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Přijměte pozvání od autorů oblíbené kulečníkové simulace Hustle Kings a nechte se přenést do 
nablýskaného a napínavého světa kulečníku! Vstupte do životem překypující kulečníkové herny, aniž 
byste opustili pohodlí svého obývacího pokoje, a buďte ohromeni dechberoucí grafikou, kterou jsou 
vývojáři z VooFoo Studios proslulí. Ať už dáváte přednost poklidnému hraní o samotě, nebo se rádi 
poměřujete s ostatními, v této hře naleznete tu nejrealističtější alternativu ke skutečnému kulečníku! 
 
V pěti různých herních režimech, šesti odlišných výzvách a online hře dvou hráčů můžete zvyšovat 
svou úroveň, zdokonalovat svoje dovednosti a soupeřit s těmi nejlepšími hráči z celého světa 
v turnajích i samostatných zápasech s cílem dosáhnout co nejlepšího postavení v globálních 
žebříčkách. Zahrajte si klasickou „osmičku“ nebo nelítostného „zabijáka“, ve kterém musíte v každém 
kole potopit kouli, nechcete-li přijít o život. Ve výzvách zkuste vyčistit celý stůl dřív, než se na něm 
objeví další koule, nebo potopit co nejvíc koulí po sobě, aniž byste chybovali. Pure Pool navíc 
v průběhu hraní skládá kousek po kousku „DNA profil“ všech hráčů a tím vytváří umělé dvojče 
každého z nich – vaše, vašich přátel i vašich protivníků, se kterými potom můžete soupeřit, i když 
právě nejsou online. 
 
• Fotorealistická grafika a detailní vizuální zpracování. 
• Plynulá online hra dvou hráčů. 
• DNA profilování umožňuje kdykoliv poměřit síly s herním stylem vašich přátel a protivníků. 
• Vyladěný fyzikální engine pro ničím nerušenou hratelnost. 
• Životem překypující kulečníková herna pro co nejautentičtější zážitek. 
• Nejvěrnější zpracování kulečníku hned po tom skutečném. 
• Verze pro Nintendo Switch obsahuje základní hru i snookerové DLC. 
 
Jedná se o speciální zlevněnou edici, ve které se v krabičce nenachází herní karta, ale pouze kód ke 
stažení hry z Nintendo eShopu. 
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