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Začněte nový život v městečku Planimal Point a připravte se na netradiční farmářské dobrodružství. 
Rozvíjejte svou farmu, budujte a upravujte svůj dům, vyrábějte vlastní nábytek, vařte lahodné 
marmelády… a mutací plodin na vašem poli vytvářejte oddané, nelítostné společníky ideální do bitev, 
které vás čekají! 
 
Během svého putování po Planimal Point narazíte na podivné slizíky, kteří dokážou zmutovat plodiny 
na vašem poli způsoby, které by vás nenapadly ani v těch nejdivočejších snech. S ohledem na roční 
období, druh slizíka a plodinu, na kterou ho použijete, budete moct vytvořit až 72 různých mutací! 
Patří k nim i takzvaná „rostlátka“ (rostlinná zvířátka) – speciální, svému stvořiteli zcela oddané 
zmutované plodiny, které zůstanou po vašem boku za všech okolností a stanou se vaším 
nejdůležitějším společníkem na výpravách po Planimal Point, během kterých budete svádět napínavé 
tahové souboje s rozmanitými nepřáteli a zkoumat nebezpečná podzemí ve snaze dostat se na 
kobylku proradné společnosti SlimeCo. 
 
V Planimal Point se také střídají tři naprosto odlišná roční období, která výrazně ovlivňují váš herní 
zážitek. Tyto změny mají totiž dopad na to, co můžete zrovna pěstovat, a s každým ročním obdobím 
se navíc mění i dostupné mutace vašich plodin! 
 
V Monster Harvest vám je k dispozici spousta způsobů, jakými budovat a zvelebovat svou farmu tak, 
aby se stala tou nejlepší široko daleko. Vyrábějte hromady všemožných předmětů, umisťujte je, kam 
se vám zlíbí, a povzneste svou farmu na vyšší úroveň výrobou vlastních řemeslných produktů! Pořiďte 
si zavlažovací trubky, nakladač zeleniny, jakož i všemožné další užitečné pomocníky a proměňte svou 
čerstvě sklizenou úrodu v lákavé zboží vhodné k prodeji. 
 
• Farmařte a mutujte: S pomocí zvláštních slizíků zmutujte plodiny pěstované na vaší farmě. 
• Sbírejte rostlinozvířecí společníky: Někteří slizíci dokážou zmutovat vaše plodiny v rostlátka! 
• Vezměte svoje oddaná rostlátka do bitvy a pokuste se zachránit Planimal Point před záměry 

proradné společnosti SlimeCo. 
• Tři unikátní roční období: sucho, vlhko a temno. Změny ročních období mají dopad na to, co 

můžete zrovna pěstovat. 
• Zkoumejte městečko Planimal Point: Poznávejte jeho lidské i zvířecí obyvatele, navazujte vztahy 

s místními a získejte například slevy v obchodech. 
• Vyrábějte tucty všelijakých předmětů pro svou farmu i svůj dům. 
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