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5Prezence

B. J. Blazkowicz

Blazkowicz, jeden z pfiedních agentÛ OSA (Úfiadu tajn˘ch

operací), patfiící k oddílu Rangers americké armády, toho moc

nenamluví. Jeho ãiny ale o jeho povaze vypovídají více 

neÏ nûjaké líãení. V roce 1943 bylo jeho nadání zapotfiebí 

pfii vy‰etfiování podivn˘ch událostí uvnitfi Tfietí fií‰e, které

zniãehonic vy‰ly najevo. Doufáme, Ïe Blazkowicz dokáÏe

vrhnout svûtlo na hlá‰ení o rostoucí okultní aktivitû

nûmecké hierarchie. Proto byl se sv˘m kolegou, Agentem

Jedna, vyslán na hrad Wolfenstein. Kontakt byl pfieru‰en.

OSA nemá jinou moÏnost neÏ ãekat a doufat, Ïe si její ho‰i

poradí.

OSA

Úfiad tajn˘ch operací je spoleãná organizace mezi Británií

a Amerikou k provádûní tajn˘ch operací v nepfiátelském t˘le.

Informace získává úfiad od sv˘ch agentÛ v poli i od kontaktÛ

v fiadách odbojov˘ch hnutí z Evropy okupované Nûmeckem. 

OSA sleduje tyto zpravodajské informace a pokou‰í se zjistit,

co je cílem nacistÛ. 

Nyní pfiichází zprávy, které nedávají smysl. Zdá se, 

Ïe Heinrich Himmler cosi odstartoval. Paranormální divize SS,

zfiízená Himmlerem, kter˘ vÏdy patfiil k pfiíznivcÛm okultismu, 

je nyní mimofiádnû aktivní. OSA vyslal své nejlep‰í muÏe, 

aby zjistili, o co pfiesnû jde.

¤editel

Tento Angliãan je schopn˘ muÏ, kter˘ nacistÛm nic

nedaruje. Nemá v úmyslu odloÏit nûjaké hlá‰ení 

jen proto, Ïe zní zvlá‰tnû. AÈ vypadá jakkoliv

podivnû, pravda musí b˘t odhalena, jinak 

by mohlo Spojence ãekat nûjaké neblahé

pfiekvapení.

Jack Stone

Jack Stone, fieditelÛv dÛvûryhodn˘ asistent, 

je Ameriãan s bystrou myslí a podrobnou

znalostí v‰ech zákoutí nûmecké váleãné

ma‰inérie. Jeho radám naslouchají nejvy‰‰í

pfiedstavitelé. Je odpovûdn˘ za anal˘zu vût‰iny

informací, které se do OSA dostanou.
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22 Plamenomet

Typ munice: palivové nádrže
Poranění: velmi vysoké
Kadence: velmi vysoká
Maximum munice: 150

V˘hody: Promûní cíl

v hofiící pochodeÀ.

Nev˘hody: Neúãinn˘

proti plamenometãíkÛm

a tvorÛm X.

Plamenomet je mocná zbraÀ, vhodná 

do vût‰iny bojov˘ch situací. Pokud bude‰

plamenometem zasaÏen, bude tvé zdraví

postupnû ub˘vat a plameny omezí tvé

vidûní, bude‰ prakticky oslepen, dokud

se nedostane‰ z dosahu. Buì proto

opatrn˘.

Pfii stfielbû jde o to, zasáhnout cíl

ohnivou koulí. Zamifi hlavní k zemi (jako

bys mífiil nepfiíteli na kolena) a kolem

nepfiítele se rozhofií oheÀ. Jakmile se

nepfiítel vznítí, zaãne se okolí otfiásat

jeho steny agónie. Plamenomet je

neúãinn˘ proti v‰em obrnûn˘m tvorÛm X

nebo proti nûmeck˘m vojákÛm stejnû

vyzbrojen˘m. Nejprve je tfieba nûjakou

jinou zbraní rozbít tvorÛm X pancífi, 

pak vzít plamenomet a seÏehnout jejich

nechránûné ãásti. Je ale úãinn˘ proti

SkokanÛm a fa‰istÛm s ãapím krokem. Je

to nejlep‰í zbraÀ proti nemrtv˘m.

Tesla

Typ munice: články
Poranění: vysoké
Kadence: velmi vysoká
Maximum munice: 500

V˘hody: Lze ho

pouÏít proti více

cílÛm.

Nev˘hody: Neúãinkuje proti tvorÛm X.

V Návratu na hrad Wolfenstein je

technologie Tesla zaloÏena na mocném

fiízeném elektrickém poli, kterého lze

vyuÏít k fiadû aplikací od bezpeã-

nostního hrazení aÏ po osobní tvorbu

energie. Právû tato síla napájí nervové

systémy tvorÛ X.

Tesla nefunguje proti tvorÛm X, ale

funguje skvûle proti lidem. Také

nemrtví mohou b˘t touto zbraní

poranûní, ale nestojí za to pl˘tvat

energií na nû, zvlá‰tû pokud má‰

plamenomet. Tesla je schopná zasáhnout

více cílÛ najednou, pokud uvolní‰

dostatek energie. Schovej si Tesla

kanón pro finální boje s bossy. Jinak

jej nepouÏívej, protoÏe ve chvíli, kdy

Tesla kanón získá‰, bude‰ moci

efektivnû pouÏívat i jiné zbranû. 

Proto si jej schovávej pro ty pfieplnûné

oblasti.

MÛÏe‰ sám sebe
podpálit vlastním

plamenometem. Dej
pozor, abys nevbûhl
do ohnivého proudu!

POZOR

ZasaÏení nepfiátelé mohou stále
opûtovat palbu. Proto pouÏívej

Tesla kanón z ãásteãného úkrytu –
elektrické v˘boje mají omezenou

schopnost obtékat pfiekáÏky –
nebo i nic netu‰ící nepfiátele.

POZOR
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DÛstojník

DÛstojníka rozezná‰ od bûÏného pû‰áka podle rozkazÛ, které neustále

vykfiikuje. Obvykle b˘vá vyzbrojen Lugerem, coÏ znamená, 

Ïe dÛstojníci nepfiedstavují velkou pfiekáÏku vyjma sv˘ch sklonÛ

volat o pomoc nebo spou‰tût poplach. Nûktefií

dÛstojníci jsou ale velmi ãilí, pobíhají kolem

a obtûÏují tû v˘stfiely z Lugeru. Zlikviduj jich

libovoln˘ poãet, protoÏe tím ochromí‰ nûmecké

velení.

Vûdec

Tito vûdátor‰tí lokajové Tfietí fií‰e patfií

k nejslab‰ím nepfiátelÛm, jaké potká‰. Mnohé

zajímá nelidsk˘ v˘zkum více neÏli boj, proãeÏ

jsou vûdci spí‰e Ïalostní protivníci. Obvykle

jsou ozbrojeni Lugerem (se kter˘m to ale moc

neumûjí) a nûkdy také prosí o milost. Jednej

s nimi podle toho.

Plamenometãík (Feuer Soldat)

Jakmile tû uvidí, rozebûhni se do úkrytu. 

Tvé okolí se jinak promûní v ohniv˘ sloupec

a tvá zbroj a zdraví zaãnou ub˘vat

(nejprve zbroj, pak zdraví). Je‰tû hor‰í je, Ïe pokud

hofií‰, plameny tû oslepují. Útoã na tyto ohnivé bojovníky

zdálky. Pokud proti nim pouÏije‰ svÛj plamenomet, nijak jim

to neublíÏí, takÏe radûji sáhni po jin˘ch zbraních. Lep‰í je

zpozorovat je dfiíve, neÏ oni uvidí tebe, proto bedlivû pátrej 

po modrém zaÏehávacím plamínku u ústí jejich plamenometÛ.

Ostfielovaã

Ostfielovaãi jsou pû‰áci vyzbrojení

Mauserem se zamûfiovaãem. Obvykle

je najde‰ na vzdálen˘ch nebo

vyv˘‰en˘ch místech. Snipefii jsou

velmi pfiesní, pokud jsi na otevfieném

prostranství a náhle pfiijde‰ o 20 bodÛ

zdraví, je pravdûpodobné, Ïe ses stal cílem

nûjakého ostfielovaãe. Nejlep‰í zpÛsob, jak se

s nimi vypofiádat, je naordinovat jim jejich

vlastní medicínu. Ukryj se nûkde a po‰li jim 

do ãela pilulku ráÏe 7,92mm.

Problém je ale v tom, jak ostfielovaãe v úkrytu

najít. Dávej pozor na záblesk od hlavnû nebo

stopovku stfiely a sleduj je aÏ k jejich pÛvodci.
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MùSTEâKO

(zdraví 
na balkónû)

(v knihovnû)



Oficiální Pfiíruãka Strategie

âást 2:

Hrad Wolfenstein
Tajných oblastí: 4 Pokladů: 7

Cíl

1. Najít stanici lanovky.

Brífink mise
V TUTO CHVÍLI ÎÁDNÉ NOVÉ INFORMACE.

Rozkazy jsou následující: Infiltrovat hrad Wolfenstein a zjistit pfiíãiny zv˘‰ené aktivity

Paranormální divize SS. Získat jakékoliv zpravodajské informace, t˘kající se zmínûné divize SS

a její ãinnosti v oblasti.

TvÛj kontakt, Kessler, je ãlenem nûmecké odbojové organizace známé jako Kreisau Circle.

Podafiilo se mu ãásteãnû infiltrovat doãasn˘ ‰táb Paranormální divize SS a získat cenné informace

o její aktivitû. Setkej se s Kesslerem v mûsteãku nedaleko archeologick˘ch vykopávek. Bude mít

dal‰í informace t˘kající se tvé mise.

NezapomeÀ, bude‰-li ty nebo agent Jedna zajat, unikni za kaÏdou cenu. Rozkaz ãíslo 71 stále

platí: Ocitne‰-li se v kritické situaci, pfii níÏ bys mohl vyzradit údaje o své misi nebo o OSA,

vezmi si vlastní Ïivot prostfiednictvím kyanidové kapsle. Jako obvykle, OSA popfie jakékoliv

povûdomí o tvé totoÏnosti a misi, pokud bys byl dopaden. Hodnû ‰tûstí!

Cíl: Najít stanici lanovky

Nade‰el ãas najít stanici lanovky, kterou se lze dostat z tohoto stra‰idelného

hradu. Vstup do prvních dvefií, které v nové úrovni najde‰. PfiipliÏ se za nacistu

a vraÏ mu svÛj nÛÏ do t˘la. MÛÏe‰ ho zabít i jinak, ale pfiíli‰ mnoho hluku by mohlo

nalákat ostatní a nebo i vést ke spu‰tûní alarmu. Hele, vypadá to, jako by se právû

chystal k veãefii. Bude‰-li na tom ‰patnû se zdravím, mÛÏe‰ se zmocnit jeho teplého

jídla a sníst mu ho.

80
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Nalevo v hlavní chodbû si mÛÏe‰ pov‰imnout skladu stfieliva. Dostane‰ se sem

pozdûji. Nyní pokraãuj dolÛ po schodech a pfiiprav se na bitvu. 

Cestou dolÛ se schodÛ uvidí‰ vojáka dívat se z okna a dal‰í dva se nacháze-

jí v místnosti nalevo pod schody. Pokud bys na tom byl ‰patnû se zdravím, je

zde také lékárniãka. Dal‰í voják se na tebe rozebûhne zpod mostu, kde ãíhají

dal‰í dva vojáci. Jak se objeví, pfiivítej ho stfielou do hlavy a pfiiprav se 

na dal‰í. AÏ bude dobojováno, probûhni pod mostem a vybûhni po toãit˘ch

schodech na konci.

Nad schody je v˘chod na dvÛr. Dávej pozor na odváÏného vojáka, kter˘ se

vynofií zpoza beden uprostfied nádvofií. AÏ ho nakrmí‰ olovem, zaujmi jeho pozici

za bednami a odtud zamifi na snipera, pozorujícího nádvofií z fiímsy nalevo 

od dvefií, kter˘mi jsi ve‰el (obr. 8-2). Sestfiel ho a pak pokraãuj po schodech

ke dvefiím s ãerven˘m blikajícím svûtlem.

Tato chodba vede k mostu, 

pod kter˘m jsi prve probûhl.

Vydej se tudy, cestou mine‰ 

po pravé stranû dvefie. Zaãni

pálit po stráÏi, která po tobû

stfiílí z opaãné strany mostu. 

AÏ bude po ní, pfiebûhni

k ovládání alarmu u mrtvé

stráÏe. Koneãnû ticho vystfiídalo

v hradních zdech ohlu‰ují fiev

alarmu.

Obr. 8-1. Výklenek je otevřen, židle přisunuta, stačí si vyzvednout výhru.

Tajná oblast

V této místnosti najde‰ obraz nacistického

vojáka. Aktivuj ho a pak zatáhni za páku,

kterou najde‰ pod ním. Otevfie se v˘klenek

za nacistick˘m praporem nad krbem.

Dostat se k pokladu vyÏaduje trochu

akrobacie, takÏe si od stolu vezmi Ïidli.

NezapomeÀ, Ïe Ïidli nemÛÏe‰ uchopit, pokud

drÏí‰ zbraÀ v obou rukou. Postav Ïidli 

na stÛl a vyskoã na ni (obr. 8-1). Nyní,

kdyÏ jsi dosáhl potfiebné v˘‰ky, zasprintuj

a skoã na krbovou fiímsu. Rozpárej prapor

a poklad je tvÛj.

Obr. 8-2. Zde je pozice snipera na hradbách. Až ho sestřelíš
dolů, budeš se moci klidně pohybovat po nádvoří.

Zlatý prut


