
Jistě dobře znáte sérii Sierráckých
adventur Larry leisure suit. Po delší
pauze se její autor AI Lowe znovu

objevuje na pařanské scéně s novou
adventurou nazvanou Freddy Pharkas.
Jedná se o první pokus zpracování příbě-
hu z divokého západu od Sierry. Pokud
mi paměť sahá, nehrál jsem snad ani
jednu kovbojskou textovku na žádném
z počítačů. AI Lowe pracoval obyčejně na
sexy hrách prokládaných humornými
momenty. Freddy je určen spíše pro děti,
takže nepředpokládám, že bude příliš
perverzní. Vtipný každopádně je, ale
humor má spíše ironický odstín. Abych
přiznal barvu, vtipné textovky mi zdaleka
nepřipadnou tak zajímavé, jako adventu-
ry s vážnými náměty. Kromě několika
zvláštních výjimek jako Indy IV, Monkey II
nebo Free DC jsem se snad nikdy upřím-
ně nezasmál. Občasné pochechtávání
nad ironickými poznámkami bych rád
vyměnil za pár minut napětí či překvape-
ní. Ale Sierra už taková je a od autora
Larryho se nic jiného snad ani čekat
nedalo. Ocitáte se v roli lékárníka
Freddyho, který často bere zákon do
svých rukou a pronásleduje zločince.
Jeho velkou láskou je mladá učitelka „od
vedle", okolo které se neustále točí
spousta dětí a to Freddymu stěžuje
vyznání jeho citů. Učitelka je v tomto
směru neoblomná - žádné cukrování,
líbání nebo dokonce svlékání před dětmi
nepřipadá v úvahu a tak nezbývá než
čekat na výjimečné situace. Jako správný
lékárník nemůže Freddy svoje povolání
jen tak zapíchnout a prohánět se po pré-
rii, neustále někomu něco mixuje ve své
laboratoři, která je parádně vybavena.
Tyto potýkačky s chemikáliemi jsou pro
mne obzvláště nepříjemné, v manuálu je
k nim sice spousta poznámek, ale mixo-
vání léků mi s divokým západem jaksi
nejde dohromady (možná je to tím, že mu
nešla chemie - ICE).
Co se musí určitě pochválit je atmosféra
hra. Freddyho živnost se nachází v doce-
la malém kovbojském městečku, ve kte-
rém však najdete vše, co by se dalo od

kovbojky očekávat. Přísný šerif hlídá
vězně ze své kanceláře sousedící s cela-
mi, uprostřed městečka úspěšně kvete
bar plný hrubiánů, kdo hledá, najde veřej-
ný dům. Městečko má svého holiče,
banku, hřbitov, školu, hornickou periférii,
prostě všechno, jak má být. Jeho obyva-
tele potkáváte na ulicích, s každým
samozřejmě můžete mluvit, poznáváte
životy svých sousedů a různě jim pomá-
háte. Nedaleko civilizace se nachází roz-
lehlé prérie plné indiánů a skalisté hory
provrtané opuštěnými doly zlatokopů.
Čeká vás mnoho kovbojské práce spoje-
né s honěním zločinců, bude se hodit stří-
lení, laso, orientace, atd. Klasický
systém: najdi hrušku - prohlédni hrušku -
použij hrušku si Sierra samozřejmě podr-
žela. Neustále něco sbíráte, používáte,
nosíte lidem věci, apod. Background
gamesy je OK (no tak, musíme psát
česky! - red.). Hra je, jako obvykle profe-
sionálně naprogramována, nahrávání je
velmi rychlé, takřka neznatelné, všechna

menu jsou přehledná. Zaujalo mně hlav-
ně zpracování menu hlasitosti, rychlosti
a detailů. Pokud chcete tyto parametry
měnit, objeví se obrazovka s oběšenci.
Podle toho, jak vysoko je pověsíte, hraje
hudba různě hlasitě, atd. Když jsem tento
nápad viděl poprvé, vyloudil jsem slabé
Ha Ha, což je klasický smích - nesmích,
jakási křeč přicházející po černé ironii.

Granda je perfektní, ale tato dokonalost
grafiky se již dávno stala Sierráckým
standardem a není ani třeba ji připomí-
nat. Opravdu bezvadné jsou zvuky, vaše
uši budou trápeny práskáním bičů, rozla-
děnými piány, indiánskými rytmy a zami-
lovanými odrhovačkami. Ve většině míst-
ností hraje rozdílná hudba, s jejímž zpra-
cováním si někdo dal pořádně zabrat.
Předpokládám, že tato hra bude velmi
rozsáhlá a užijete si spoustu zajímavých
nápadů a černého humoru. Tohle všech-
no je sice moc hezké, ale já doufám, že
Sierra se časem znova narodí a začne
vydávat nějaké opravdu originální projek-
ty podobné Lucasovskému Loomu nebo
Delfinovskému Cruise for the Corpse.
Ještě donedávna jsem si nepřipouštěl
myšlenku, že všechny hry od Sierry jsou
si podobné jako vejce vejci, ale něco na
tom asi bude. ANDREW


