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Studio Alda Games přichází s v pořadí už třetím titulem –
Eggies. Hráč se v něm dostává do úlohy pečovatele
o virtuální příšerky, které se postupně líhnou z vajíček. Hra
je dostupná zdarma pro mobilní zařízení s Androidem i iOS
a užít si ji mohou také uživatelé operačních systémů
Windows Phone.
Úlohou hráče je starat se o vajíčko, které si vybere v úvodu
hry. Kateřina Záleská, hlavní designér hry, vysvětluje:
„Eggies je finální produkt šestiměsíčního tvůrčího úsilí. Výsledek kombinuje starosti s, a to
především, radostmi výchovy virtuálních mazlíčků. Hráč musí dbát o všechny potřeby vajíčka,
za což ho čeká odměna v podobě vylíhnutí roztomilé příšerky.“
Nevyhnutelné jsou návštěvy u lékaře, kde hráč najde
vitamíny a jiné léky. Vajíčko samozřejmě nesmí ani hladovět,
proto je k dispozici restarurace s nabídkou různých druhů
jídel. Hra myslí i na vzhled, proto obsahuje obchod, kde
hráči mohou měnit vzezření svých virtuálních kamarádů.
Těm úsměv na tváři vykouzlí 7 miniher. Mezi nimi je možné
najít mozkové závity zaměstnávající pexeso a puzzle, nebo
na postřeh zaměřené chytání vajíček do košíku, či obdobu
slavného titulu Flappy Bird.
Odměnou za hýčkání vajíčka je příšerka, která se z něho
vyklube. Tu si hráč odloží do své kolekce a může se pustit do
výchovy dalšího vajíčka. K dispozici je momentálně 11
příšerek, počet však není finální, postupně se budou
přidávat další. To samé platí i o minihrách a dalších
doplňcích, které přinese každý update.
Součástí hry je přehledná mapa, album popisující jednotlivé
příšerky a nechybí ani možnost sdílet úspěchy či fotografie svých
svěřenců na sociální síti Facebook.
Hra běží na Unity 3D enginu a podobně jako v případě
předcházejících her studia mají i Eggies ručně kreslenou grafiku.
Ocenit ji mohou návštěvníci digitálních obchodů AppStore, Google
Play a Windows Phone store. Eggies jsou dostupní zdarma
s nabídkou in-app nákupů.
Studio Alda Games vstoupilo na mobilní trh minulý rok s logickou
hrou Zachraň šneka. Ta zaznamenala víc než půl milionu stáhnutí.
Následovala dětská „point-and-click“ adventura Sýrový svět,
kterou má momentálně stáhnutou více než čtvrt milionu uživatelů. Aktuálně finišuje
příprava „tower defense“ hry z prostředí lidského těla Defend Your Life!
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