A LDA G AMES

PRICHÁDZA S VIR TUÁLNYMI PRÍŠERKAMI

E GGIES

29.7.2014 ǀ Brno, Česká Republika
Štúdio Alda Games prichádza v poradí s už tretím titulom –
Eggies. Hráč sa v ňom dostáva do úlohy opatrovateľa
virtuálnych príšeriek, ktoré sa postupne liahnu z vajíčok. Hra
je dostupná zdarma pre mobilné zariadenia s Androidom,
iOS a užiť si ju môžu aj užívatelia operačných systémov
Windows Phone.
Úlohou hráčov je postarať sa o vajíčko, ktoré si vyberú v
úvode hry. Katarína Záleská, hlavný dizajnér hry, objasňuje:
„Eggies je finálny produkt šesť mesačného tvorivého úsilia, ktorého výsledok kombinuje
starosti, ale najmä radosti z výchovy virtuálnych maznáčikov. Hráč musí dbať na všetky
potreby vajíčka, za čo ho čaká odmena v podobe vyliahnutej milej príšerky.“
Nevyhnutnosťou sú návštevy u lekára, kde je prístup k
vitamínom a iným medikamentom. Vajíčko samozrejme
nesmie ani hladovať, preto je k dispozícii reštaurácia s
ponukou rôznych druhov jedál. Hra myslí aj na vzhľad, preto
je k dispozícii obchod, kde hráči môžu meniť výzor svojich
chovancov. Úsmev na tvári im zas vyčarí 7 minihier. Medzi
nimi možno nájsť mozgové závity rotujúce hry ako pexeso,
puzzle alebo na postreh zamerané chytanie vajíčok do
košíka, či obdoba slávneho Flappy Bird.
Odmenou za hýčkanie vajíčka je príšerka, ktorá sa z neho
vykľuje. Tú si hráč následne odloží do svojej kolekcie a môže
sa pustiť do výchovy ďalšieho. K dispozície je momentálne
11 príšeriek. Počet nie je finálny, postupne sa budú pridávať
ďalšie. To isté platí aj o minihrách a ďalších doplnkoch,
ktoré prinesie každý update.
Súčasťou hry je prehľadná mapa, album opisujúci jednotlivé
príšerky a nechýba možnosť zdieľať úspechy či fotografie svojich
zverencov na sociálnej sieti Facebook.
Hra beží na Unity 3D engine a podobne, ako to bolo v prípade
predchádzajúcich hier štúdia, aj Eggies oplývajú ručne kreslenou
grafikou. Oceniť ju môžu návštevníci digitálnych obchodov
AppStore, Google Play a Windows Phone store. Eggies sú
dostupné zadarmo s ponukou in-app nákupov virtuálnej meny.
Štúdio Alda Games vstúpilo na mobilný trh minulý rok s logickou
hrou Zachraň šneka. Tá zaznamenala viac ako pol milióna
stiahnutí. Nasledovala detská „point-and-click“ adventúra Sýrový
svět, ktorú má momentálne stiahnutú viac ako štvrť milióna užívateľov. Aktuálne finišuje s
„tower defense“ hrou z prostredia ľudského tela Defend Your Life!
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