stolní hra

Takže…
já už teď
nejsem zlej, ale
jsem hrozně
hodnej. Na
chvíli.
Jsem teď
ropucha?
Tak teda
kvák.

Máš pěkné
brnění, tak já
kouzlím získání.
No né, já mám
ale pěkné
brnění.

Talisman

Bylo nebylo, v jednom království,
pochopitelně za příslušným počtem hor, řek a moří,
nevládl nikdo. Kdysi tomu tak nebývalo, zemi vedl
pevnou rukou mocný čaroděj. Jenže i na mocného
čaroděje číhají nemoci stáří – i stalo se, že čaroděj
zemřel. Tak to milé děti v životě chodí.

každá postava má přesvědčení (je hodná, zlá, nebo
neutrál). Kromě toho ještě může mít pomocníky,
předměty či znát zaklínadla. Vše je dobře popsáno
v pravidlech (a zejména kartách setkání, kouzel,
předmětů a dalších).

A tak nastalo bezvládí. V lesích žily obludy, na polích
se povalovaly všelijaké věci – od brnění přes zlato až
po magické předměty – a všude možně se poflakovaly
pochybné existence s různými úmysly a schopnostmi.
Zdravotní péče byla spíše dílem náhody okolojdoucího
poutníka a po nějakých bezpečnostních složkách ani
vidu, ani slechu. Prostě anarchie ve své nejčistší podobě.

Oficiálně je hra určena pro „rodiny s dětmi od
12 let“. Účast staršího hráče, případně hráče, který
hru skutečně dobře ovládá, je skutečně velmi
žádoucí. Limitujícím faktorem je velké množství
textu, které je nutno v průběhu hry přečíst, správně
pochopit a zachovat se podle něj; dále pak fakt, že
hra trvá poměrně dlouho, cca 60–90 minut.

Časem několika dobrodruhům došla trpělivost a řekli
si, že by bylo celkem fajn, kdyby zemi zase někdo vládl.
Ovšem jejich názory na to, kdo by to měl být, se lišily
– kupodivu každý preferoval sám sebe. A protože
volby tehdy ještě byly neznámým nástrojem, stačilo
k ovládnutí země získat Korunu moci a na závěr svoji
nadřazenost potvrdit vymýcením všech případných
odpůrců. Poněkud primitivní mechanismus, zato však
účinný a jednoznačný. Asi vás nepřekvapí, že těmito
dobrodruhy, snažícími se získat královský titul,
jsou právě hráči hry „Talisman“.

Hra je graficky velmi přitažlivá – je hodně barevná
a plná krásných obrázků. Mladší děti hru baví sledovat či se jí nějakou dobu účastnit. Vnímají ji ale spíše
jako pohádku, do které mohou částečně zasahovat,
než aby se cíleně snažily zvítězit.

Hra samotná má celkem složitá pravidla.
Co kdy a kde můžete dělat, se sice řídí
několika málo snadno pochopitelnými
logickými pravidly; škála toho, co se mohlo
stát, je ale poměrně široká. Operujete
s více parametry postavy – kromě tradiční
„útok/obrana“ (nebo třeba „síla/životy“)
jsou zde hned 4 (síla, vůle, životy, peníze), dále
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Jako většina populárních her, i tato se dočkala
více rozšíření, která se připínají k hracímu plánu
(přidávají nové soupeře, předměty
a prostředí).
Krtek, 11 let, #skaut66
Krtek je oddílový intelektuál,
který se všem snaží najít nějaké
pravidlo či zákonitosti. Má
spoustu dobrých nápadů – to
když něco domyslí. No a občas
i (pro okolí) vtipných nápadů,
když něco až tak úplně nedomyslí.

Připravil: Vamp, #skaut66

