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Než zapneme své milované po-
čítače, vezměme do ruky sva-
tou systémovou disketu, po-
klekneme před obrazovku
a pomodleme se za herní tip
měsíce:
„ Šimone, dobrý Šimone, jsi na-
ši první hrou měsíce, které vě-
nujeme celou dvojstránku. Vsá-
zíme do tebe své naděje, že
nás, jako hlavní tip mezi všemi
ostatními nezklameš a vzruše-
ním naši pařani u tebe nejméně
pět myší rozmačkají. Nechť her-
ní bůh Turrícan s laserem místo
žezla, bombou místo královské-
ho jablka, vševídoucím senzo-
rem a joystickem místo (ehm)
ocasu stojí pří čtenářích našich,
až se stanou tebou, odvážným
Matoušem, vlastně Šimonem
kouzelníkem. Amen. „

Šimon je znaven oslavou svých čtnáctých narozenin. Sestře se

udělalo zle, babička si stále ještě vzrušeně povídá sama pro se-

be vedle v pokoji vlevo (tzv. dojezd) a rodiče dělají, že spí, v po-

koji vpravo. Pes perforuje psí kusy na půdě a Šimonovi je UŽ

čtrnáct. Chce ležet rozvalený na posteli a snít o tom, že až bu-

de dospělý, bude si moci půjčovat videokazety s vysoce "umě-

leckými,, náměty, chodit do kin na vysoce "zajímavé,, filmy, a tak

vůbec. Psí řádění na půdě však přechází v řinčivý třeskot a myš-

lenky odbíhají k chlupatému tvorečkovi. Co zase vyvedl? Simon

spěchá na půdu, aby zjistil rozsah škod. Nic rozbitého nikde ne-

vidět, pes čmuchá nad starou knihou. V koutě půdy se tetelí po-

divná věc. A psi jsou zvědaví, do všeho strčí čumák. Z trhliny ve-

doucí do cizího světa již čouhá jen neposedný ocas. Hurá za

psem, rovnou v pyžamu do pohádkové země a rovnou do kot-

le lidojedů, nádhera!

Dááálší adventúúúre na světě šíííréém. Lucas Arts nám opět

ukazují, že se nemíní vzdát svého tradičního systému obrázek

nahoře, příkazy a předměty dole. Moment, někdo na mě zeza-

du volá (v redakci je poněkud rušno). Cože? Simon Sorcerer

NENÍ od Lucas Arts?! Huh, to mě trochu zaskočilo... ba ne, já to

již věděl, jenom zkouším váš postřeh. Ale řekněte sami, to je ale

podoba, co? V tomto případě se podoba blíží absolutní kopii

originálu. Nechme však posuzování podobnosti právníkům Lu-

cas Arts a podívejme se na Simona jako na hru od jiné firmy

a od jiného autora (mimo jiné autora Elviry I a II, že ale převlékl

kabát - od Waxworks k Šimonovi je to pěkný skok). Simon

Kouzlivý je zcela klasická adventura se všemi vlastnostmi, které

k adventurám patří. Podle obrázků je vám určitě jasné, o co jde

• že se myší ťuká na slovesa použij, roztáhni, skřehotej, klábos,

apod, že se ťuká také na předměty jak posbírané, tak volně po-

Kouzelníkem
házené jako jsou různé pírka, nůžky, nahnilé brambory, shnilé

brambory, utahovací šrouby podvratné, apod. Tolik ke stylu hry.

„A nyní něco úplně jiného":

Proč je tedy tato obyčejná advetura tolik výjimečná? Má totiž

všech pět „V" výjimečnosti: Vtipnost, Výrazně povedenou grafi-

ku, Velmi promyšlený příběh, Vypiplané hádanky a problémy

a Vysoký Verdikt Score. Podíveme se na jednotlivá Véčka pěk-

ně popořádku. Pořádek totiž musí být.

V1 - vtipnost. Zasmál jsem se celkem 322krát, uchechtl jsem se

404krát. ICE se zasmál 321 krát uchechtl se jen 172krát (má to-

tiž menší smysl pro humor než já). Náš pan vydavatel, říkejme

mu pracovně Olda, se zasmál 3x a uchechtl se jednou, což de-

finitivně potvrzuje, že tato hra je směšná. Také se smál pan

Henzl, Lee, Fr. Fuka a L. Hanka. Statistiky však nedodali, jelikož

byli líní a počet křečí úst si nezapsali. Tato fakta také zároveň

ukazují, že Simon je jednou z nejsměšnějších her poslední doby.

Ostatní hry mají záznamy nižší, podstatně nižší, až nulové. U vý-

jimečných případů se zoufalstvím slzelo. Pro potěšení hráčů,

kteří na Matouše, vlastně Simona Kouzlivého teprve šetří, uve-

deme příklad humoru z této hry: Termiti se hádají, jestli jim má-

te přinést kus mahagonu či kus dubu. Che (VÍC!) Che Che Che.

Tak jsme se pěkně zasmáli a teď již k Vážným Véčkům.

Prvním vážným váčkem a zároveň druhým váčkem v pořadí (vi-

díte, humor je u nás vždy na prvním místě) je věc, kterou SS do-

opravdy překvapí. Je to Výrazně povedená grafika. Pozor na

zkratku SS (Simon Sorcerer), je záludná a dějepisní maniaci by

si mohli pomyslet, že fašistická komanda SS měla speciální gra-

fický design uniforem a křížů. Ale to nechtěně odbočuji do sví-

zelných dějin národa českého. Grafika SS je totiž skvělá. I když

obrázkům patří pouze polovina obrazovky, jsou výstižné a skvě-

le zpracované. Nejhezčí jsou malované lesy a louky, které mají

tak krásný nádech života, až by se jeden rozplakal. Bažiny

a mučírny mají tak krásný nádech smrti a rozkladu, že by se je-

den pro změnu rozesmál. Bez okolků můžu prohlásit, že právě

takhle si představuji nejlepší grafiku (92%) jaká snad může být.

Žádné zdigitalizované kriple, kteří jdou do malovaného prostře-

dí jako pěst na oko, ale pořádně vypiplané, rukou poctivě malo-

vané krajinky a detaily, to je ta pravá nádhera. Mikoláš Aleš by

v hrobě jistě dostal soutěživou náladu, kdyby tyto obrázky viděl

a já jsem při hraní zjistil, že v levé ruce svírám štětec, přičemž

žádné štětce doma nemám, což znamená, že jsem ho vypotil

závistí, což je nevývratným důkazem toho, že grafika je skvělá.

Dostáváme se k Véčku číslo 3, kterým není nic jiného, než Vel-

mi promyšlený příběh. Než se pustím do důkazů, trochu vám

příběh přiblížím, abyste mi uvěřili. Samozřejmě se nedomnívám,

že byste mi nevěřili, ale náhoda je homosexuál. Jako teenager

Simon máte za úkol vysvobodit jakousi kouzelnicí Calypso ze

spárů kouzelníka Sordida. Hru jsem dohrál, kouzelníka jsem

podtrhl a svrhl, ale Calypso nikde, znamená to, že o vysvobo-

zování se mluví jen tak naoko, abyste byli nadrženi až do konce.

Proč je tedy tato obyčejná adven-

tura tolik výjimečná? Má totiž

všech pět "V" výjimečností:

Vtipnost, Výrazně povedenou

grafiku. Velmi promyšlený příběh.

Vypiplané hádanky a problémy

a Vysoký verdikt score.
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Vidíte, jak je příběh promyšlený, sám velký Houdini... (ale no tak,

toho sem netahej ICE). Příběh má několik úrovní, nad každou

z nichž se pěkně zapotíte. Začínáte ve vesnici ve svém domku.

Dozvíte se, že než si troufnete na Sordida, musíte se stát kou-

zelníkem. Než se však stanete kouzelníkem, musíte sešlosti má-

gů prokázat svoji způsobilost k této profesi. Musíte sehnat kou-

zelnickou Hůlku Svítilku zvanou Staff of Naflin Necromancer

a spousta USD na podplacení komise. Teprve poté se můžete

utkat s čarodějnicí, na jejímž koštěti doletíte k Sordidově věži.

Tam se z vás stane trpaslík v Džungli trav, až znova vyrostete,

budete se potit v čarodějově věži, pošlete pár démonů do pek-

la a teleportujete se do ohnivých jam Rondoru, kde se Sordid

rekreuje. Myslím si, že v tomto případě není nutné podávat ja-

kékoliv důkazy, všichni jistě chápou, jak je hra genitální, vlatně

geniální.

Dalším Véčkem jsou Vypiplané hádanky a problémy. Přejděme

rovnou k věci, příklad problému: jak, hrom aby do toho, ukrást

hostinskému sud piva? Řešení: krásnou princeznu polibkem

změníte v prase, které vám prožere cestu do perníkové cha-

loupky, kde se převlečete za včelaře a seberete včelám vosk.

S voskem poputujete do hospody. Objednáte si limonádu (co ji-

ného by vám ve čtrnácti také dali) a až se hostinský sehne pod

pult, zacpete pípu sudu voskem. Hostinský si pomyslí, že sud je

už prázdný a vyhodíhozadveřekdesihovezmete. Roztomilé, že?

A to je pouze jedno z mnoha míst, kde na devadesát procent

pořádně zakysnete, než v zoufalství přijdete na řešení, plácnete

se do čela a padnete v mdlobách. Matouš, teda vlasně Šimon

(pořad se mi pletou, chlapci moji) nikdy neřeší jen jeden pro-

blém. Vždy se zabýváte několika logickými postupy najednou.

Teprve časem zjistíte, že spolu spousta nečekaných věcí oprav-

du souvisí. Šikmý oči máme, došlo na důkazy. Máme však v ru-

kávě ESO, důkazem toho, že Matouš (chtěl říci Šimon - ICE) má

Vypiplané hádanky a problémy je, že to řekl náš vydavatel Olda,

což je pro nás svaté a musíme se toho držet, mazané, co?

Poslední Véčko je neméně důležité, nežli ty ostatní, ba naopak,

to nejlepší obvykle přichází na konec a v této recenzi je tomu ta-

ké tak. Pátým V je totiž Vysoký Verdikt Score, 84%, který je

v tomto čísle nejvyšší, ze všech her a proto je Simon také hrou

měsíce. Je to volba nezvratná a nenabouratelná, jelikož tak hla-

sovali všichni redaktoři Score plus pár dalších, na které zbyly

peníze. Bude tomu tak v každém z následujících vydání. Nejlep-

ší hru měsíce vždy najdete právě zde, na této dvojstránce, od-

hlasovanou všemi redaktory plus těmi, na které zbyly peníze.

Nezbývá, než se na Simona Sorcerera podívat z ptačího pohle-

du. Originalita dostává pěkně na frak okopírovaným systémem

Lucas Arts, grafika je jednou z nejlepších, co jsem měl tu čest vi-

dět a recenzovat (obrázky vidíte sami), hudba je OK a zvuky tak-

též. Úkoly a hádanky jsou tak akorát nad mírou banality a pod

mírou zoufalství, takže si každý přijde na své. Pro zakyslé vydá-

váme návod.

Vidíte, ani to nebolelo a máte za sebou první recenzi právě na-

rozeného časopisu Score. Ne, že bych byl jasnovidec po babič-

ce, ale troufám si odhadnout, že právě v tento moment máte

Score v rukou nebo na stole a čtete si ho. Pořádně ho tedy pro-

lezte, usedněte nad dopisní papír a posílejte připomínky, hinty,

love stories, pochvaly i anonymy, všechno vítáno. Samou rado-

stí nad papíry plačte jen v tom případě, že budou ruského pů-

vodu. Rusové totiž nad dopisy často pláčou, a proto mají papír

speciální, aby se nerozmazával.

Amen. ANDREW

84%
Název hry:

Simon the Sorcerer
Výrobce: Adventure Soft

Typ hry: fantasy adventure

Na počítače: PC

Obtížnost: Středně obtížná

Hodnocení:

Originalita:

Prostředí:

Grafika:

Hudba:

77%

83%

92%

79%
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