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Vítejte v Káhiře!

BYLA,
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ylvie Leroux je mladá
archeoložka připomí-
nající vzdáleně lndiana
Jonese, která se ale v sé-

tii Chronicles of Mystery začiná
formovat spíše jako mix Roberta
Langdona (viz dílo Dana Břowna)
kombinovaného se zvídavým inva-
lidou Karáskem (viz dílo Járy Cimr-
mana). Ve výše zmíněných adventu-

rách totiž ani tak neupLatňuje ZnaIosti

nabyte pro[esnr průpravou,ako sprŠe

zvídavost a až novinářskou V|eZ ost,

s nÍž se montuje do všeho kolem sebe.

Ale na rovinu si přizne]me, Že to vlastně

vůbec nevadÍ.

Aťvám chutná! > Chronicles of
l\,4ystery je:otiž něco ]ako vaše oblíbená

restaurace. Víte, Že zde nevaří prvotřídní
jídlo, z něhoŽ by se vaše půnebí ocitlo
v sedmém nebi, ale kuchař rozhodně

umí a v poměru cena / chuťjasně vede.

Víte, že váš oblíbený pokrm bude chut
nat pokaŽdé Stejně a navíc se nebojíte

sem VZÍt i přáteIe, protoŽe mistnÍgasř
ronomická dí|ka je rozhodně neotráví,

a to ani kdyŽ něco podobného dosud

74

@ Minimum
CPU2GNz
RAM512 MB
GRAFIKA&MB

@ Doporučeno
CPU24GHz
RAM 1 GB
GRAFIKA 128 MB

HERNÍ TIPY:
Pokud vám hra na
novějších systé-

mech nechce běŽet
koreknÓ nastawe
reŽim kompatibility na

Win98a předpotop-
ních 640X4B0' obČas
5e Ve hře zaseknou
všechny body, s nimž
máte interreagovat'
UloŽte hru a ce|ou ji

restartujte, Vše se zas

rozběhne.
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po spl n ěn í všeho pot řeb

Veteráni Žánru s chuti slupnou na po Adventurní kleptomanie > Puzz|y a há

sezení a nováčci spořádají v poněkud danky jsou přiměřené, občas vás sice VytoČí StU-

delšÍm časovém Úseku, a e s nemen pidní neloqičnost, kdy se postup odemkne až po

ším zaujetÍm'

Děj Tree of Life volně navazu]e na

ícorpio Ritual, a e nemusíte předešlý

díL znát, abyste se orientovaIi v SyI

viiných nových dobrodruŽstvích'
Tentokrát uŽ nejde o Temp|áře, a|e

o tajemný Strom ŽiVota, jehoŽ hIe

dání opět proŽene Sylvii skrz tři

kontinenty a kupu hádanek. opět je

V tom mrtvola vědce (je pozoruhod'
né, jak se mediálnÍobraz archeolo-
gie jen hemŽÍ čerstvými mrtvo ami),

ale hra nijak net]ačí na pilu a zůstává

svěŽe při zemi, Sylvie s nikým ne-

bojuje a řeší vše s nadhledem' A tak

chVÍ|i Vlastně jen děláte klasickou
práci, pak mizÍte do Benátek před-

nést něco o své knize, a jak se po-
malu odkrývá děj na pozadÍ, mizíte
do vzdá|enějších a exotiČtějších

destinací. Hra je silně lineární, takŽe

nehrozí, Že byste se někde ztratiLl,

vykonání zbytečného rozhovoru, ačkoliv v reá|u by
jej by1o moŽné provést hned, aIe není to pří|iš častý
jev' Stále sbíráte předměty, kombinujete a zase se

vynořují vtipné rnomenty, kdy v rámci adventur-

ních pravidel lektorka vejde do sá|u a jako první si

narve do kabe ky ubrus ze stolu a těŽký renesanční

závěs, asi pro případ ,,kdyby se hodil"' AIe to k tomu

prostě patřÍ, stejně jako přtremná grafika, neruší

ci hudba a bohuže| technické bugy. Prostě da ší

příběh Sy|vie Leroux. UŽ víte, o čem napÍše da|Ší

knihu?

AIeš Smutný

VERDIKT
PŘÍJEMNÁ ADVENTURA, KTERÁ
VÁS NEPOŠLE Do KOLEN, ALE
ROZHODNĚ NA PÁR HoDlN
ZABAV| A MoŽNÁ VÁS l lNSPl
RUJt PŘ' Pl A\OVÁNÍ LFTOŠNi
DoVoLENÉ Č] PRÁZDNiN.


