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Oblíbená farmářská série STORY OF SEASONS přichází na herní konzole PlayStation 4 a Xbox One! 
V kompletně přepracovaném dobrodružství Friends of Mineral Town, vydaném původně pro kapesní 
konzoli Game Boy Advance, mohou fanoušci série znovu navštívit dobře známá místa a po letech se 
opět setkat se starými přáteli. Zbrusu nová roztomilá grafika ve vysokém rozlišení a návyková 
hratelnost pak nepochybně osloví i dočista novou generaci farmářů. 
 

• Objevte znovu jeden z nejoblíbenějších dílů série STORY OF SEASONS: Hra STORY OF SEASONS: 
Friends of Mineral Town nabízí i v nové podobě podmanivou hratelnost, rozmanité postavy  
a rustikální kouzlo původní verze pro Game Boy Advance z roku 2003. Skvěle vyladěná HD grafika 
a rozkošná nová podoba jedinečných herních lokací navíc zajistí, že se s poklidným rytmem 
městečka Mineral Town zakrátko dokonale sžijí jak veteráni, tak i nováčci. 

• Oceňte krásu prostého života v Mineral Town: Využijte sílu přírody, vdechněte nový život 
dědečkově farmě a pěstováním plodin a chovem zvířat si vydělávejte na živobytí. S více než 
dvacítkou různých plodin a zvířaty, jako jsou alpaky nebo angorští králíci, vám každý den přinese 
něco nového, zatímco jedno roční období bude střídat druhé a s nimi bude i vyvstávat potřeba 
nových dovedností. 

• Navazujte přátelství s obyvateli městečka a získejte si jejich srdce: Mineral Town je plné laskavých 
postav připravených pomoct vám uchytit se ve vašem novém domově. Při plnění každodenních 
povinností se s nimi seznamujte a dozvídejte se podrobnosti z jejich života. Možná že mezi nimi 
nakonec najdete tu pravou nebo toho pravého! 

• Hojnost činností pro dny volna: Ať už se rozhodnete závodit na koních, chytit výstavního pstruha, 
nebo předvést svoje kuchařské umění, kalendář plný událostí se postará o to, abyste se v Mineral 
Town nenudili byť jen jediný den. Pokud zatoužíte po něčem klidnějším, vytraťte se ke zdejšímu 
horkému prameni, vydejte se do útrob starého dolu nebo pátrejte po tajemstvích městečka 
měnících se s každým ročním obdobím. 
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