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Jako kapitánka Ashley S. Nowaková vstupte do jednosměrného portálu vedoucího na Galateu 37, 
vzdálenou planetu nacházející se na opačném konci Mléčné dráhy. Vaším úkolem je zde založit  
a postupně rozšiřovat základnu, která lidem trvale umožní cestovat mezi Zemí a Galateou 37 a tím 
pokračovat v její kolonizaci. Ashleyin mechanický oblek, kterému říká „pan Riggs“, dokáže odolat 
nejdrsnějším přírodním podmínkám a disponuje kompletní sadou vybavení vhodného k výstavbě 
základny, těžbě surovin, shromažďování vzorků a pochopitelně i k boji. Navíc dokáže cestovat 
trhlinami spojujícími prostor na obrovské vzdálenosti. 
 

• Budování základny: Vaším úkolem je sestrojit obousměrnou trhlinu spojující Galateu 37 se Zemí. 
To představuje velmi komplexní záležitost vyžadující obrovské množství energie. Obyčejné solární 
kolektory a pár tun oceli vám stačit nebude. Pro dokončení téhle mise budete muset vybudovat 
spletitou síť dolů, rafinerií, elektráren a výzkumných zařízení. 

• Průzkum: Galatea 37 je neznámá planeta nacházející se v pásu Sycorax galaxie Mléčná dráha. 
Z dálkových průzkumů vyplývá, že je obyvatelná a ideální ke kolonizaci. Planeta je bohatá na 
vzácné nerosty a významné látky roztroušené po celém jejím povrchu. Jednotlivé biomy vás 
překvapí exotickou faunou a flórou, jakož i nevlídnými povětrnostními podmínkami. Budujte 
lokální stanice v místech bohatých na potřebné suroviny a přenášejte je s pomocí technologie 
trhlin na svou základnu. 

• Obrana: Vaše zdejší přítomnost nezůstane dlouho bez povšimnutí. S tím, jak budete rozvíjet 
průmysl a narušovat přirozený řád věcí, začne vás planeta považovat za hrozbu. Nezbude vám 
proto než budovat také bezpečnostní opatření – stavět zdi, bariéry a obranné věže proti útokům 
sílícím s každým dalším dnem. Očekávejte odpor tisícovek nepřátelských stvoření snažících se vás 
zlikvidovat jednou provždy. 

• Sekejte, řezejte, střílejte: Pana Riggse můžete vybavit výkonnými zbraněmi a užitečnými 
schopnostmi, se kterými se budete moct postavit i těm největším monstrům. Připravte se na to, 
že při průzkumu planety budete muset čelit obrovskému množství cizích nepřátelských stvoření. 

• Sbírejte vzorky a zvláštní artefakty: Zabitá monstra po sobě zanechají cenné vzorky, jakož i vzácné 
suroviny. Vše, co se vám podaří získat, využijte k výzkumu a výrobě nových technologií, budov, 
zbraní a vybavení. Můžete také pročesávat terén senzory a vykopávat poklady pohřbené pod 
zemí. 

• Výzkum: S pomocí nashromážděných vzorků zkoumejte nové technologie, které vám pomohou 
rozšiřovat základnu, vylepšovat obranu, vytvářet plány nového vybavení pro váš mechanický 
oblek nebo zdokonalovat existující technologie. 

• Výroba: Pana Riggse můžete libovolně upravovat a vylepšovat. S využitím nově vytvořených 
plánů pro něj proto vyrábějte nové součástky a zbraně. Když při výrobě použijete lepší materiály, 
získáte také kvalitnější vybavení, přičemž každý vyrobený předmět se bude moct pochlubit 
jedinečnými vlastnostmi. 

 
 
SPECIFIKACE PRODUKTU: 
Vývojář: EXOR Studios 
Vydavatel: Maximum Games 
Distributor v ČR: HYPE 
Žánr: izometrická akční taktická hra 
Platformy: PlayStation 5 & Xbox Series X 
Lokalizace: v angličtině 



REV: LWT-KOV.01 

Datum vydání: 14. října 2021 
Doporučená cena: 799 Kč 
EAN: 5016488137973 (PS5), 5016488137980 (XSX) 


