvervá-
sárlási tanácsadók is egyben.

Rovatok

A LEGNAGYOBB JÁTÉKMAGAZIN 2013/07
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TELJES 
JÁTÉK

A HALO FEJLESZTŐI HOZZÁK EL 
AZ FPS-EK FORRADALMÁT?

16 ÉV UTÁN 
ISMÉT PC-N

TESZT

AZ ÉV LEGŐRÜLTEBB 
JÁTÉKA

DeadpoolMortal 
Kombat

TESZT

    QUANTUM
OF SOLACE

Két James Bond-film egy játékban
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Taktikusan visszavonult a Microsoft

BÖNGÉSZDE

A NAGY 
HÁTRAARC

12 HÍREK

22 DESTINY

28 BEYOND: TWO SOULS

30  MURDERED: SOUL 

SUSPECT

32 TITANFALL

34 RYSE: SON OF ROME

36 THE CREW

38  TOM CLANCY’S THE 

DIVISION

40 DYING LIGHT

42  FINAL FANTASY XIV: 

A REALM REBORN

44  WOLFENSTEIN: THE 

NEW ORDER

MÁSRÓL SEM LEHETETT 
HALLANI AZ E3-ON ÉS 
AZ AZT MEGELŐZŐ HE-

TEKBEN, MINT A MICROSOFT 
ÉS A SONY PÁRHARCÁRÓL. PR-es 
megmondóemberek mindkét oldalon 
osztották az észt, mindenki igyekezett 
meggyőzni a nagyközönséget, hogy 
az ő konzoljuk megvásárlásával jutnak 
el a gamer mennyországba.

EGY LÉPÉST ELŐRE, EGYET 
HÁTRA
Azon az ominózus „tv-sport-dog” saj-
tótájékoztatón a Microsoft elindítot-
ta a lavinát, melynek köszönhetően 
az E3-as csatát bizony a Sony nyer-

te meg. A kiállítást követő hetekben 
azonban olyan dolog történt, ami-
re évtizedek óta nem volt precedens: 
a Microsoft gyorsan döntött. Ugyan-
az a cég, amely éveken keresztül pró-
bálta meggyőzni a felhasználókat, mi-
lyen nagyon szükségük van arra, hogy 
megvásárolják az új Vista operáci-
ós rendszert, és éveken keresztül ha-
logatta, hogy kiirtsa irodai program-
csomagjából az internet egyik leggyű-
löltebb kabalafiguráját (Iratkapocs 
úr), hetek alatt elhatározásra ju-
tott. II. Józsefet megszégyenítő ha-
tározottsággal és egyetlen „tollvo-
nással” törölte el a használt játékok-
ra és az állandó online kapcsolatra 

vonatkozó elképzeléseit. Az online 
játékosközösségek persze ezt gigá-
szi győzelemnek könyvelték el, szerin-
tük elég volt néhány haragos hozzá-
szólás a fórumokon, és a gonosz nagy 
multicég meghátrált. Na itt álljunk 
meg egy szóra. A Microsoftnak esze 
ágában sem lett volna megcsinálni 
ezt a hátraarcot, ha nincs ott a má-
sik multióriás, a Sony. Mindössze any-
nyi történt, hogy a redmondi központ-
ban áttanulmányozták a nagyobb üz-
letek előrendelési adatait, és rá kellett 
döbbenniük, hogy a japánok igencsak 
elhúztak tőlük. Az első csatát elvesz-
tették ugyan, de túl sok pénzt nyom-
tak bele az Xbox One-ba ahhoz, hogy  
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BÖNGÉSZDE
12 HÍREK

gammeÍrjatok! arena@g tar.humeest
HÍREK
HÍREK ÉS ELŐZETESEK A LEGJOBB JÁTÉKOKRÓL
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A legújabb játékok bemutatói

A Z INGYENESEN JÁTSZHA-TÓ MMO-K ESETÉBEN A TESZTET AKÁR RÖVIDRE IS ZÁRHATNÁNK AZZAL, HOGY TESSÉK SZÉPEN MENNI ÉS BE-LEVÁGNI, ELVÉGRE INGYENE-SEN JÁTSZHATÓ, MI VESZTENI-VALÓTOK VAN? IGAZ? Csak hát a Neverwinter is úgy ingyenes, ahogy ál-talában a dolgok az életben – és most nemcsak arra gondolok, hogy ezek az agyafúrt fejlesztőbácsik (és -né-nik) nagyon kitalálták ám, hogy ha job-ban belemélyedsz a kalandozásba, ak-kor előbb-utóbb úgyis fogsz rá költe-ni, hanem hogy egy MMO-t kipróbálni sok idő, az idő pedig pénz. Úgyhogy ha már ennyi időt beleöltem (sokkal töb-bet, mint amennyiről gondoltam, hogy van), akkor egyrészt legalább nektek spóroljak valamicskét, másrészt én is hadd nézzek nyugodtabban a tükör-be, hadd tekintsek végig lelkiismeret-furdalás nélkül az én szépen csepere-dő papomon (mit csináljak, lesz majd warlock, de csak egy későbbi patch-től), mert hát nem arról van szó, hogy miután sikeresen lejöttem a World of Warcraftról, a Star Wars: The Old Republicról, a The Secret Worldről, máris újra beszippantott egy MMO, egyáltalán nem, hanem játékújságírói eskümhöz híven teszteltem és tesztel-tem, így küzdve egy szebb és jobban informált világért. Na de ennyit rólam, veletek mizu?

NEVERWINTER DAYS & NIGHTSSokunk kedvenc D&D világa a Forgotten Realms, melyre az elmúlt közel har-minc évben (1987 óta!) számtalan re-gény és játék épült. A több mint há-romszáz regénynek mintegy negyedé-

Kiadó Cryptic 
Studios
Fejlesztő 
Perfect World Entertainment 
Platform 
PC
Röviden Ingyenesen játszható fantasy-
MMO a Forgotten 
Realms világában, ön-magában különösebb meglepetések nélkül, de egy zseniális tarta-lomkészítő modullal.PEGI 12+

INFO
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TESZT
BÖNGÉSZDE
46 NEVERWINTER
52 DEADPOOL
56  CIVILIZATION V: BRAVE 

NEW WORLD
58 MORTAL KOMBAT
60 MOTOGP 13
62 DARK
64 JOURNEY
65  THE NIGHT OF THE RABBIT
66 MARS: WAR LOGS
67  THE WALKING DEAD: 

400 DAYS
67 TRACKMANIA 2: VALLEY
68  RIDE TO HELL: 

RETRIBUTION
69 SPARTACUS: LEGENDS
70  DUNGEONS & DRAGONS: 

CHRONICLES OF MYSTARA
72  MAGRUNNER: DARK 

PULSE
74 STATE OF DECAY
76  WARLAND: 

AIRLAND BATTLE
77  CALL OF DUTY: 

BLACK OPS II – 
VENGEANCE

78 JOE DANGER
78 JOE DANGER 2: THE MOVIE
79 WARHAMMER QUEST
79  XCOM: ENEMY UNKNOWN
80 MAN OF STEEL
80 MEN’S ROOM MAYHEM
81 RISK
81 WHERE’S MY MICKEY
82  JÁTÉKVÁSÁRLÁSI 

TANÁCSADÓ
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Hogy mindig legyen mit hallgatnod, nézned és olvasnod

A DOKTOR VAGYOK, EGY IDE-
GEN AZ ŰRBŐL, 1000 ÉVES, 
KÉT SZÍVEM VAN, ÉS 

NEM TUDOK REPÜLŐT VEZETNI... 
Lehetetlen! Egy oldalban mutassam 
be minden idők legjobb sorozatát, ami 
egyszerre vicces, szomorú, lenyűgöző, 
megható, félelmetes, intelligens és 
látványos? Egy GameStar-különszám 
kéne nekem erre.

KI VAGY, DOKI?
Magyarul ezen a néven ismerhető a vi-
lág legrégebben futó sci-fi-sorozata, ami 
a brit kultúrában olyan, mint náluk a gu-
lyás vagy a matyóhímzés. Nincs olyan 
ember az Egyesült Királyságban, aki ne 
hallott volna róla. Nem véletlenül, mi-
vel már több generáció felnövekedését is 
végigkísérte és jellemezte úgy, mint ná-
lunk a Barátok Közt. Utóbbi produktum-
mal ellentétben a Doctor Who egy sok-
kal érettebb közönségnek is szól. Amel-
lett, hogy az ötéves kisfiú is megtalálja 
benne a neki tetsző elemeket, a középko-
rúak sem kevésbé értékelik, sőt. Az 1963 
óta kisebb megszakításokkal élő széria 
egy Time Lord (Időlord) nevezetű ide-
gen faj több mint ezer éves szülöttjéről 
szól, aki egy kék, az 1960-as években jel-
lemző angol rendőrségi fülkének álcázott 

időgéppel járja az univerzumot (ami leg-
többször London), és menti a menthetőt 
(ami legtöbbször az emberiség). A Dok-
tor nevet viselő lény teljesen úgy néz ki, 
és többé-kevésbé úgy is viselkedik, mint 
az emberek. Felépítése biológiailag eltér, 
mivel két szíve és persze kettős érrend-
szere van, de ettől eltekintve ugyanúgy 
eszik, iszik, jár, és dumál. 
A Doktor legfontosabb fegyvere az esze 
és személyisége: kerüli a fizikai atroci-
tást, mindenkit megpróbál megmenteni, 
és a leggonoszabb szörnyben is meglát-
ja az értékeket. A sorozat 50 éves törté-
netéhez olyan írók készítettek epizódo-
kat, mint Douglas Adams vagy éppen 
Neil Gaiman, így talán mondanom sem 
kell, zseniális történetekkel találkozha-
tunk. Apropó 50 év. Az idén november 
23-án születésnapját ünneplő sorozattal 
kapcsolatban a fentiek fényében jogosan 
merülhet fel a kérdés: Ki játssza vajon 
ilyen sokáig a főszerepet? Természetesen 
nem egyetlen személy; a szereplő válto-
zását nagyon ügyesen magyarázzák a 
történetben: amikor a Doktor teste hal-
doklik, magától regenerálódik, így emlé-
kei megmaradnak, nem válik másik lény-

nyé, de teste átalakul, és ezáltal szemé-
lyisége is. Picit talán ijesztő, de pont ez 
az, ami igazán izgalmassá teszi a soroza-
tot, ami miatt nem tudott 50 év alatt ki-
merülni – a folyamatos változásnak hála.

A 11 DOKTOR
Jelenleg a tizenegyedik inkarnációjánál 
tart a karakter, de már nem sokáig, hisz a 
BBC bejelentése szerint jövőre ismét vál-
tás lesz – Matt Smith, a jelenlegi színész 
távozik. Aki be szeretne szállni a sorozatba, 
annak a 2005-ös évadtól érdemes meg-
tennie, amikor egy hosszabb szünet után 
a szó nem szoros értelmében rebootoltak. 
A kilencedik Doktorral kezdődő évadnál a 
BBC még óvatos volt, és három fillérből ra-
katta össze az epizódokat, ami meg is lát-
szik. Ezt mindig elmondom azoknak, akik-
nek megmutatom a sorozatot, és eddig be 
is jött. Ha az első két-három résztől rosz-
szul vagy, ez nem a te sorozatod, ha meg 
bírod nézni az első évadot, akkor igen jókat 
fogsz szórakozni, de ha már az elején sze-
relembe esel, örökre beszippant a világ, és 
habzó szájú fanatikus leszel, akire nagyon 
sok órányi-évnyi öröm vár.
 Disorder

MÁSVILÁG

Sorozat

Belül tágasabb

Doctor Who

5/5Allons-y!

108  www.gamestar.hu

GS1307_Masvilag.indd   108 2013.07.11.   8:34:10

Hírek
A játékvilág legfrissebb 
és legizgalmasabb hírei.

Kiadó Activision 

Fejlesztő Bungie

Platform 

Xbox 360, PS3, PS4, 

Xbox One 

Röviden Osztott 

világú belső nézetes 

lövölde a kultikussá 

vált Halo sorozat 

alkotóitól.

Megjelenés 2014

PEGI 18+

Amit a Destinyről tudni akartál, de féltél megkérdezni

D E S T I N Y

N
EMRÉGIBEN KIDERÜLT,  

HOGY A BUNGIE AZ UTÓB-

BI HÉT ÉVET NEM RÓ-

ZSASZÍN PÓNIK SZKECCSEL-

GETÉSÉVEL TÖLTÖTTE, HANEM 

EGY TITKOS PROJEKTEN DOL-

GOZOTT, AMI A HALO UTÁN MÉG 

EGYSZER MEGREFORMÁLJA AZT, 

AHOGY AZ FPS-ZSÁNERRŐL GON-

DOLKODUNK. Egyszer és mindenkor-

ra megtanít bennünket arra, hogy so-

ha ne kételkedjünk a csapatban. Ta-

valy novemberben megérkeztek az 

első koncepciós rajzok a játékból, 

amik éppen annyira voltak elegendő-

ek, hogy tudtuk, valami mozgolódik a 

Bungie sátrában. A misztikus sci-fi lö-

völdét sejtető képekre hónapokkal ké-

sőbb érkezett az első magyarázat, 

amikor is a cég egy nem túl informa-

tív leleplezés keretein belül mindenfé-

le pillérekről kezdett el mesélni, ami 

köré a játékot felépítették, de sokkal 

közelebb akkor sem kerültünk az igaz-

sághoz. A Destiny történetének eddigi 

tán legemlékezetesebb mérföldköve 

az volt, amikor a Bungie-s fejlesztők-

ből alakult 90-es évekbeli fiúbanda a 

Sony Meeting 2013-on kiállt a szín-

padra, és az égvilágon semmit sem 

mondott a játékról, viszont ékes bizo-

nyítékát adták annak, hogy életükben 

először beszélnek háromnál több em-

ber előtt, és hogy ha épp nem prog-

ramoznak, akkor fogalmuk sincs, mit 

kezdjenek a kezeikkel.

Februártól kezdve folyamatosan csö-

pögtek az információk, de az igazi át-

törést az E3 2013 hozta meg, ami-

kor végre láthattuk a Destinyt moz-

gás közben, és nagyjából összeállt a 

kép a játékkal kapcsolatban. Nagy-

jából, mondom, és így is van, mert 

az elejtett félmondatokból és miszti-

kus megjegyzésekből álló információ-

morzsákat összeszedegetni egy kicsit 

olyan, mint követni a cselekményt a 

betűlevesben.

MEGINT PARA VAN

A Destiny egy misztikummal teli 

poszt-apokaliptikus világba repít min-

ket, ahol a Földet pusztulásba taszí-

tották különböző idegen életformák. 

Gyönyörű bolygónk hajdani dicsősé-

gét már csak a szétbombázott váro sok 

romjaiból lehet sejteni, és az emberi-

INFO

ndenfé-

ni, ami 

jából, mondom, és így is van, mert 

az elejtett félmondatokból és miszti-

Ráugrani egy ekkora fegyver 

csövére bizony bátorságra vall

Kigyulladt a fegyverem, gyász!

A DESTINY RÉSZBEN EGY 

BELSŐNÉZETES KOOPERATÍV 

LÖVÖLDE, RÉSZBEN PEDIG NYITOTT 

VILÁGÚ SANDBOX JÁTÉK
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Játéktesztek és exkluzív előzetesek
Kipróbáljuk és megmondjuk, mely játékok 
elé érdemes napról-napra leülni.

Másvilág
Film, sorozat, zene és könyvek. Minden, ami 
a játékvilágból átszivárgott a popkultúrába.
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GAMESTAR

DVD
GS 163A

2013. július

2 0 1 3 .  0 7 . 163A
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Teljes jáTék
A legsikeresebb teljes játékok, hónapról-hó-
napra a magazinhoz adott DVD mellékleten.
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CélCsopoRt
70% 19-45 éves
90% férfi
30% budapesti
30% diplomás
40% ESOMAR AB státusz

A GameStar olvasói nyi-
tottak, tájékozottak az IT 
és játékvilág dolgaiban, 
szeretik az újdonságokat, 
érdeklődnek a pop-kulturális témák iránt, valamint szívesen 
adnak hangot véleményüknek. A Gamer életmóddal foglalkozó 

gamestar.hu képes 
elérni azokat azt a 
szűk réteget, akik 
saját környezetük-
ben véleményvezé-
reknek számítanak 
és nagy hatással 
vannak ismerőseik 
döntéseire.

Technikai adatok és megjelenés
Átlagos példányszám 11 000 db

Terjedelem 112+4 oldal

Vágott méret 220×297 mm

Tervezett megjelenések

Megjelenés
Elkészítendő 

anyagok leadása
Hirdetések 

leadása
Behúzandó 

leadása

január 17. december 31. január 3. január 9.

február 21. február 4. február 7. február 13.

március 21. március 4. március 7. március 13.

április 18. április 1. április 4. április 10.

május 16. április 30. április 28. május 8.

június 20. június 3. június 6. június 12.

július 18. július 1. július 4. július 10.

augusztus 15. július 29. augusztus 1. augusztus 7.

szeptember 19. szeptember 2. szeptember 5. szeptember 11.

október 17. szeptember 30. október 3. október 9.

november 21. november 4. november 7. november 13.

december 12. november 25. november 28. december 4.
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HiRdetési áRak  /az áRak az áfát nem taRtalmazzák!

Gyakorisági kedvezmény Felárak
3 megjelenés esetén: 5% Fix helyre történő elhelyezés: 10%

6 megjelenés esetén: 10% Szövegoldali felár: 15%

10 megjelenés esetén: 15%

Behúzás 
(Ft/db)

Behúzás meghatáro-
zott helyre (Ft/db)

Beragasztás 
(Ft/db)

50 grammos termékig 23 26 29

100 grammos termékig 27 29 32

CD-n és DVD-n 
való megjelenés

12 000 Ft/MB

Felület Tükörméret (mm) Kifutó méret (mm) Ár (Ft)
Borító IV 190 × 271 225 × 307 475 000

Borító II 190 × 271 225 × 307 420 000

Borító III 190 × 271 225 × 307 410 000

1/1 190 × 271 225 × 307 375 000

1/2 álló 93 × 247 111 × 307 220 000

1/2 fekvő 190 × 120 225 × 145 220 000

1/3 fekvő 190 × 80 225 × 105 170 000

1/4 álló 93 × 120 – 125 000

1/4 álló hasáb – 62,5 × 307 125 000

1/4 fekvő 190 × 58 225 × 83 125 000

1/6 fekvő 93 × 80 – 90 000

1/8 fekvő 93 × 58 – 75 000

Szalaghirdetés – 225 × 35 95 000


