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Objevte unikátní spojení větvících se příběhů, inovativního soubojového systému a klasických RPG 
prvků v jedinečné hře Cris Tales, zkoumající napínavým a nezapomenutelným způsobem to, jakou 
ozvěnu vysílají naše činy napříč časem. Připojte se k čerstvě probuzené časové mágyni Crisbell a jejím 
neobvyklým společníkům ve fantastickém světě čelícím ponuré budoucnosti. Mocná císařovna času 
hrozí, že svými silami přivodí katastrofu, která rozvrátí nejenom království Crystallis, ale i čtveřici jeho 
sousedů. 
 
Pokud chcete císařovnu zastavit a změnit budoucnost světa, čeká vás nebezpečná cesta rozmanitými 
královstvími, na které budete získávat mocné spojence, kteří vám pomohou ve vašem nelehkém boji. 
Ovládněte mistrně jejich schopnosti i Crisbellinu unikátní časovou magii a společně přemožte i ty 
nejhouževnatější nepřátele: pošlete je do minulosti a postavte se jejich slabším, mladším verzím; do 
budoucnosti, ve které se plně projeví zranění jedem způsobené v přítomnosti; nebo díky originálnímu 
soubojovému systému Cris Tales libovolně vytvářejte vlastní strategie. Vaše rozhodnutí budou mít 
v tomto světě dalekosáhlé důsledky nejenom pro vás a vaše spojence, ale i vaše nepřátele a dokonce 
i celá království. Nahlédněte do minulosti, jednejte v přítomnosti a sledujte, jak vaše rozhodnutí 
dynamicky mění budoucnost – to vše současně na jedné obrazovce! 
 

• Pocta klasickým JRPG hrám: Ve stylu nestárnoucích JRPG her jako Chrono Trigger, Final Fantasy VI 
a Valkyrie Profile i moderních klasik jako Bravely Default a Persona 5 rozšiřujte svou družinu  
o nečekané spojence, čelte záplavě nepřátel a putujte rozlehlým světem. 

• Prožívejte současně minulost, přítomnost i budoucnost: Nahlédněte do minulosti a poučte se 
z ní, rozhodněte o svých činech v přítomnosti a změňte budoucnost způsoby, které dynamicky 
přetvarují svět v závislosti na vašich rozhodnutích. 

• Ovládněte strategii tahových soubojů: Pošlete své nepřátele do minulosti nebo budoucnosti, 
užívejte přínosů plynoucích ze synchronizace útoků jednotlivých členů vaší družiny a ideálním 
načasováním útočných a obranných činností proměňte své nedostatky ve výhodu. 

• Odhalte fascinující příběh plný nevšedních postav: Císařovnin promyšlený plán na zničení světa 
má mnoho vrstev. Budete muset zapojit veškerý svůj důvtip a získat celý zástup mocných 
spojenců z celého světa, abyste plně odkryli a dokonale rozpletli pavučinu jejích záměrů  
a úspěšně dosáhli skutečného zakončení tohoto okouzlujícího příběhu. 

• Poznejte nádherný svět: Vstupte na palubu vzducholodě nebo říčního člunu a putujte ručně 
vytvořeným, temným pohádkovým světem. Zkoumejte rozmanitá místa, například zářící 
království Crystallis nebo chudinské čtvrtě Vinezu, a pečlivě tvarujte jejich budoucnost. 

 
Fyzická edice obsahuje navíc sběratelský herní plakát. 
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