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Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy je 22. dílem uznávané série JRPG her Atelier. Od 
posledního Ryzina dobrodružství uplynuly celé tři roky a ačkoliv se v mezidobí ona i její přátelé vydali 
každý vlastní cestou, osud je znovu svedl dohromady v ohromném královském hlavním městě Ashra-
am Bairdu. Společně se tak mohou pustit do průzkumu zdejších početných rozvalin v naději, že odhalí 
tajemství, která se v nich ukrývají, a při tom zároveň zjistí víc o tajemných „ztracených legendách“, 
znepokojujících obyvatele hlavního města. 
 

• Ryza se vrací: Zjistěte, jak moc Ryza vyrostla a dospěla od svého posledního dobrodružství, 
zvěčněného ve hře Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. 

• Poznejte svět: Dejte sbohem ostrovu Kurken, přestěhujte se do hlavního města Ashra-am Bairdu, 
zřiďte si zde vlastní ateliér a vydejte se odhalit tajemství všudypřítomných rozvalin. Hledáním 
stop a řešením hádanek čekajících na vás v rozvalinách získávejte nové alchymistické recepty  
a pečlivým průzkumem okolí odemykejte nové možnosti, jako je například jízda na zvířatech! 

• Překonejte jakoukoliv překážku: Využívejte výhod svých nových schopností a odhalte všechna 
tajemství bez ohledu na to, kde se skrývají! Ponořte se do hlubin jezera, po rostlinách vylezte 
skalní stěnu, protáhněte se úzkou rozsedlinou nebo se zhoupněte na kouzelném laně, abyste se 
dostali do zdánlivě nepřístupných oblastí. Pod hladinou můžete dokonce objevit vchod do skryté 
podvodní jeskyně. 

• Bojujte s nepřáteli: V rámci vylepšeného bitevního systému fungujícího na principu taktických 
soubojů v reálném čase můžete s pomocí akčních bodů řetězit speciální dovednosti  
a prostřednictvím běžných útoků postupně zvyšovat úroveň svých taktických zkušeností. 
Dosáhněte jejich nejvyššího stupně a rozdrťte nepřátele nejmocnějšími schopnostmi postav! 

• Syntetizujte předměty: Kombinováním nashromážděných materiálů v alchymistickém kotli  
v ateliéru vytvářejte unikátní předměty a využívejte jejich užitečných vlastností v boji, při hledání 
dalších surovin i během průzkumu světa. Nově můžete vytvářet předměty také kombinací jiných, 
dříve vytvořených předmětů. 

• Plňte úkoly z nástěnky: V kavárně v akademické čtvrti se nachází nástěnka, jejímž prostřednictvím 
nabízejí místní obyvatelé práci všeho druhu, donáškou potřebných materiálů počínaje a zabitím 
nebezpečného monstra konče. Za splnění zadaného úkolu můžete získat finanční odměnu, 
materiály nebo dokonce i body dovedností. 

• Poznejte Fi: Setkání s tajemnou nadpřirozenou bytostí známou jako Fi změní Ryze život. Fi 
nemluví, ale svou živostí dokáže vyjádřit spoustu emocí, díky čemuž se s Ryzou rychle spřátelí  
a při výpravách do rozvalin jí pak pomáhá pochopit skutečný význam ztracených legend. 

• Pečujte o vlastního Puniho: Starejte se o svého blobovitého společníka – nově dokonce můžete 
zvyšovat jeho úroveň, a když se k vám vrátí, přinese vám za odměnu vzácnější předmět. S jejich 
pomocí poté zkrášlujte vnitřek svého ateliéru a ovlivněte například to, jaké bude počasí. 

• Pozdravte staré známé: Z postav známých z předchozího dílu se vrací dcera bohatého obchodníka 
Klaudia Valentz, kterou Ryza před lety zachránila ze spárů smrti, knihomol Tao Montgarten, 
ctižádostivý dobrodruh Lent Marslink, ambiciózní Bos Brunnen, jehož rodina kdysi ovládala jediný 
zdroj pitné vody na ostrově Kurken, alchymista Empel Vollmer a nelítostná válečnice Lila Decyrus. 

• Najděte si nové přátele: V hlavním městě se můžete seznámit s celou řadou nových postav, jako 
je například laskavá, ale rezervovaná Sherri Glaus, aristokratická dívka Patricia „Patty“ Abelheim, 
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její otec a bývalý královský rytíř Volker Abelheim, lovec pokladů a zloděj v jedné osobě Clifford 
Diswell, Zephine Baudouin spravující nástěnku s pracovními příležitostmi, nadaný kovář a rytec 
Dennis Holland, obchodnice Romy Vogel nebo farmářka Cassandra Cappelli, jejíž otec vlastní ve 
farmářské čtvrti až nestoudné množství úrodné půdy. 

 
Pokud si hru předobjednáte nebo zakoupíte během prvních dvou týdnů po vydání, získáte navíc 
sadu oblečení „Summer Fashion Costume Set“. Máte-li navíc na disku uloženou pozici z Atelier 
Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, odemkne se vám také sada „Classic Costume Set“ 
s vybraným oblečením pro Ryzu a její přátele z předchozího dílu. 
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