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Všimli jste si toho, nebo máte pořád mlhu před očima? Online her stále přibývá, ale nejvíce se drží ty, ve kterých se střílí.
Pokud vyjde multi – playerová střílečka, musí rozhodně obsahovat něco, co se hráči zaryje
pod kůži a nenechá ho přejít
k jiné hře. Potom se totiž stává, že nové hry nikdo nehraje.
Proč je ale tomu tak?
Jedná se totiž zejména o hry z
2. světové války. „Páni, to je mi
ale novinka, to tady již dlouho
nebylo.“ Z mého pohledu je
to již otravné a nudné, jak se
tolik vývojářských týmů snaží
udělat herní titul, který napodobuje neustále to samé. Kdyby
do těchto her alespoň přidali něco nového, ale všechny náměty pochází z prvních vydaných titulů o 2. světové válce. To
samé si myslím o sci-fi námětech v podobě FPS. Zde se dá ale
neustále něco vymyslet nového. Proč až vývojáři, kteří vydali
hru Battlefield, přišli na nápad, aby vytvořili hru o 1. světové
válce? To je rozhodně větší a také lepší rozhodnutí, než cokoli
jiného.
Zde je ale další problém. Myslím si, jak Battlefield 1 vyjde na
světlo světa, tak hodně vývojářů, kteří vytváří akční střílečky,
hodí ručník do ringu. Pokud ale ne, tak přestanou vytvářet
hru o 2. světové válce, a budou se opět snažit napodobit Battlefield 1. Vše je jen copyright. Nic jiného. Nic neříkám na hry
typu odstřelovače, jako je například Sniper Elite. Skvělý nápad
se podívat na válku z pohledu odstřelovače, proč ne.
Pokud ale změníme úplně téma od světových válek, tak jsou
zde smradlaví, pomalu rozpadající se lidé, kteří prahnou jen a
jen po lidských mozcích - zombíky. „Absolutně ale nevím, co
na mozcích vidí…“ Těch je zde taky dost, no nemyslíte? I když
jsem zastáncem zombíků, tak doslova obdivuji vývojáře, kteří
vsadí vše na jinou kartu a vytváří nové náměty.
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ÚVODNÍ SLOVO

TÉMA
WE HAPPY FEW
Šílená podívaná...

				

Ocitáte se v 60. letech 20. století.
Zdejší obyvatelé se nesmí dozvědět nic,
co by ohrozilo chod města. Z toho důvodu jste zde vy – vaše postava. Fungujete
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jako cenzura. Vývojáři nazývají tuto hru
jako retro futuristickou. Retro z důvodu
chování lidí, jejich oblečení a také cenzuře. Proč ale futuristický? Dle mého
mínění bych usoudil, že zde Compulsion
Games chce ukázat sílu drog a alkoholu
v celé její kráse. Pokud to takhle totiž
půjde dále, zavedeme náš svět, „reálný“
svět do záhuby, kde si budeme muset
taktéž brát pilulky na zpestření života.

Čím mne hra asi nejvíce fascinovala? Pro mne je to až k neuvěření, ale
pocit smíchu a naštvanosti se mi naskytl

zhruba ve dvou minutách hry. Stalo se
tak při cenzurování novin. Při práci jste
si vzpomněli na bratra. Hra vás hned
postaví před hotovou věc. Vše si zapamatovat, nebo vzít si pilulku, která má
mimochodem název „JOY“, a na vše zapomenete.

Pokud si vezmete pilulku, tak
opravdu na vše zapomenete a hra pro
vás končí. Zřejmě nejrychlejší způsob
dokončení hry, není nutný žádný speed
run. 2 minuty a konec.

FOTO: We Happy Few, AUTOR: CompulsionGames, zdroj: http://compulsiongames.com/uploads/games/images/src/55de25621a8f0-special-npc.jpg

D

ámy a pánové. Do světa
her přibyl nový kousek,
který vás nenechá klidným. Je to vidět všude ve
světě. V každém městě se pije alkohol,
což není nezákonné, ale najdou se jedinci, kteří si svůj pobyt na Zemi „zlepšují“
drogami. Tato hra nejde vůbec reálnému
světu oklikou, ba naopak. Celé městečko je doslova postaveno na alkoholu a
drogách, především růžové pilulce, díky
které vidíte vaše okolí v nádherných barvách a zmizí všechny ponuré, odpadky
zašpiněné ulice. Z mého úhlu pohledu
bych řekl, že se zde jedná o nahlížení na
svět pomocí takzvaných růžových brýlí.

TÉMA
WE HAPPY FEW
Nic není jak to vypadá

M

Pokud vylezete z vašeho úkrytu,
vidíte neusměvavé lidi chodící jen tak
po městě. Tito lidé zřejmě odmítli režim,
který jim nastolili, nebo jsou tak chudí,
že si nemohou dovolit koupit a použít
Joy.

„...skvělý nápad použít
drogy jako hlavní záminku,
náladovost postav...“
Hra je sice v Early access, ale i tak si
hru užijete. Zatím ale nečekejte nic extra
od děje. Ten přibude až po vydání plné

verze. Pokud ale budu hodnotit tuto retro futuristickou podívanou

Vojtěch Pastuszek

Žánr: Akční adventura
Vývoj: Compulsion Games
Platforma: XONE, PC
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FOTO: We Happy Few, AUTOR: Tcompulsiongames, zdroj: http://compulsiongames.com/uploads/images/src/WeHappyFew_3_AngryMan_PreAlpha.jpg

y se ale vrhneme do
hry, pokud si JOY nevezmete. Všude chodí lidé s maskou na
obličeji. Dále v ději se ocitáte na párty.
Všichni v okolí jsou zdrogovaní. Na stole stojí piňata. Obyčejná piňata, kterou
stačí rozbít a vypadnou z ní sladkosti.
Vy ji tedy rozbijete, všichni se vrhnou na
dobroty. Jelikož jste si ale pilulku nevzali, její účinky přestávají působit a vidíte
vše tak, jak to doopravdy je. Místo piňaty jedí mrtvou krysu. Jedna z kolegyň
si toho všimne a nabídne vám Joy. Tím
že ji odmítnete, se z vás stává takzvaný
Downer. A tím to začíná. Váš úkryt je v
kanále.
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RECENZE

PARAGON
A zase ta MOBA!

Hra je zmítána všemi možnými
updaty a vývojáři stále přidávají nové
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Předměty se ve hře vyskytují formou kartiček. Hráč si v menu sestavuje
balíčky, z kterých si pak ve hře kupuje
karty za nasbírané body. Karty pak přidávaji atributy jako rychlou útoku, sílu,
regeneraci, apod. Celá hra tak dostává
úplně nový rozměr a skládání balíčků
umožní hráčům nespočet možností, jakým stylem hru hrát. Hra obsahuje zatím
tři základní módy, které budou postupem času rozšiřovány.

„Ovládání ze začátku
působí velmi hekticky a
člověk se musí opravdu
snažit, aby dovedl hrát a
zároveň sledovat skvěle
propracované prostředí.“
Pohyb je standartní – WASD, následuje pětice spellů/útoků – QER + tlačítka myši. Použití předmětů si můžeme
nastavit na tlačítka 1-9. Poté je možné
dávat rychlé „informační“ zprávy nebo
psát do chatu. Postava standardně běhá

a pokud použijeme útok, zpomalí automaticky do chůze. Díky tomuto režimu
si užijete i hodně zábavy při útěku nebo
pronásledování nepřítele. V jungly se
také nachází „plošiny“, na který je vaše
postava neviditelná, kempy s monstry
poskytující dočasné „boosty“ a nechybí
samozřejmě hlavní a nejnebezpečnější
entita – svítivě růžový Prime.
Paragon tak zdařila postavil žánr
MOBA na další úroveň. Vývojáři budou
mít ale nejspíš problém s udržením hratelnosti. Žánru MOBA totiž v současnosti
dominují trochu jiné tituly.

Filip Starý
Žánr: MOBA
Vývoj: Epic Games
Platforma: PS4, PC

Konečný verdikt:
„Skvělé navázání na tradiční MOBA titulu a úspěšný
krok do budoucnosti, ovšem
v součastnosti je konkurence opravdu veliká.“
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FOTO: Paragon, AUTOR: Neuvedeno, zdroj: http://wallpapershome.com/images/pages/pic_hs/9354.jpg

Paragon mě rozhodně zaujal. I
přesto, že se titul stále nachází v beta
otevřené verzi, vše funguje naprosto
skvěle. Hned při první hře zjistíte, že dosavadní zkušenosti s MOBA tituly vám
jsou skoro k ničemu. Nad herní postavou přestáváte mít kontrolu a vidíte jen
vždy to, co se děje před vámi. Minimapa
tak nabírá výrazně na důležitosti. Hraní
z pohledu první osoby může připomínat
titul Smite, ale z vizuální stránky je Paragon na úplně jiném levelu. Prostředí je
propracované do nejmenšího detailu. Ze
začátku vám sice celá jungle bude připadat hodně zmatená, ale je jen otázkou
času, než si zvyknete. Poté se již budete
v tomto krásném prostředí pohybovat
automaticky.

hrdiny. Jejich počet je zatím minimální, ale rozhodně si s nimi užijete hodně
zábavy. Hrát můžete jak s kyjem, tak
s automatickou pistolí a vše je dobře
vybalancováno. Hrdinům samozřejmě nechybí možnosti vizuálního vylepšení. Jak je to ale s itemy ve hře?

						

J

en tak pro zajímavost jsem
si zjistil, kolik času jsem
vlastně strávil u jedné z
nejhranějších MOBA her –
League of Legends. Existuje velké množství webových stránek, kam zadáte své
jméno s regionem, a vyjede vám hromada údajů. Mně se ukázalo dohromady
1353 odehraných hodin, což je 56 dnů
hraní nonstop. To už je doba, za kterou
vám leccos ve hře přijde stereotypní, a
proto mě rozhodně zajímá, co dalšího se
na poli MOBA her děje. To nejzajímavější nám letos poskytli vývojáři z Epic Games, kteří přišli s titulem Paragon.

RECENZE

RAGE
Dohánění restů

I

FOTO: RAGE, AUTOR: Neuvedeno, zdroj: https://images2.alphacoders.com/207/207682.jpg

d Software je studio známé
především tím, že vytvořilo
legendární hru DOOM. Kdo o
tomto skvostu neslyšel, jako by
nežil. Rage již sice není žádná novinka, je
zde od roku 2011, ale zmínka o této hře
určitě nebude na škodu.
Vítáme vás na Zemi v post-apokalyptickém žánru. Jedná se tedy o budoucnost, jak by to zde mohlo vypadat.
Zápletka je zde jediná a jasná. Asteroid
nazvaný Apophis 99942 zasáhl Zemi. Vývojáři také prozrazují, že se jedná o napodobeninu k filmu Mad Max 2 a taktéž
z části Fallout a Borderlands. Nerozumím
sice moc, proč zrovna Borderlands, ale to
zde není nijak velký problém.
Závodění? To této hře není vůbec
cizí. Za odehrané, především ale vyhrané závody si můžete vylepšovat svá auta
podle libosti. Dan Hagar. Velmi sympatický chlapík, který vás ihned po východu vyzvedne vozítkem. Na chvíli se
pokocháte zničenou krajinou a vjíždíte
do garáže. Zde vaše „dobrodružství“ za-

počalo. Dostanete první zbraň a jde se
do světa. Co je ale zvláštního na čtyřkolce, kterou máte zaparkovanou v garáži?
Pokud nepočítám to, že z výfuku šlehají
plameny, tak zřejmě nic.
Nápad na nepřátele je ale prostý,
jak ve všech filmech s apokalypsou. Bojujete proti přeživším, kteří svůj majetek
rozhodně nehodlají odevzdat bez boje.
Postupem času, jak proklouzáváte v ději,
potkáváte více zmutované příšery, než
na vás útočily před chvílí.

„Dohánění restů funguje i v
naší redakci.“
Hra se táhne vcelku pomalu, což
na dnešní dobu není vůbec špatné, alespoň ji neprojedete za 3-4 hodiny. Jedna z mála věcí, co se mi ale nelíbí, je ta,
že vaše postava dokáže unést nespočet
zbraní. Pokud chcete být tichým zabijákem a neupoutávat na sebe velikou

pozornost, tak házíte naostřený „bumerang“. Výtka je ale v tom, že pokud se bumerang vrací k postavě, vletí do ní, není
zde žádná animace ruky při chytání, což
mne malinko zklamalo. Jinak hře nemám více co vytknout. Na svou dobu to
je velmi dobře promyšlená hra, na které
si vývojáři dali opravdu záležet. Jde to
vidět.

Vojtěch Pastuszek
Žánr: FPS
Vývoj: id Software
Platforma: X360, PS3, PC

Konečný verdikt:
„I tak dlouho od vydání, je
hra svižná a velmi zábavná.“
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