HRa

AQUA ROMANA
Ve věčném městě se staví rozvod vody. Na jeho hlavních náměstích budou kašny, ze
kterých půjde nabírat čistou vodu přivedenou potrubími. Hádáte správně: další německá
stavitelská hra. Ano, já si uvědomuji, že posledně byly Pilíře země, že hraní na zedníky už
máte plné zuby. Příště bude něco jiného, tentokrát se ale zkusíme na tuhle docela jedno
duchou hru podívat jako na zajímavou protiváhu například právě těm Pilířům a zase se
něco naučit o německých hrách. Je sice vzrušující psát o Tannhäuseru a SmallWorld, ale
ruku na srdce, hrál jste to pak někdo? Tak vidíte...
Hra, o kterou se jedná, nese elegantní název Aqua romana, což zní jako jméno italské minerálky nebo
římských vodáren. No, o římské vodárny právě jde, ale
o ty antické. Ve hře se stáváte staviteli akvaduktu, který
se od prázdné nádrže snažíte protáhnout k okraji herního
plánu, aby se z ní tak stala kašna, nebo možná bazén
ve veřejných lázních, co já vím, výběh pro krokodýly.
První věc, které si povšimneme, je, že Řím je
reprezentován čistou čtvercovou sítí bez dalších
kontur. Žádné dobrodružství v Římě milovaném
Ovidiem, pouze technický výkres. Srovnejme to
s Thébami a s tím, jak dělají herní plán z Evropy,
po které cestujete vlaky, proháníte se autem, nebo
kterou přelétáte vzducholodí, v jejíchž archivech
chytáte lelky a z níž se vypravujete do „orientu“.
Akvadukt skládáte ze čtyř typů dílů: rovného potrubí,
pravoúhlé zatáčky, typu, na kterém se dvě pravoúhlé
zatáčky míjejí, a typu, kde se kříží dva rovné úseky.
V každém kole položíte na konec jednoho ze čtyř
potrubí, které z vaší cisterny vedou, jeden díl. Ten si
pochopitelně nevybíráte libovolně, ale podle toho,
jak se po obvodovém pásu šinou stavbyvedoucí,
z nichž každý umožňuje na konec potrubí, který je ve
sloupci nebo řadě, v jehož čele stavbyvedoucí stojí,
postavit jeden z typů potrubí, na který je odborník,
či co. Když stavbyvedoucího
takto použijete, posunete
jej o políčko dál. Ponechme
stranou, že to nedává moc
smysl, je to hlavní vtip hry.
I z toho je vidět, jak je hra
vlastně v jádru abstraktní.
Vždyť srovnejme si vágní
koncept stavbyvedoucího
řídícího stavbu na libovolnou vzdálenost, ale vždy
jen ortogonálně s propracovaným systémem
vlivných figur
v Pilířích...

Dokončený vodovod se oboduje a když někdo
dokončí všechny čtyři přívody, končí hra. Jak se
vodovody bodují? Je nasnadě, že podle své délky.
Tady také narážíme na hlavní nesmysl hry: proč by
měl delší vodovod být lepší? Jedná se o nějakou
sázku architektů, nebo zvláštní náboženský zvyk?
Ne, jen o to, že celá vodovodová fasáda ukrývá
jednoduše vcelku abstraktní koncept.
Nejnázornějším prvkem hry tak jsou stavbyvedoucí
v podobě beztvarých obrů kroužící kolem Říma.
Jsem jediný, komu připomínají stín Hamletova otce
na hradbách? Možná že právě tak je třeba celou
hru chápat: průvod přízraků ovíjející hranice Říma,
hranice, čili limes oddělující kulturu od chaosu
přírody. Tito duchové našeptávají stavitelům, jedním dechem jim radí, poučují je, a týmž dechem
je pohánějí k obsesivní stavbě co nejdelších
a nejzakroucenějších vodovodů.
Možná z tohoto tématu uděláme časem seriál
hledání přízraků v deskových hrách, čímž bychom se
vrátili ke kořenům (kdyby to náhodou někdo z vás
nevěděl, první recenze, kterou jsem pro Skaut napsal, byla o zombické karetní hře Dej sem mozek).

Abych to nyní poněkud shrnul. Aqua romana jsou
po mém soudu docela bystrá hra, kterou ale, aby
byla zábavná, musíte hrát s trochu psychoanalytickým přístupem. A rozhodně by se v e-shopech
měla přesunout z kategorie rodinná budovatelská do kategorie mysteriózní a weird fiction.
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