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těžkými' obtiŽnost se během přibliŽně dvou hodin

!'i i'] ' nakřížovky
nemá velkou ú5pěšnost 5 vyřC-
šením případů. Namí5to toho
luští křížovky

hraní nemění a s pomocí nápověd u kaŽdé hádanky
je vyloučena moŽnost selhání nebo záseku. Autoři 5€

Zřejmě bá|i, Že při zvýšení náročnosti jim publikum

e-li vaší výhradní herni platíormou opatrným úkrokem stra nou od žán ru adventur, od poví kritikou, a ta k ponecha li hádan ky jed nod u'
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Přitom jde o jednu padě seriá1u Strong Bad,a tentokrát návrháři sáhli po by se hodíla i ve vyprávění a zejména vypointováni

z nejob1íbenějších sérii na Nintendo DS, E talentu Grahama Annabela, tvůrce závěru, který1e otevřený pro přÍpadné pokračová

která v sobě kombinuje dva 
":';H::' Tech E [1'J:lfli:ilf:JÍi#:n5 ;:;:il.:l:rni:flií:'j:'j il:i::i::i:".^principy: adVentUrové vyprávění

hu a logický rych|Ík. Profesor Layton.' spe( 
=l 

a bývalehoanimátora spo|ečnosti. . vá; su]e 
lude 

roztrpčovat
pod le nějŽ je série pojmenová na, odha- - LucasArts' Annabelův styi připom íná Puzzle Agent má samozřejmě své klady _ ať je to

uje krimináinípřípady s watsonovským @ Minimum neuměJé kresby voskovkami, zároveň samotný mi|ý nešika Tethers, dobře vymodelovane
pobočnikem Lukem, a namísto sbírání CPU2GHz 1e tak soudržný, Že se o něm dá mlu- charaktery obyvateI Scogginsu anebo Iehkost, s ja-

předmětů a je1ich používání se kupiedu !lT-:]?]!B . .^ Vit jako o svébytném směru' Z několi- kou je hra nakres|ena a jak se hraje. Při některých

dostávářešením ogickýchhádaneL. GRAFIKAilMB kajednoduchýchčarpovstaneaqent hláškáchsedobřepobavíte,ikdyŽvámjevíceneŽ
Bohatá zásobárna inteIigentních háda- @ Doporučeno Tethers, specialista na řešení hádanek patnáct Iet. ]inak jde o Iogickou hru vhodnou spíše

nek je zaba |ena do atraktivní komiksové cru 3 GF|Z u FBl' Tethers je vys|á n do izo|ované pro m ladší, pro něŽ nebudou rébusy aŽ ta k jednod u

grafiky, pěkné hudby, vtipných dia|ogů !4!] G9 ho severského městečka Scoggins, ché' Jediný problém musí umět ang|icky. Loka|rza

azajímavéhoprostředíaktomuvŠeÁu GRAFIKA128MB kdejejediná zajímaváVěc továrna cedočeštinyagentuTethersovi nehrozí,stejnějako
je přiba|eno něko|ik ved|ejších úko|ů pro ="" -'--"* '' 

dodáva.jící mazacÍ gumy do kance- mu nehrozÍšlápnout profesoru Laytonovi na paty'

fajnšmekry' Proč o tom m]uvíme v re- HEINI TIPY: láře prezidenta. Za neobjasněných PavelDobrovský
cenziPuzzleAgenť? ProtoŽe5rovnáni se oskuteČněistese okoInostÍzmizeI předáktovárny
nedávyhnout'VrámciproqramuPilot-á'"r.ňňíii.šoř"i"agumysepřesta|yvyrabět.Poněko'

:J;,Ti3[::"."fi?:['I;*J::.- #;1fr*J*"Jě i:'illli:i]!i;T'.:iljJ^]':"J VERDIKT\rouPulzleAgent, kteÍa by hrozně moc _.''';:'7'';*'*'.-. 
:everské mytoIoqie.

chtě|a být Laytonem, ale není' slouŽjako kredity KRATKA ADVENTURA P.STAVENA
proodemyldní NA HADANI.ÁC-], KTFRÉ ]SoU

Gumy došly > od producenta epi- ::r'Y":9Í.",::", ;Í:i:;'T;i;"fi;::T:i, :iJ:iilil,X'l'',}ff''.)ffi?f "
zodických advenfurSamandA/oxnebo :ť":::Jff:ill na hádankamr, jejichŽzaměřeníle VÝTVARNÝSTYLGRAHAMA
Tales of Monkey lsland )e Puzzle Agent J' orn.r.n.' auo ioe o matematické ANNABELA.
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