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ANKH: BATTLE OF THE GODS 
Nečekaný návrat do starověkého Egypta v tu nejméně vhodnou dobu 

~ Třetí díl německé komediální sé-
rie Ankh, která si klade za cíl vzdát hold 
dvacet let starým klasickým adventu rám 
společnosti LucasArts, vyšel ve své rodné 
vlasti v listopadu 2007. Od toho okamžiku 
jsem měsíc co měsíc obtěžoval vydava
tele s dotazem, kdy že se dočkáme také 
mezinárodní anglické verze. Vzdal jsem 
to po roce. Smířil jsem se s tím, že nejno
vější dobrodružství mladíčka Assila a jeho 
přítelkyně Thary ve mně srozumitelném 
jazyce nikdy nevyjde (ostatně, u němec
kých adventur je to jev poměrně častý, 
bohužel). A najednou - po bezmála DVOU 
LETECH - mi Ankh: Battle afthe Gods při
stane na stole. Koukal jsem na něj jako na 
zjevení Ježíše Krista, to mi věřte. A musím 

ního flámování v pyramidě probudil mu
mii faraona a byl za to doživotně prol<let. 
Během strastiplné, leč docela veselé cesty 
za záchranou sebe sama pak Assil na
razil na dcerušku arabského velvyslance 
v Egyptě Tharu, se kterou si docela padli 
do oka, a jak zjišťujeme v úvodu tohoto 
třetího dějství, tal< už spolu dokonce i spí. 
No nedivte se, plnoletí jsou, tak co. 

Ze sladkého chrupinkání je nicméně 
jedné jasné noci probudí z nebe pada
jící meteority, které přeměňují Káhiru 
v prach a jsou předzvěstí velkého zápasu 
znuděného božstva o post vládce nad 
celým Egyptem, k němuž dochází vždy 
jednou za tisíc let. Na vítězství má ten
tokrát spadeno zlovolný Seth, pod jehož 

"Assil a Thara si docela 
padli do oka a v úvodu 
třetího dějství už spolu 
dokonce i spí." 

říct, že s takovým (bohužel pro mé kolegy 
neskrývaným) nadšením jsem se už dlou
ho do žádné jiné hry nepouštěl. V tu chvíli 
jsem si ale neuvědomil jednu podstat
nou věc, a to, že za ty dva roky, či spíše za 
poslední 4 měsíce, se hodně věcí změnilo. 
Ale o tom až za chviličku . 

Bohové musejí být šílení> Od vydání 
druhého dílu série s podtitulem Srdce 
Osirise uplynulo již téměř dva a půl roku, 
takže asi má smysl dvěma větami si 
připomenout, že série Ankh pojednává 
o Assilovi, mladém synovi egyptského 
konstruktéra pyramid, který během noč-

m 

terorem by byl v Egyptě život horší než 
za Velké francouzské revoluce v Bastile, 
a jediný, kdo mu může v usednutí na trůn 
zabránit, je právě Assil, stále nosící na 
krku ten .,podivný otvírák na lahve", jak 
trefně pojmenoval symbol Ankh. Nejdříve 
ale musí spolu s Tharou uniknout ze svého 
domu, který je po zásahu meteoritem 
v plamenech. 

Také vývojáři musejí být šílení> Sa
motný úvod dává tušit, že tvůrci hru ten
tokráte uchopili jinak a těžiště hratelnosti 
soustředili na spolupráci obou hlavních 
postaviček, mezi nimiž se můžeme libo-

volně přepínat a které musí vzájemně 
spolupracovat, aby z hořícího obydlí vy
vázli bez újmy. První kapitola je tedy ne
čekaně osvěžující a chytlavá, ovšem s pří
chodem kapitoly druhé (z celkem sedmi) 
se svěží vítr někam vytrácí a hratelnost se 
nepochopitelně vrací do starých, prvními 
dvěma díly vyjetých kolejí. Upřímně řeče
no, jak jsem byl z třetího Ankhu zpočátku 
nadšený, tal< mě pral<ticl<y po celý zbytek 
hraní mrzelo, že tvůrci nechali takový 
potenciál trestuhodně promrhat. 
Téměř celou zbylou část dobrodružství 

proto strávíme v kůži Assila, který se vy
dává na dlouhou pouť do Luxoru -gam
blerského centra Egypta - a odtamtud 
pomocí písečných portálů do dalších 
netradičních lokací, například do mrazivé 
vikinské vesnice. Stejně jal<o v předešlých 
dílech na nás hra sype jeden klasický 
adventurní úl<ol za druhým, povětšinou 
založeným na občas za vlasy přitaženém 
používání hromady inventářních před
mětů, a to vše v příjemném old-schoolo
vém point-and-clicl< rozhraní. 

Život je krutý> Tohle všechno bylo 
prima v době vydání prvního Ankhu 
a nejspíš ještě také v době, kdy vyšel 
Ankh 3 v Německu. Anglická verze se 
ale mezi nás dostává v okamžiku, kdy 
si všichni ujíždíme na epizodickém 
/11onkey Islandu, a to je pro ni - bo
hužel- situace na vhození ručníku do 
ringu. Obě hry jsou si totiž tematikou, 
stylem i grafickým zpracováním velice 
blízké, ovšem tam, kde Ankh nabízí 
okoukaný adventurní standard s ně
jakou tou sem tam vtipnou scénkou, 
přichází To/es of /11onkey Island s origi
nální hratelností, tunou prvotřídního 

humoru a dokonalým filmovým zpra
cováním. Na Guybrushe je prostě něja
ký egyptský holobrádek s německými 
kořeny příliš krátký. 

Nebýt tedy nového /11onkey Islandu, vy
padala by tahle recenze určitě jinak. Ankh 
je totiž v základu pořád solidní, relativně 
zábavná a hezky vypadající adventura. 
V Německu za to ještě stihla sklidit vavří
ny, ale ve světě jí holt ujel vlak. O 

Ankh je zde již potřetí a nabízí 
stále totéž, co v minulos-
ti. S příchodem Tales 
of Monkey Island to už 
ale přestává stačit. 


