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Nevšední výprava do životem i zkázou překypujícího cizího světa. 
 
Ovládejte houf rozkošných stvoření a zkoumejte nezvyklý cizí svět plný exotických forem života  
a neskutečných prostředí, žijící v ustavičném strachu z „Věčného válce“ – prastarého, gargantuovského 
valícího se objektu, který rozdrtí vše, čeho se dotkne. 
 
Vaše stvoření začínají svou cestu na samém dně přirozeného potravního řetězce. Konzumací rozličných 
rostlin a živočichů mohou ale mutovat a rozvíjet si nové fyzické vlastnosti a schopnosti. Objevujte  
a přizpůsobte svým potřebám několik tuctů všemožných mutací a rozmanitých smyslů. Osvojte si nové 
pohybové dovednosti, jako například létání a plavání, se kterými se dostanete do nových oblastí,  
a získejte nové možnosti, jak se vypořádat s hádankami, výzvami a nebezpečími všeho druhu. 
 
The Eternal Cylinder je jedinečný titul, ve kterém umělá inteligence všech živých bytostí, destrukce 
světa probíhající v reálném čase, smysluplné zkoumání rozmanitých ekosystémů a originální podoba 
hádanek společně vytvářejí nezapomenutelný herní zážitek. 
 

• Zkoumání neznámého světa: Poznávejte úchvatný cizí svět oplývající dechberoucími sceneriemi  
a jedinečnými krajinami, ve kterých můžete na každém kroku objevit něco nového. 

• Řešte dávná tajemství: Při průzkumu světa objevujte širokou škálu promyšlených hádanek, které 
bude nutné vyřešit a překonat. 

• Destrukce světa v reálném čase: Věčný válec může ve světě zničit v reálném čase naprosto cokoliv, 
a proto musíte neustále uhýbat před jeho destruktivní silou, abyste přežili, zatímco budete 
obdivovat nádhernou fyzickou podobu jeho božské moci. 

• Vytvořte si vlastní rodinku: Vytvořte a ovládejte kočovný houf unikátních cizích stvoření, který se 
může rozrůst na víc než dvacet členů, a vštěpte každému z nich vlastní jedinečné mutace a sadu 
dovedností. 

• Unikátní systém více než padesáti mutací: Konzumací přírodních poživatin zaplňujících herní svět 
získávejte jedinečné nové dovednosti. Experimentujte s celou řadou ovocných plodů, rostlin  
a živočichů a odemykejte nové schopnosti svých stvoření, jakož i nové herní možnosti. 

• Jedinečné stvoření pro každého: Užívejte si bohatou různost svých stvoření a vzájemnou kombinací 
jednotlivých mutací dejte vzniknout jejich jedinečným a překvapivým podobám. Jedině tak se váš 
houf může při průzkumu nových oblastí neustále vyvíjet a přizpůsobovat. 

• Příběhem řízený průzkum: Při průzkumu zdejšího cizího světa postupně odkrývejte hluboký, 
fascinující příběh. Hra pojednává o takových tématech, jako je rodina, dědictví nebo přetrvávající 
síla vědění. 

• Vícevrstvé přežití: Abyste uspěli, budete muset zajistit přežití svých stvoření v několika různých 
ohledech. Například udržovat správnou hladinu jejich hydratace a životní energie nebo jim 
poskytnout odolnost proti smrtícím důsledkům extrémních teplot. 

• Živoucí a dýchající ekosystémy: Svět The Eternal Cylinder je rozdělen do čtyř unikátních biomů  
a každý z nich obývají jiné z třiceti pozoruhodných, ručně vytvořených druhů cizích živočichů, jejichž 
velikost sahá od exemplářů menších než vaše stvoření až po nebetyčné kolosy dominující 
horizontu. Každý z těchto živočichů se řídí vlastní umělou inteligencí a chová se úměrně svému 
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údělu. Bude jen na vás, abyste pronikli do tajů jejich unikátního chování a objevili překvapivé 
způsoby, jak vytěžit maximum z pravidel přirozeného potravního řetězce a jak přistupovat ke 
každému z nich. 

 
Fyzická edice obsahuje navíc exkluzivní 28stránkovou příručku s veledůležitými informacemi o všech 
bytostech. 
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