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Ač |e to skoro neuvěř i te lné, v |ednom měsíci  nám
vycházejí hned dvě áčkové adventury, které ma1í

na jednu stranu leccos podobného, ovšem ve většině
aspektů |sou naprosto rozdílné' Ano, mluvím o ruské
kreslené adventuře Jazz & Faust a o italském detektiv.
ně-hororovém počinu The Watchmaker. 0bě hry vyi.
dou v kompletní české lokalizaci a obě byty poměrně
dost očekáVány. V důsLedku kompLikací, které auto-
rům Watchmakera způsobiI bankrot původního distr i .
butora, firmy Topware, se dočkáváme hry více než rok
po původním itaLském vydání.

Hra začÍná takřka kLasicky - zVLáštní agent scotland
Yardu, DarreI Boone, ie v noci  probuzen naléhavým
bzučením telefonu, ve kterém se posléze ozve ještě
naLéhavě|ší htas. 0 pět minut později staví před Darre.
lovým domem auto a odváŽí je i  do kanceLáří jedné

známé právnické agentury. Tam na něj i iž čeká šéf
společnosti a krásná právnička Victoria conroy, která
byta podte všeho povolána na místo stejně neočekáVa.
ně jako Darrel .  Neznámá náboženská sekta ukradla
iednomu z nejdůLeŽitě iších kl ientů kancetáře bLíŽe ne-
specifikovaný artefakt - zařízení, iehož pomocí ie mož-
né za určité s i tuace zničit Zemi '  Důtežité ie, že onu vě-
cičku |e možné aktivovat pouze na místě, kde je siLná
koncentrace bájné energie, spojující magická místa na
naší planetě - památky, kostety, hřbitovy atd. A Váš
budoucí Zaměstnavatet j iŽ zj ist iL,  Že momentá[ně je
největší koncentrace této energie soustředěna na sta-

rem hradě kdesi v Rakousku, kteď Vtastní Velká nadná.
rodní společnost Mult inat ionat '  Na ceLou akci ,  během níž
musíte najít zloděie, zneškodnit 

'e 
a zastavit |ejich podra.

záckou činnost, máte sotva 24 hodin. Poté bude vše ztra-
ceno' ieLikož neipříhodněiší chvíle pro aktivaci artefaktu
nastane během btížícího se zatmění Slunce.. '

]ak ie vidět, příběh Watchmakera je všechno, jenom ne
or ig ináLní'  Podobných krádeŽí, spiknutí a zničení Země
|sme tu měti 1iž stovky. Naštěstí autoři celou hru protkali

iakýmsi lehounce hororovým nádechem a paranormáLní-
mi jevy' přičemž dějová tinie a oba hlavní charaktery po-
hodově snesou srovnání s dříve ..kultovním'. teLevizním
seriálem X.Files. Díky těmto faktorům si Watchmaker po
celou dobu hraní zachovává výbornou atmosféru a datší
podrobnosti o příběhu jsou podávány velmi uváženě po
maLých porcích. |ako veLký ktad hry vidím Íovněž to, že se
Vás nesnaží vést dějem za ručičku a že si většinu věcí mů-
žete dětat prakticky, iak chcete. Bohužet to neznamená,
Že probLémy Lze řešit někotika různými způsoby, nicméně
autoři nám atespoň nechali volnost v pořadí, v jakém se
chceme jednotIivým zátežitostem věnovat. Takto Vysvět.
leno to možná nevypadá nikterak zvláštně, ovšem v praxi
to Watchmakerovi dává i částečnou míru znovuhratel.
nosti' Stačí ien promluvit s 

'inou 

osobou než poprué, po.
přÍpadě vLézt do Iiných dveří než při předchozím hraní,
a Vaše priority se náhLe změní. Zkrátka v tomto směru
má Watchmaker skutečně něco do sebe a dokáŽe vám
nabÍdnout na adventuru takřka nebývatou svobodu.

i l [ t  t l t  [t  |  i l  t tr[t  !

Vetká část lokaLit ie votně přístupná již na samotném za.
čátku hry, což sice dovotuje právě onu ,,svobodu', řešení
úko[ů, kterou jsem zmínil výše, ovšem tento postup má
i jeden veLký zápor. Nezkušeného hráče adventur totiž
může od Watchmakera odradit obrovská rozlehtost hry,
dÍky které ie velmi těžké orientovat se V děii' Zdántivě se
prakticky nic neděie, a tak ]sou první hodiny hry poměrně
fádní. Asi neilepším způsobem hraní se tak stává postuD-
né řešení problémů - prostě, chytnete se iedné tinky pří-
běhu a taháte za ni tak dlouho, dokud nerozmotáte celé
klubko' Pro zkušené adventuristy ideátní, ovšem nováčci
mohou mít díky těmto skutečnostem s Watchmakerem
celkem problémy. Vše je navíc umocněno dost vysokou
obtížností hry 1ako takové, která dokáže přidat někotik ne'
zdravě bezesných nocí navíc. A to bych málem zapomněl
na další věc - ovLádáte dvě postavy najednou, přičemž
mezi nimi můžete kdykoLiv přepnout. V této souvislosti
musím autory pochválit za Vychytané ovLádání, na něž si
sice budete možná chvilku zvykat. NaVíc to samé tze kon-
statovat i o inventáři - netradiční, ate účetný.'.

Pojdme ate dáL. Paktiže jsem ieště před chvíLí vyzdviho-
val přepínání postav a inventář, musím si nyní postěŽovat
na samotné oVLádání postav. |ak |ste si určitě Všimli na ob-
rázcích, Watchmaker je 3D adventura. Ty isou většinou
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oVládány Výhradně kLávesnicÍ, nicméně zde dostanete

i moŽnost využít myš. Bohužel, ovládánÍ postav myší je

steině prakticky nepoužitelné, protože se přítiš často

stáVá, že Vaše postava jde třeba úptně na druhou stra

nu od místa, kam iste jí přikázati jít. Prostě ačkoliv

mám ovLádání myší raději, musím vám protentokrát
jednoznačně doporučit kLávesnic i .  Na druhou stranu,
na myš budete muset steině čas od času (diatogy, po-

hyb v inventář i)  sáhnout, coŽ už ovšem nepovažuj i  za

výhodu, ate za chybu. Chápu, Že jen těŽko LZe nacpat

všechny prvky, které hra nabízí, na dvouttačítkovoU

myš, a[e namapovánÍ všech funkcí na klávesnic i  mi

opravdu chybí. co se týče diatogů, které byly zmíněny

v předchozí větě (resp. v předchozí záVorce o), je to

s nimi asi takto - můžete je ovlivňovat zadáváním té.

mat, o nichž se maií postavy bavit, ovšem texty mi při.

temná atmo5féÍa'

Hrozné ozvučení, oV|ádání myší, pÍo některé hráče

padaly poněkud chudé a nepříLiš košaté. Nicméně Ve srov.

nání s lazz & FaUst Watchmaker stáLe s přehledem vede.

Musím přiznat, že přestoŽe nemám 3D adventury přítiš

V Lásce, Watchmaker se s třetím prostorem vyrovnaI poměr

ně obstojně. Na první pohLed sice grafika vypadá neuvěřitel

ně odfláknutě, textury rozmazaně a vše šíLeně jednoduše,

aLe postupem času si jednak zvyknete a jednak se dostanete

do lokací, kde je vše v naprostém pořádkU. N4oŽná mě ale

trochu ovl ivniL kontrast graf iky s dabingem a hUdbou, jeLikož

obě zvukové sloŽky jsou naprosto úděsné. Hudba hra1e hod.

ně na pozadí a je to tak dobře - nic tak nevýrazného jsem

nestyše| od doby, co jsem naposLedy vidět hitparádu ESo.

A nejhorší na tom je, že,,vykradené.'motivy z deset let staré

pLošinovky Shadow of the Beast jsou ieště pastvou pro uši

oproti angtickému dabingu. Škoda slov. Doufejme, Že česká

toka[ izace dopadne atespoň o 1oo % Lépe, j inak se zvuková

stránka Watchmakera nevyškrábe ani do průměrných vod.

Tak, a šmitec. Watchmaker je rozhodně nadprŮměrná

adventUra, ate nemohu 5e zbavit  dojmU, Že tahLe hra

měLa na Víc. PříkLad Syber ie a částečně i  Watchmakera

ale přesto dokazUje, Že adventury ieště nečichalí ke kyt

kám zespodu a Že budou tvoř i t  -  aLespoň okrajovou _

s[ožku herního průmystu ještě něiakých pár Let.  BUd'me

rádi a hrajme, dokud je co.. .  Watchmaker by žádnému

fandovi nemě[ uniknout.
MAFTIN BACH
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NetradičnÍ přístup ke hranÍ, neIineáÍnost, 5kVě|e


