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Geminose: Animal Popstars je vícežánrová oddychová hra pro celou rodinu, která vás roztančí 
dvacítkou vlastních, původních skladeb. Ať už se budete bavit sami, nebo ve dvou v lokální hře, 
budete se muset naučit držet rytmus a mistrně hrát na třicet různých hudebních nástrojů, abyste 
získali zástupy fanoušků, dosáhli mezinárodního věhlasu a stali se tou nejznámější kapelou ze všech. 
Po každém vystoupení budete navíc moct zatočit speciálním kolem a absolvovat taneční souboj, 
kterým odemknete superfanouška v podobě zvířecího křížence, který ve světě ještě zvětší bzukot 
doprovázející vaši kapelu. 
 
Když nejsou na turné, žijou členové kapely v luxusním sídle jako vystřiženém z časopisu o popových 
hvězdách. S pomocí stovek interaktivních dekorativních předmětů můžete vyzdobit každou místnost 
v sídle tak, aby odpovídala vašemu vkusu nebo odrážela země, ze kterých jednotliví členové kapely 
pocházejí. Každý člen k sobě může pozvat ostatní na taneční nebo hudební večírek nebo si hrát 
s kterýmkoliv z předmětů v místnosti a na oplátku za to získávat zlaté mince, za které pak můžete 
nakupovat víc nábytku, stovky kusů oblečení nebo další hudební nástroje. 
 
Pokud zrovna nedoprovázíte kapelu na jejím světovém turné, můžete tříbit svoje kulinářské 
dovednosti v kuchyni sídla a bavit se při propracované kuchařské hře. Naučte se připravovat oblíbené 
pokrmy jednotlivých členů kapely podle receptů pocházejících ze všech koutů světa. Kromě vaření 
můžete navíc odemknout i několik jedinečných miniher, jako je třeba „Cupcake Samurai“ 
s přesekáváním dortíků, „Saturday Flight Fever“ nebo „Cake Detective“ s hledáním ukrytých 
předmětů, při kterých můžete získat ještě víc zlatých mincí sloužících k nákupu stovek dalších 
předmětů. 
 

• Dejte dohromady deset zvířecích muzikantů z celého světa a vytvořte tu nejlepší kapelu. 

• Ovládněte mistrně hru na třicet hudebních nástrojů. 

• Dvacet původních skladeb se stovkami způsobů jejich provedení. 

• Pomocí tanečních soubojů získejte pětačtyřicet absolutně roztomilých superfanoušků v podobě 
zvířecích kříženců. 

• Zahrajte si příběhový režim v kůži nejlepších kamarádek Nimmy a Smudge a pečujte o svou 
kapelu nebo si užívejte nekonečnou zábavu v režimu volného hraní. 

• Postavte a upravujte svoje sídlo s pomocí stovek interaktivních dekorativních předmětů, které 
můžete umístit do jakékoliv místnosti. 

• Vyrazte s kapelou na světové turné, abyste odemkli další skladby, oblečení a dekorace sloužící 
k výzdobě vašeho sídla. 

• Odemkněte kuchyni a vařte podle receptů ze všech koutů světa. 

• Když zrovna nebudete na turné, zahrajte si kteroukoliv z jedinečných miniher. 

• Vyzvěte své přátele v lokální hře dvou hráčů a využijte naplno předností Joy-Conů.* 
 
* Upozornění: Hra není kompatibilní s konzolí Nintendo Switch Lite ani ji nelze hrát v handheldovém 
režimu na konzoli Nintendo Switch, protože každý hráč musí používat vlastní pár odpojených Joy-
Conů. 
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