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Musiro Concept - model inny niż wszystkie

W planach jest coś nowego, co więc darewnoo planuje?

Kolejny prototyp zostanie rozpoczęty już
w tym miesiącu, jakie będą następne auta?

Nubira po latach doczekała się przemodelowania!

Czy szykuje się kolejny konwert Lanosa do GTA SA?

Nowy model łam iący dotychcz asowe schematy
Nietuzinkowy, atrakcyjny wygląd to nie jedyny powód, dla
którego nasze Musiro wychodzi poza dotychczasowe ramy.
Właśnie tym modelem wkroczyliśmy na nowy poziom.
"Era prototypów "
Musiro przez lata nie pojawiało się na liście planowanych modeli do wykonania. Ani w 2012
roku (były to czasy pierwszej "Ery prototypów", w ramach której zostały wykonane takie
auta jak Shiraz, Bucrane i Joyster), ani w 2017.
Mimo że design tego prototypu jest interesujący,
darewnoo uznał, że jest wiele ciekawszych prototypów, którym warto poświęcić czas. Dlatego
też Musiro miało nigdy nie powstać, a planowana
lista z początku roku 2017 w ramach drugiej
"Ery prototypów" zawierała tylko modele: Mirae
DMS-1, DACC-2, No.2, d’Arts (3 różne wersje)

Matiz Canvas Top, Vada, Kalos Dream i Scope.
Na chwilę obecną zrealizowane projekty z listy
to: Mirae, DMS-1 i d'Arts. Pozostałe auta nie
zostały wciąż zrobione, mimo że od planów ich
wykonania minęło już prawie dwa lata. Tak czy
siak, Musiro (ani wykonaniej i opublikowanej
w kwietniu 2018 roku) Mantici tam nie było.
Zarówno Musiro jak i Mantica nie miały szans
na zaistnienie w wirtualnym świecie z bardzo
prostego powodu - nie było odpowiednich zdjęć
na bazie których te modele mogłby zostać zrobione. Stąd też, darewnoo wiedząc że nie ma
szans na ich wykonanie, nie umieszczał tych
aut na liście planowanych modeli. A mimo to,

oba te prototypy nagle znalazły się na liście oraz
"wskoczyły" tuż po trzecim wykonanym modelu
- d'Artsie. Jak to się stało? Oba te modele miały
bardzo ciekawą historię "narodzin", właściwie
nie wiadomo, która z nich jest ciekawsza.

Mantica i Musiro
Warto wiedzieć, że zarówno prawdziwe prototypy Mantica jak i Musiro, mimo tego, że marki
Daewoo od lat nie ma, przetrwały próbę czasu.
Mantica w 3d została wykonana jako pierwsza,
bo darewnoo nawiązał kontakt z dawnym
oddziałem GM Daewoo, który w sporych odstępach czasu zrobił kilka zdjęć. To, w połączeniu
z determinacją darewnoo zaowocowało tym,
że jednak udało się zrobić Manticę. Bardzo
szczegółowo jest to opisane w ciekawostkach
naszej Mantici a także w informacji prasowej
zatytułowanej "MANTICA OPUBLIKOWANA
- AKURAT NA 10-LECIE GTA IV". Gdyby nie
fakt, że prawdziwy prototyp Mantici przetrwał
tyle lat, szanse na model 3d byłby zerowe.
Podobnie zresztą było z Daewoo Musiro, modelem z okładki tego numeru.
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"Polowanie" na Musiro
Prawdziwy prototyp po raz został pierwszy zaprezentowany w 2000 roku na targach British
International Motor Show w Birmingham. W tym
samym roku pokazano go także w Holandii podczas AutoRAI 2000. Musiro był jednym z wielu
prototypów, jakie na przestrzeni lat wykonywał
angielski oddział Daewoo nazwany DWTC. To
że ten prototyp został zrobiony w Anglii i był
ostatnim jakie DWTC zrobiło miało kluczowe
znaczenie. Gdy w 2001 roku DWTC zostało
zamknięte, Musiro zostało odsprzedane. Przez
kilka lat nikt nie wiedział gdzie ono się znajduje,
aż do 2012 roku, kiedy to na pewnym forum
dotyczącym (co ciekawe) Peugeota 306 pojawił
się temat nazwany "Ocalony przed złomowaniem". Wpis, nie dość, że po angielsku nie zawierał wyrazów "Daewoo", "Musiro" czy "concept", więc zlokalizowanie go graniczyło z cudem. Darewnoo odnalazł go przypadkiem. Gdy
przeglądał fotografie różnych prototypów, jego
uwagę przykuło "nowe" zdjęcie na którym wyraźnie było widać Musiro. Czym prędzej zainteresował się więc tym tematem. Okazało się, że
post napisała osoba, która w 2001 roku odkupiła to auto od DWTC. Niestety, jakakolwiek próba
skontaktowania się z nią spaliła na panewce. Darewnoo chciał nawiązać kontakt celem uzyskania
odpowiednich zdjęć, na bazie których można by
było jednak zrobić model 3d Musiro, ale nie uda-

ło się to. Musiro wciąż pozostawało poza zasięgiem. Ważne było jednak to, że właściciel posta-

łże jest bezużyteczne, bo nie ma silnika, układu
kierowniczego, zawieszenia a nawet... nie można w nim otworzyć "maski" czy drzwi! Musiro
w ogóle ciężko jest nazwać samochodem. Jedyne co w nim działało to oświetlenie (zarówno
światła jak i światełka we wnętrzu) oraz odsuwany dach (nie w całości jak w kabriolecie,
a jedynie jego fragment).

nowił trzymać ten pojazd przez wiele lat. Fotografia (powyżej), którą znalazł darewnoo, jednoznacznie wskazywała na to, że auto jest w dobrym stanie, co napawało optymizmem. Ostatni
post właściciela pojawił się w 2013 roku a potem po aucie znów ślad zaginął. W 2015 roku
Musiro ponownie się znalazło, gdyż zostało
wystawione na sprzedaż na Ebayu, ale zanim
darewnoo się o tym dowiedział, aukcja dobiegła
końca. Znów stracona szansa? Niekoniecznie.
Darewnoo zaczął przeszukiwać internet i odkrył,
że auto zostało odkupione przez angielską firmę
aukcyjną Brightwells za śmieszne 800 funtów.
Dlaczego tak tanio? Otóż Musiro to prototyp,
który został stworzony tylko na pokaz. To znaczy

Gdy więc auto trafiło pod skrzydła Brightwells,
darewnoo miał pierwszą okazję do nawiązania
kontaktu. Była to też szansa na uzyskanie nowych zdjęć. Po niedługiej konwersacji, jeden
z pracowników Brightwells zgodził się wykonać
zdjęcia Musiro w dobrej jakości. Wykonał 24
zdjęcia i odesłał do darewnoo. Sukces? No nie
do końca. Zdjęcia które zostały wykonane faktycznie były duże i w dobrej jakości, ale przedstawiały głównie detale, co w żaden sposób nie
przyczyniło się do szansy na wykonanie bryły
3d. I nie było szans na kolejne, lepsze zdjęcia,
bo Musiro u nich stało w garażu gdzie wokół
było pełno innych aut - zwyczajnie było tam
ciasno. Druga próba zakończona niepowodze-

niem. Tym bardziej, że niedługo potem (jeszcze)
w 2015 roku Musiro zostało ponownie sprzedane, a właściwie wylicytowane i znów na dwa lata
wieść o nim zaginęła. Auto po raz trzeci (i niestety ostatni) w internecie pojawiło się w 2017
roku gdzie zostało odebrane... handlarzom narkotyków, którzy to właśnie w 2015 roku kupili
go od Brightwells. Wśród skonfiskowanych pojazdów było nie tylko Musiro ale także wiele
przeróżnych replik i dziwacznych pojazdów jak
np. czerwony pojazd Listonosza Pata. Niestety,
owi handlarze bardzo mocno zaniedbali i zniszczyli prototyp Daewoo. Auto miało pourywane
zagłówki, wyrwaną tylną szybę i lewy klosz,
zabrudzone wnętrze, zerwaną obręcz koła kierownicy oraz liczne zadrapania i rysy na karoserii. Istotne jest jednak to, że karoseria (jej
kształt) została nienaruszona, więc wciąż teoretycznie była szansa na odpowiednie zdjęcia.
Tymbardziej, że również w 2017 roku na innym
angielskim forum (overclockers.co.uk) pojawił
się temat zatytułowany "Zidentyfikuj to auto"
wraz z załączonym, aktualnym zdjęciem Musiro.
W grudniu 2017 roku darewnoo utworzył konto
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na tym właśnie forum, z nadzieją, że uda mi się
namówić kogoś aby mógł wreszcie te zdjęcia
zrobić. Po napisaniu tego, że potrzebne jest to
do wykonania modelu 3d, jeden z userów podjął
temat. Zadzwonił w odpowiednie miejsca, skąd
dowiedział się, że ponieważ auto nie jest zarejestrowane, nie można przypisać mu żadnego właściciela. I był to koniec tej historii. Mimo czterech prób na przestrzeni pięciu lat, nie udało się
uzyskać żadnych zdjęć, na bazie których można
by było zrobić model 3d, a zdjęcia które w 2015
zrobiła firma Brightwells były wówczas bezużyteczne (co nie znaczy, że trafiły do kosza). Stąd
też mimo wielu prób, Musiro nigdy nie znajdowało się na liście planowanych konwertów.
Poniżej przykładowe zdjęcia i blueprintów innych
prototypów, z których można było zrobić modele
3d. Musiro potrzebowało takich obrazków:

A założenie drugiej "Ery prototypów" do GTA IV
było proste - robić wszystkie te concepty, które
mają odpowiednie zdjęcia przodu, boku i tyłu.
Te wymagania spełniały Mirae, DMS-1 czy No.2.
Musiro nie miało zdjęć, więc nie mogło zostać
wykonane. Co więc nagle sprawiło, że prototyp,
którego modelu 3d nie dało się zrobić natychmiast pojawił się na liście i wręcz od razu został
wymodelowany? Pewna fantastyczna wiadomość
z maja 2018 od Lazlowa. Dalsze łapanie okazji
na zdjęcia Musiro przestały więc mieć sens, na
szczęście, bo stan tego prototypu na rok 2017
był kiepski, więc raczej marnie wygląda jego
przyszłość. Na co komu bezużyteczny, zniszczony
prototyp nieistniejącej już marki... Musiro pozostanie jednak "bezpieczne" w formie wirtualnej.

Nowa metoda
Lazlow bowiem poinformował, że odkrył całkiem
nowy sposób na robienie modeli 3d. Jest to
metoda nie tylko lepsza i pozwalająca robić
precyzyjniejsze modele bez żadnych zaburzeń
proporcji ale także pozwala ona wykonać model
na bazie dowolnych zdjęć (a nie ściśle określonych widocznych na poprzedniej stronie). Oznaczało to "otworzenie furtki" kolejnym prototypom, które nie miały szans na zaistnienie z powodu braku określonych fotografii czy też blueprintów. Jednym z takich prototypów było właśnie "biedne" Musiro. To właśnie w ten sposób
(u boku innych aut, takich jak Mya i Tacuma'97)
znalazło się ono na liście i od razu zostało wykonane. Było pierwszym modelem Daewoo wykonanym nową metodą, która rzeczywiście okazała
się skuteczna, wręcz idealna. Sposób, który za-

Na czym to polega?
Metoda ta nazywa się tworzeniem lokalizatorów.
Dowolne zdjęcia pojazdu należy otworzyć w programie Autodesk ImageModeler, po czym przypisać im lokalizatory (punkty), które następnie
są przetwarzane tworząc podstawę dla bryły 3d.
Można ją wówczas zaimportować do 3dsMax.
Dobrze pokazuje to ten obrazek:

czął stosować Lazlow nie jest nowy. Program,
który umożliwia takie wykonywanie dowolnych
elementów 3d na bazie zdjęć pojawił się już
w 2009 roku (czyli dwa lata przed nawiązaniem
współpracy Lazlowa i darewnoo), a mimo to,
przez lata nie był obu twórcom znany. I przez
te kilka lat (2012-2017), wszystkie modele były
wykonywane tradycyjną metodą blueprintów lub
określonych zdjęć. Co nie tylko ograniczało liczbę pojazdów, które można było wymodelować,
ale także powodowało liczne zaburzenia proporcji, czego doskonałym przykładem może być
nasz Polonez Plus z 2013 roku czy Nubira
z 2014 (o niej więcej informacji znajdziesz również w tym numerze).
Nasze Musiro nie tylko że wygląda świetnie, to
jeszcze jest zgodne w oryginałem. Tą samą metodą będą wykonane wszystkie kolejne prototypy,
w tym Mya, Tacuma i No.2. Ważne jest też to, że

Praca nad modelem 3d
I wreszcie najistotniejszy etap - czas prac. Zarys
modelu Lazlow pokazał na początku lipca 2018.
Na załączonym screenie było widać, na których
trzech zdjęciach twórca modelu 3d się wzorował.
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Lazlow opanował tę metodę do perfekcji, co zdecydowanie widać patrząć na Musiro w GTA IV.

Prace posuwały się do przodu bardzo sprawnie,
i co najważniejsze bez żadnych przerw. Nie jest
to takie oczywiste. Praktycznie każdy poprzedni
model załapał po drodze jakąś przerwę. Rekordzistą było Korando, których prace były wstrzymywane aż sześciokrotnie. Ponieważ darewnoo
od razu opłacił Musiro, a Lazlow miał czas, nie
było żadnych powodów na przerywanie prac tym
razem. Dnia 12.07 Lazlow wysłał pierwszą grywalną wersję tego modelu. Kolejne wersje podsyłał co 2-3 dni. W ten sposób, 28.07 zakończył

kolejny model Daewoo. Grywalny pojazd - choć
fantastycznie wykonany i tak wymagał jeszcze
kilku poprawek finalnych, których od czasów
Chairmana (2016) podejmuje się darewnoo.
Najważniejszą zmianą było dodanie dwukolorowego nadwozia (wcześniej Musiro mogło mieć
tylko jeden kolor). Zmieniony został schemat
przedniego i tylnego oświetlenia, pojawiły się
tekstury siatek pod zderzakami wraz z elementem losowym (zgodnym z oryginałem).
We wnętrzu ważną zmianą było dodanie pełne-

go oświetlenia, zgodnego z oryginałem. Z mniejszych zmian, dodany został pedał hamulca, podwójne szkiełka zegarów (wcześniej nie było ich
wcale), na szarym środkowym panelu pojawiła
się tekstura imitująca głośnik w srebrnej
obwódce, a także zagłówki otrzymały tekstury
siatki. Darewnoo naprawił także problem z brakiem możliwości zbijania bocznych kierunkowskazów, poprawił kolizję modelu i usunął
połysk z podwozia. Na koniec zmienił kolor
bagażnika (z czarnego na szary), w którym po-

pojawił się magazyn "mods.darewnoo". Same poprawki trwały 3 dni, ale nie obyło się bez poważnych problemów, z którymi darewnoo borykał
się od 3 do 6 sierpnia. Liczne nowe elementy
i poprawki zaczęły powodować bugi w modelu,
przez co przestał być grywalny i wyrzucał z gry.
Gdyby nie jedna z pierwszych kopii zapasowych,
cała praca jaką darewnoo włożył w finalną wersję zostałaby zaprzepaszczona. Wiele prób, straconych godzin, ale ostatecznie udało się odzyskać kontrolę nad działaniem tej modyfikacji.
Nie udało się to jednak do końca, stąd w modelu
pozostało kilka drobnych błędów (wymienione
w ciekawostkach na stronie). Są to jednak drobiazgi, których przeciętny człowiek nawet nie
zauważy. Do pełni szczęścia zabrakło jeszcze
kilku detali we wnętrzu oraz całego zawieszenia,
ponieważ darewnoo zlecając Musiro dysponował
ograniczonym budżetem, a im więcej detali, tym
więcej trzeba zapłacić.
Ciekawostką jest fakt, że handling w tym modelu
pochodzi z... małej Mantici wymiarami zbliżonej
do Matiza. Zmieniona została tylko masa i prędkość maksymalna. Handling z Mantici idealnie
sprawdza się w Musiro i pozwalna nieco poszaleć. Docelowo Musiro najlepiej podmienić za model Comet, chociaż podczas prac mod zastępował Blistę. Nasz najnowszy mod dzieli z Cometem jeszcze coś - kolory. Na siedem dostępnych
kolorów, pięć pochodzi z palety Cometa. Ciemne
i metaliczne kolory po prostu dobrze pasują
do Musiro. Auto nie zawiera też żadnych niestandardowych odcieni z aplikacji "Kolory Daewoo".
Prawidłowym kolorem Musiro jest ciemnoszary
z żółtym połyskiem i srebrnym dachem. Pozostałe kolory są nieoryginalne, przypisane przez
darewnoo. Musiro jest też nielicznym prototypem, który doczekał się krótkiego, oficjalnego
filmiku promującego na YouTube. Poprzednie
modele takie jak Mantica, d'Arts czy DMS-1
takich nagrań nie miały.
Musiro zostało opublikowane w połowie sierpnia 2018, ale z uwagi na niską popularność
GTA IV, tylko na stronie mods.darewnoo.pl.
Tymczasem już ruszyły prace nad modelem Mya.

Co skrywa Espero?
Początki Espero
Nasz model Espero był jednym z niewielu mode-,
li, którego postępy prac zostały utajnione.
A rozpoczęły się one w październiku 2014 roku.
Na stronie w tym czasie prowadzona była zbiórka pieniężna na ten model. Był to ostatni sponsorowany przez userów model, każdy kolejny
opłacał już tylko darewnoo. Mimo, że na mods.darewnoo.pl nie było pokazanego postępu prac
(wyglądało to tak, jakby nie zostały one nawet
rozpoczęte), postęp był. Darewnoo "mrugnął
okiem" umieszczając wersję beta Espero w dość
głośno rozreklamowanym filmiku Cobra Crash
Mix, który trwa 26 minut i zawiera wszystkie
modele z lat 2012-2014. Espero zostało tam jednak pokazane w tak sprytny sposób, aby nie
było go w ogóle widać. Przez cały film widnieje
w kilku scenach, w sumie zaledwie 4 sekundy.
Mimo to, jednej osobie udało się je odnaleźć!
Dokonał tego baartlomiej (konwerter do WR2)
potwierdzając znalezisko kilkoma screenami.
Było już wiadomo, że Espero "jednak się robi".
W grudniu 2014 darewnoo umieścił humorystyczny filmik tylko z tym modelem - było już widać
jak cały pojazd wygląda. Nie zostało pokazane
tylko wnętrze. Zabieg ten miał pomóc w zachęceniu do wpłacania za jego ukończenie i publikację. W latach 2013-14 zbiórki pieniężne były na
porządku dziennym - ale i tak wszystkie pieniądze trafiały do Lazlowa. Wreszcie, w styczniu
2015 roku zbiórka się zakończyła i darewnoo
przygotował drugi filmik z Espero, tym razem
promujący model. Auto zostało przygotowane
w dwóch wariantach - 1.5 GLX z kołpakami (wersja typowa na polski rynek) oraz 2.0 CD z alufelgami, poduszką powietrzną i spoilerem (tak
jak w Europie Zachodniej). Espero w obu wersjach zostało opublikowane 1 lutego 2015 roku.

Jak na rok 2014 (bo wtedy auto było robione),
model obu wersji wyszedł bardzo dobrze i został
szczegółowo wymodelowany oraz wzbogacony
o liczne detale, takie jak naklejki czy monogramy na szybach. Espero było też pierwszym modelem, w którym zmieniony został wygląd readme. Podzielone na kategorie okienka, których
darewnoo używa po dziś dzień, po raz pierwszy
pojawiły się właśnie wraz z debiutem Espero.
Model został bardzo ciepło przyjęty i do lipca
2015 miał być tylko na wyłączność GTA IV.
W lipcu bowiem darewnoo zlecił konwert do gry
GTA SA - tego miał się podjąć Jablecznik, który
od 2014 roku odpowiada za konwerty Lanosa

Nasze Espero to model z przełomu 2014 i 2015 roku.
Jako jeden z nielicznych modeli doczekał się on nowych
poprawek, a tych - co ciekawe - nie zrobił Lazlow555.
Sport i Nubirę US kombi. W maju 2015 z jego
rąk wyszedł kolejny konwert robiony pod nadzorem darewnoo - Polonez Caro Plus ABC. Espero miało być kolejnym konwertem. Niestety, nic
z tego nie wyszło. Konwerter pod koniec prac
stwierdził z dnia na dzień, że kończy z konwertami i porzucił niedokończony model do GTA SA.

Projekt więc trafił do kosza. Dużo później pojawiły się oficjalne konwerty do Racera i WR2, ale
one nie są teraz istotne. Wróćmy do GTA SA.

Kradzież modelu
Niestety, w sierpniu 2015 roku, user Alexx Pop
udostępnił bardzo nieudolnie przekonwertowany
przez siebie nasz model Espero CD. Był to konwert słaby i wykonany bez wiedzy i zgody autorów. Darewnoo zareagował niemal natychmiast,
i już po paru godzinach modelu nie było na gtainside (bo tam został opublikowany). Auto musiało zostać w jakiś sposób wykradzione. Ktoś
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Gruntowna przebudowa modelu
i dodanie licznych detali pod elementami
karoserii to efekt... przypadkowej współpracy.

darewnoo zdecydował się poczekać, aż Vas skończy i zabrał się za konwert innego auta - Mirae.
Ważne jest jednak to, że Vas robi tak jak się zadeklarował i to co darewnoo z nim ustaliał. Widoczne na obu stronach żółte Espero to efekt
jego prac. Wyraźnie widać nowe, szczegółowe
detale, łączenia blach i tym podobne. Model zos-

Poprawki Espero zostały zrobione
z myślą o GTA V lub innych grach, nie będą
publikowane w GTA IV, bo i tak nie mają znaczenia..

jednak przychwycił ten konwert, równie nieudolnie go poprawił i model znów trafił do internetu.
Z gtainside ponownie został usunięty, ale niestety, konwert wyciekł i trafił na różne rosyjskie
strony internetowe - nie było szansy tego powstrzymać. Osoby odpowiedzialne za te strony
nie chciały się zgodzić na usunięcie modelu!
Także model 3d Espero przepadł, stał się łatwo
dostępny - niedługo potem ktoś go sobie przerobił i również opublikował. Rosjanie w większości przypadków nie chcą
uznawać czegoś takiego
jak prawa autorskie.

Nieoczekiwany zwrot akcji
Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie
wyszło. Ponieważ model Espero stał się łatwo
dostępny do edycji, jeden z byłych właścicieli
zapragnął dostosować nasz model do swoich po-

trzeb. Zmienił w modelu tapicerkę a także dodał wymodelowane własnoręcznie alufelgi, będące zgodne z oryginalnym wzorem z lat 19931995. Wykonanymi modyfikacjami podstanowił
podzielić się z darewnoo. Ten, ponieważ dostrzegł w byłym właścicielu Espero potencjał,
zamiast się wściec, zaproponował współpracę.
Właściciel Espero (jego nick to vas61783513)
zgodził się, co ważne, za darmo dokonać wielu
fantastycznych poprawek i ulepszeń w modelu.
Początek tej nieoczekiwanej współpracy datuje
się na 12 kwietnia 2018. Więcej szczegółów
zostało opisanych w "informacji prasowej" właśnie z tamtego dnia. Już na początku znajomości vas61783513 udostępnił swoje alufelgi
i zgodził się na ich wykorzystanie i publikację
w przyszłym konwercie do GTA V. Darewnoo
zaproponował więc dodanie jeszcze większej
ilości detali w bazowym modelu Espero CD,
oraz poprosił o wymodelowanie większej ilości
oryginalnych kołpaków i alufelg, tak aby w GTA

V były wszystkie oferowane wzory.Vas61783513
się na to zgodził! Jego bezpłatna pomoc nie jest
przypadkowa. Otóż jego ukochane, niebieskie
Espero zostało zniszczone w wypadku, więc ma
on wielki sentyment do tego modelu. Dlatego też
to właśnie Espero (i tylko ono!) zostało poprawione. Bardzo dobrze się to zbiegło czasowo,
bo współpraca nawiązała się ZANIM konwert
do GTA V został rozpoczęty. Całość ma tylko jeden minus - czas prac. 'Vas' bardzo rzadko przysyła postępy. Minęły 4 miesiące i od tego czasu
do modelu dodane zostały tylko detale pod zderzakami, błotnikami i światłami. Są to ślicznie
wykonane detale, ale jednak mogło by to trwać
dużo krócej - Lazlow potrafi w 3 tygodnie wymodelować cały model od zera. Oczywiście, zapewne Vas nie ma za dużo wolnego czasu, a poprawianiem Espero zajmuje się hobbistycznie.
Długi czas prac nad poprawkami jest jedyną
przyczyną opóźnień planowanego konwertu do
GTA V! Ten miał wystartować w kwietniu, ale

tał też wzbogacony o nowe podwozie zgodne
z oryginałem. Vas poprawił także linie dachu
w okolicy tylnej szyby. To jednak wciąż nie koniec poprawek w modelu. Podobne detale otrzyma klapa bagażnika i maska. W następnej kolejności Vas weźmie się za wymodelowanie pozostałych oryginalnych wzorów felg oraz innych
trójwymiarowych elementów, których model
z GTA IV nie posiada. Więcej niż pewne jest też
to, że europejska wersja z 1996 roku zostanie
przerobiona na koreańską z 1990. Ważne jest
jednak to, że te wszystkie zmiany i dodatki są
robione z myślą o GTA V, a nie GTA IV! Szczegółowe detale pod zderzakami czy błotnikami i tak
w IV nie miały by sensu, bo te elementy nie odpadają od karoserii, a w GTA V mogą. Widoczny
na screenach model z GTA IV zawierający poprawki został pospieszenie posklejany tylko na potrzeby prezentacji postępu prac w ramach pokazaniu ich w magazynie. Dopiero gdy Vas skończy, darewnoo będzie mógł rozpocząć oficjalny,
rozbudowany konwert do GTA V, tak samo dobry jak Lanosy czy Polonezy. Trzeba więc będzie
jeszcze trochę poczekać... A nawet gdyby Vas się
nieoczekiwanie wycofał, darewnoo dysponuje tymi poprawkami, także będą one użyte w GTA V.

Odrodzenie Nub iry po 4 latach!
Historia naszego modelu Nubiry I
Wszystko zaczęło się w szóstego lutego 2014 roku, kiedy to Lazlow otrzymał od darewnoo zlecenie wykonania Nubiry I do GTA IV. Pierwszym
modelem miało być kombi w wersji CDX i alufelgami. Lazlow przyjął to zlecenie i ósmego lutego
wysłał pierwszy screen na którym było widać bardzo wczesny zarys Nubiry kombi. 1 marca 2014
darewnoo otrzymał pierwszą grywalną wersję.
Postęp zwiększał się, ale wyraźnie było widać, że
coś jest nie tak z proporcjami całego samochodu
oraz jego przodem i tyłem. Przednie światła były
za krótkie i za grube, grill za duży, tylne światła

zbyt mocno ścięte. 14 marca darewnoo poinformował Lazlowa, że musi przemodelować przód
i tył. Dzień później auto faktycznie zostało nieco
przemodelowane, ale niestety tylko trochę. Po
prostu jego światła zostały odpowiednio rozciągnięte. Model w dalszym ciągu miał zaburzone
proporcje, chociaż na pierwszy rzut oka nie było
to aż tak widoczne. Aby Nubira była bardziej
szczegółowa, darewnoo zdecydował się dopłacić.
I tak testowe auto z siódmego kwietnia zostało
wzbogacone o liczne nowe elementy, jak naklejki na szybach, resory, poduszkę pasażera czy
losowe rzeczy w bagażniku. 14 kwietnia model
został ukończony, a 3 dni później opublikowany.

Był tylko jeden problem - Nubira kombi (będąca
bazą dla wszystkich naszych pozostałych Nubir
cały czas miała zaburzone proporcje, głównie
przodu i okolic dachu. Ponieważ jednak model
wyglądał - jak na rok 2014 - całkiem nieźle, błąd
ten nie był aż tak widoczny i został całkowicie
"zamieciony pod dywan". Nubira kombi była już
i tak jednym z najdroższych modeli jakie darewnoo zlecił. Kolejne dopłacanie nie miało sensu,
bo i tak by niewiele zmieniło. Nikt przez wiele
lat nawet nie zauważył zaburzonych proporcji
tego modelu. Kombi jako tako trzymało swój wygląd, bo jego linia boczna została dobrze odwzorowana. Dużo gorzej było z sedanem, który zos-

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

tał wymodelowany na bazie kombiaka. Sedan wyszedł najgorzej, miał najbardziej zaburzone proporcje - nie tylko przodu i tyłu, ale także linię boczną i dach. Lazlow jednak nie chciał wtedy tego
korygować w żaden sposób i w ten oto sposób
kolejna Nubira została opublikowana z nieprawidłowymi proporcjami nadwozia. Odmian Nubir
jednak pojawiało się coraz więcej, w tym również
wersje z USA i koreański Spagon. Jesienią 2014
roku prace nad Nubirami I zostały skończone.
Następnymi modelami były Espero i Tacuma. Po
nich jednak nastąpił powrót do Nubir. Na bazie
tego nieszczęsnego sedana powstało ostatnie
nadwozie dla jedynki - hatchback.

_______________________________________

burzonych proporcji w naszych autach. Metoda,
którą znalazł Lazlow nie jest nowa, ale on dowieNiestety, nieproporcjonalne Nubiry I były również dział się o niej dopiero na początku 2018 roku
bazą dla zleconych później Nubir II. W przypadku i dopiero wtedy zaczął ją stosować. Ponieważ
Dwójek, jako pierwszy zrobiony został sedan. Mi- aż do lipca 2018 nie miał on czasu na wykonanie
mo tego że auto miało inny przód i tył, w dalszym kolejnego modelu Daewoo na zlecenie (robił
ciągu widać w nim mocno zaburzone proporcje
wtedy pojazdy dla innych klientów), pierwszym
z Jedynki. Są one tak widoczne, że darewnoo
modelem Daewoo, który został wykonany "nową"
interweniował w tej sprawie, ale niestety, Lazlow metodą było Musiro Concept - opisane zresztą
twierdził że wszystko jest w porządku i odmówił
w tym numerze. Wyraźnie widać, że auto ma idepoprawek. Prace nad pierwszą Dwójką trwały od
alne proporcje. Metoda ta była doskonałym pre1 sierpnia 2015 do 5 września. W kilka dni, na
tekstem do powrotu do Nubir, aby wreszcie je
jej podstawie dodana została amerykańska odporządnie wymodelować. Kwestią było tylko to,
miana. Następne w planach miało być kombi, ale czy darewnoo się na to zgodzi - zgodził się, więc
zostało to przesunięte z powodu zlecenia usera
Lazlow, zamiast brać się za następny zlecony mu
Zymku na 4 dostawcze Polonezy. W listopadzie
prototyp (Mya), rozpoczął całkowitą przebudowę
Lazlow powrócił do Nubir II i wykonał kombi,
Nubiry I. Na warsztat wziął sedana CDX z maja
chociaż tylko połowicznie, bo prace nad nim
2014. Poprawki przebiegały w tajemnicy. Jedyzostały w pewnym momencie po prostu wstrzyma- nym źródłem z którego można się było o tym done na rzecz kolejnego modelu - Musso. Po raz
wiedzieć jest "informacja prasowa" z 12 lipca
ostatni Lazlow i darewnoo wrócili do Nubir II
zatytułowana "Musiro opłacone". W niej, na dole
w styczniu 2017 roku. Dokończona została stanzawarte są dwa zdania dotyczące Nubiry. Tam
dardowa odmiana kombi a także dodane dwie
było jednak napisane, że poprawki miały obejmokolejne - Delux i wersja z USA. To był definitywny wać jedynie przód, bo i takie było założenie.
koniec Nubir. Odmiana hatchback w przypadku
Okazało się jednak, że Lazlow przemodelował
Nubir II nie została dodana - może to i lepiej.
całe nadwozie - przód, bok, tył i dach. Niestety,
Wszystkie opublikowane Nubiry od 2014 do 2017 zmiany Nubiry nie objęły wnętrza, silnika, kół
roku mają tak samo zaburzone proporcje.
czy dodatkowych, nowych detali. Zmienione zostało jedynie nadwozie. "Zmienione" to jednak za
mało powiedziane. Auto po edycji z 2018 faktycznie zaczęło wyglądać jak Nubira. Na plus, ta
Dalsze perypetie Nubir I
całkowita metamorfoza Nubiry była relatywnie
W 2016 roku, Lazlow przyznał, że proporcje
tania (10 dolarów). Na minus obejmuje tylko ten
Nubiry I są faktycznie zaburzone (dokładniej pisał jeden model (czyli Nubira I CDX sedan 1997).
on o przodzie) i zaproponował darewnoo, że kieOznacza to, że poprawek nie dostaną pozostałe
dyś tam może wprowadzić poprawki. Temat przy- wersje (S, USA, kombi oraz Nubira II) jeżeli dacichł, gdy wystartowała druga "Era prototypów"
rewnoo nie pokryje kosztów poprawek również
z początkiem 2017 roku. Informacja o tym że
i tych wersji. Problemem jest jednak to, że LazLazlow chciał poprawiać Nubirę I nie była nigdy
low nie zgadza się na poprawienie pozostałych
wcześniej ujawniona. Wiosną 2018 roku Lazlow
wersji za taką samą kwotę. Płacenie na nowo
odkrył ciekawą metodę, która pozwalała wykonać pełnej sumy za nadwozie np. dla Nubiry II nie
pełny model 3d na bazie dowolnych zdjęć. Ta me- ma większego sensu. Lepiej te same pieniądze
toda nie wymaga żadnych blueprintów czy zdjęć
przeznaczyć na jakiś inny, zupełnie nowy model.
na których samochód stoi centralnie przodem,
Darewnoo jest w stanie na bazie tego jednego
bokiem i tyłem. Bardzo często takie źle dobrane
poprawionego nadwozia zrobić wersje S i USA
zdjęcia czy kiepskie blueprinty były powodem za- sedana, ale o kombi, hatchbacku i Nubirze II

Ciąg dalszy tego samego - Nubiry II

Widoczna na obrazku Nubira to już model po edycji z 2018 roku.
Jednak dokładnie w takiej samej aurze pogodowej rozpoczynał
się filmik promujący naszą pierwszą Nubirę 4 lata temu.

Musiro, model z połowy 2018 roku okazał się
bardzo udanym modelem, dlatego też ani Lazlow,
ani darewnoo nie zwalniają tempa i już planują
następne dopracowane modele do GTA IV (bazowa gra). Druga "Era prototypów" dalej trwa...
Jest szansa na kolejny konwert Lanosa do GTA SA.
Tym razem chodzi o sedana i podobnie jak w przypadku wersji 3-drzwiowej, bazą byłby model z
GTA V. Avant (autor konwertu Lanosa 3d z
kwietnia 2018) wyraził chęć aby przekonwertować sedana. Ukończony konwert zostanie
opublikowany, ale prace nie zostały rozpoczęte.
Dopiero postawienie obok siebie Nubiry I
zrobionej w 2014 roku z tegoroczną, pokazuje jak bardzo
te auta się od siebie różnią. Nawet taka nieukończona Nubira
z 2018 roku wygląda o wiele lepiej niż finalna wersja z maja 2014.

Widoczne na obrazku lusterko i jego położenie to pozostałość
po Nubirze z 2014 roku. To dobrze pokazuje jak bardzo źle była
poprowadzona jej linia boczna.

można zapomnieć. Jeśli darewnoo nie zdecyduje
się za nie zapłacić, pozostaną takie ja są obecnie,
czyli ze złymi proporcjami. Prace nad "nowym"
sedanem nie zostały jeszcze ukończone, gdyż
magazyn został opublikowany gdy prace wciąż
trwały. Model zaprezentowany na obrazkach
wciąż przedstawia niefinalną, acz w pełni grywalną wersję poprawionej Nubiry. Gotowy pojazd
pozostanie jednak nieopublikowany, gdyż póki
co dalej trwa "Era prototypów". Jednak na pewno
poprawiona Nubira zostanie kiedyś opublikowana.
Screeny, tekst: darewnoo
Korekta: Fairlane

Pierwotnie tylko przód miał zostać przemodelowany, jednak
ostatecznie cały model otrzymał odnowioną karoserię, dzięki
czemu teraz wygląda jak prawidzwe auto.

Niestety, przemodelowana została tylko jedna odmiana. Co oznacza,
że wszystkie pozostałe
wersje i nadwozia
Nubiry I i Nubira II
nie zostały objęte
żadnymi poprawkami. Jedynie sedany
S i USA na bazie
Nubiry I mają szanse
na zmiany. Edycja Nubiry I nie
objęła też zmian we wnętrzu.

Mya (na okładce), Tacuma Concept, DACC-2 i Vada to wszystkie prototypy zaplanowane do końca tego roku. Prace nad
nimi jeszcze nie zostały rozpoczęte.

Tematem zainteresowania usera Avant jest Lanos sedan
z GTA V. Avant twierdzi, że konwert będzie bardzo dobrej
jakości i planuje dodać kilka typów felg do wyboru. Pierwszy
jego oficjalny konwert Daewoo pochodzi z kwietnia 2018.

Co planuje darewnoo?

_______________________________________

W połowie lipca 2018 roku darewnoo rozpoczął naukę programu Unreal Engine 4. Jest
to program do... robienia gier komputerowych. Tak, w planach jest stworzenie pełnej gry,
która będzie zawierać wszystkie dotychczasowe modele Daewoo i Daewoo-FSO zarówno
z GTA IV jak i z GTA V - z podziałem na wszystkie podwersje. Projekt jest na razie na etapie pierwszych testów implementacji modeli do programu,
ale ma już prostą dokumenta_______________________________________
_______________________________________
cję. Plan projektu - mimo że na razie tylko "na papierze" - jest bardzo ambitny. Niech jego
dokładne założenia pozostaną na razie tajemnicą, ale na pewno w grze będą oryginalne lakiery nadwozia, zbliżone osiągi i parametry, poprawne oświetlenie w autach, dość prosty
system zniszczeń, różne warunki pogodowe i różnorodne trasy. Z założenia ma to być
gra wyścigowa. Projekt ma szanse na realizację, gdyż darewnoo nawiązał kontakt z userem MathB, który jest pionierem w kwestii programowania i ulepszania pojazdów w programie Unreal Engine. Dzięki jego pomocy (a może nawet i przyszłej współpracy) jest
_______________________________________
bardzo możliwe, że ten projekt, który obecnie jest bardziej "na papierze" niż w rzeczywistości faktycznie przerodzi się w pełnoprawną grę. Na razie jedynym modelem, który
pojawił się na planszy jest Bucrane, który cały czas służy jako pojazd testowy.

