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Forgotten Hope 2 (FH2) é uma modificação para o jogo Battlefield 2 (BF2). O objetivo do
MOD é transformar o jogo em uma das mais realista Batalha da Segunda Guerra Mundial
com dois cenários historicamente exatos. A última versão do FH2 contém mais de 30
mapas, mais de 50 armas e 75 veículos e muito mais.
Qual é a versão mais recente do FH2 e onde posso obtê-lo?
A última versão do FH2 é a versão 2.4, você pode encontrar instruções de instalação e
mirrors para download em nosso site aqui

http://www.arenabrasilreality.com.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id
=65&amp;Itemid=73

Versao 2.3 aqui

http://www.arenabrasilreality.com.br/fo ... =viewtopic

Com o lançamento da Electronic Arts? Battlefield 2, o potencial de desenvolvimento tem
aumentado muito. Um novo sistema de jogo e física traz ao campo de batalha à vida
como nunca antes. A estrategia, novos recurso, material, novas de armas? capacidade
de fogo através de barreiras com base na sua composição e os jogadores terão de saber
a diferença entre a ocultação e estrategia de ataque, a fim conseguir sobreviver. Imenso,
ambientes ricamente detalhados das ruas da cidade e florestas, trazido a ao jogo com
gráficos brilhantes são algumas das características mais interessantes do FH2? . E tudo
isso esta contido no FH2 para as batalhas da Segunda Guerra Mundial.
Forgotten Hope 2 atualmente se concentra nas batalhas travadas entre Aliados e Eixo,
no Norte Africano e teatros de operação Normandia.
Com mais de 250 novos equipamentos autênticos, com tanques como o Tiger tanque
alemão poderosos e o diminutivo britânico tanque leve Vickers, as aeronaves da
American famoso P-51 Mustang para o Stuka antiquado alemão bombardeiro de
mergulho e armas, incluindo os poderosos alemães Panzerfaust e os temíveis
americanos fuzil Garand M-1, Forgotten Hope 2 tem um alcance maior do que qualquer
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outro jogo de primeira pessoa da Segunda Guerra Mundial, ( First Person Shooter)!
Você terá a oportunidade de participar de campanhas talvez a mais importante da II
Guerra Mundial. Lutar ao lado de África Corps de Rommel no clima árido do deserto
norte-Africano enquanto tenta romper as linhas britânicas em El Alamein, ou adiar forças
de ataque em Túnis. Você podera lutar ao lado das forças americanas à medida que
procuram destruir Atlântico de Hitler na parede dos penhascos de Pointe du Hoc, ou sair
do campo Norman na Operação Cobra.
A promessa dos desenvolvedores do MOD é estar sempre expandindo o mod para todos
os seus teatros de operações da WWII.
Seja qual for o lado que você escolher, você terá um arsenal quase infinito à sua
disposição. Seu armamento vai chegar de facas para metralhadoras pesadas para rifles
anti-tanque. Seu equipamento irá conter tudo, desde o kit de primeiros socorros. Sua
divercidade irá oferecer qualquer tipo de veículo, se você quer dirigir jipes, blindados ou
tanques, e seus aeródromos lhe dará a chance de pilotar aviões de escuderios, caças e
aviões de bonbardeiro pesado.
Forgotten Hope 2 também oferecer modos de jogo diferentes para situações diferentes.
Além dos mapas conquista padrão Battlefield? é famosa, também será necessário para
destruir ou defender alvos estratégicos no modo objetivo, ou tomar posições táticas em
uma ordem definida no modo push.
Então, se você gosta de ir de casa em casa lutando em Tunis, batalhas de tanques no
deserto Africano ou duelos nos céus sobre o norte da Inglaterra, Forgotten Hope 2 terá
algo para você.
EXERCITOS
ALEMÃO
Heer
O "Heer" era a terra do Exército componente forças das forças armadas alemãs
(Wehrmacht) 1935-1945, este último também incluiu a Marinha (Kriegsmarine) e da Força
Aérea (Luftwaffe). Durante a Segunda Guerra Mundial, num total de cerca de 15 milhões
de soldados serviu no exército alemão, dos quais cerca de sete milhões se tornaram
vítimas.
Afrika Korps
O alemão da África Corps (em alemão: Deutsches Afrikakorps, DAK), ou o Afrika Korps
como era popularmente chamado, era a força expedicionária alemã, na Líbia e na
Tunísia, durante a Campanha do Norte Africano da II Guerra Mundial 1941-1943.
Gebirgsjaeger
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Gebirgsjäger, em Inglês Mountain caçadores, é a designação alemã para a infantaria de
montanha. A palavra Huntsman (Jäger) é o termo alemão tradicional para atirador.
As principais funções da infantaria de montanha alemãs são:
•Warfare em condições climáticas extremas
•guerra de Inverno
•Warfare em terreno urbano
•A guerra em montanha, árticas e terreno desértico
Eles lutaram em Creta, na Noruega e na frente oriental.
Waffen SS
A Waffen-SS foi uma força multi-étnica e multi-nacionais militar do Terceiro Reich.
Constituiu o braço armado da Schutzstaffel ("Esquadrão de Proteção") ou SS, um órgão
do Partido Nazista. A Waffen-SS entrou em ação em toda a Segunda Guerra Mundial e
cresceu a partir de três regimentos de mais de 38 divisões, e atuou ao lado do Heer
(exército regular), mas nunca foi formalmente parte dela.
O uso de camuflagem do exército alemão começou com a introdução dos 31 Zeltbahn uma folha de tela que pode ser usado tanto como uma barraca e como um poncho.
Muito mais tarde, em 1937, a Waffen-SS começou a experimentar com uniformes
camuflados. Estes uniformes poucos seriam utilizados até 1942, que viu a introdução de
limites máximos de campo camuflada e capacete cobre.
Em 1943, o primeiro dos novos uniformes camuflados que apareceu, e que foram
produzidos com muitos padrões diferentes.
O padrão pontilhado na maioria dos modelos de jogador é chamado de 'Erbsenmuster'
ou 'padrão de ervilha.
Outono Camouflage
Até o final da guerra na Europa, as forças alemãs se tornou altamente adaptada aos
uniformes camuflados e veículos, um conceito relativamente novo na Segunda Guerra
Mundial.
Tinham também um uniforme coberta em Eichenlaub camuflagem (oakleaf), tornando-o
praticamente invisível em condições de outono da Europa Ocidental
Camuflagem de Inverno
Embora os primeiros dias da Batalha do Bulge foram neve de pouca intensidade, mais
que logo se verificou que o inverno de 1944-1945 seria um dos mais frios e rigorosos do
século. Como tal, os alemães foram rápidos em se adaptar uniforme branco especial
para melhor camuflagem na neve
Exército ITALIANO
O Exército italiano lutaram ao lado da Alemanha contra os Aliados.
Em 1943, a Itália se rendeu e se juntou forças com o Exército Aliado.
Exército dos EUA
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Os Estados Unidos da América teve um papel importante na batalha da Normandia. Ele
contribuiu com mais homens e equipamentos que qualquer outro país aliado, a partir de
06 de junho com cinco divisões de infantaria e termina em 30 de agosto, com 6 divisões
blindadas e 16 divisões de infantaria. No total, este ascendeu a mais de um milhão de
soldados dos EUA. Este grau de compromisso com a libertação da Europa veio a um
custo pesado; Na Normandia sozinho, o exército dos EUA sofreram 20.838 mortos,
94.881 feridos e 10.128 desaparecidos
EXÉRCITO Grã-Bretanha
O exército britânico desempenharam um papel importante na 2 ª Guerra Mundial e lutou
em várias frentes da Europa para a China.
O soldado usa o uniforme geralmente vistos por soldados que integram a Frente
Ocidental.
Exército britânicos na África
Os soldados britânicos na África foram equipados com roupa apropriada para as duras
condições climáticas.
Soldado usavam calças curtas e as mangas puxadas para cima eram uma visão comum
ao longo das tropas aliadas na África. A frente Africano foi também o berço da British
unidades especiais de comandos como o famoso Long Range Desert Group.
Exército Canadense
Durante o curso da guerra, mais de 730.000 homens se alistaram para o serviço nas
forças de terra do exército canadense. Eles estavam activos em todos os teatros de
guerra, embora a maioria das batalhas ocorreram na Itália, Note da Europa e do Atlântico
Norte
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