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Fantasy Friends: Under the Sea je nejnovějším přírůstkem do magického světa Fantasy Friends  
a první hrou, ve které máte možnost pečovat o kouzelná vodní stvoření. Objevte zbrusu nové 
podmořské prostředí se spoustou překvapení a dvanácti rozkošnými vodními přáteli, o které se 
můžete starat. Setkejte se znovu s roztomilou Aureou, která na sebe tentokrát vzala podobu 
překrásné mořské víly, a nechte se jí provést tímto bublinkovým dobrodružstvím! 
 
Prozkoumejte náměstíčko ukryté na mořském dně a vyzdobte ho nádhernými, pestrobarevnými 
předměty. Pečujte o kouzelná mořská stvoření a kupujte jim slušivé oblečky a báječné hračky. Zkrátka 
si užívejte zábavu v hlubinách tropického moře bez toho, že byste při tom museli zadržovat dech. 
 
• Objevte dvanáct neskutečných vodních stvoření, s kterými se nebudete moct přestat mazlit  

a s kterými si budete chtít v jednom kuse hrát, ať už půjde o rozkošného žraločka, nebo 
jedinečného vodního dráčka. Každé zvířátko potřebuje zvláštní potravu, kterou mu budete muset 
sami vypěstovat. 

• Proměňujte svoje vodní mazlíčky stovkami různých barev a vzhledů, soutěžte s ostatními o to, 
kdo z vás se bude moct pochlubit tím nejunikátnějším stvořením, a buďte první, kdo najde ta 
nejvzácnější! 

• Zkrášlujte svoje mazlíčky elegantními doplňky, jako jsou klobouky, sluneční brýle nebo třeba 
barevné stuhy. 

• Vyzdobte podvodní náměstíčko podle svého vkusu s pomocí nádherných a magických předmětů. 
• Pod vodou se může kdykoliv přihodit něco kouzelného, pečlivě proto sledujte své okolí! 
• Při hraní si se svými mazlíčky odemykejte speciální, jedinečné předměty. Čím víc si s některým 

stvořením budete hrát, tím víc vás bude mít rádo, a až se ukazatel jeho náklonnosti vůči vám 
naplní, váš přítel vás bohatě odmění! 

 
První várka Fantasy Friends: Under the Sea obsahuje navíc dva aršíky roztomilých samolepek. 
 
 
SPECIFIKACE PRODUKTU: 
Vývojář: Xaloc Studios 
Vydavatel: Just For Games 
Distributor v ČR: HYPE 
Žánr: simulace péče o zvířátka 
Platforma: Switch 
Lokalizace: v angličtině 
Datum vydání: 24. září 2021 
Doporučená cena: 799 Kč 
EAN: 3700664529332 


