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A Hat in Time je rozkošná trojrozměrná plošinovka vyprávějící o malé holčičce vládnoucí zvláštními 
schopnostmi prostřednictvím svých vlastnoručně vyrobených klobouků, čepic a masek. Zkoumejte 
svobodně obrovské světy, získejte zpět poztrácené kousky času a zamiřte opět ke hvězdám! 
 

• Holčička s vlastní vesmírnou lodí: Ve hře A Hat in Time se stanete malou holčičkou s velkým 
cylindrem, která na vlastní pěst cestuje vesmírem. Vaše dobrodružství se ale zadrhne, když přijdete 
o veškeré své palivo – kousky času, které se roztrousí po nedaleké planetě. Nezbude vám proto 
než skákat, bojovat a vyrábět různé pokrývky hlavy, abyste pronikli do každičkého zákoutí nově 
objeveného světa, získali zpět svoje palivo a mohli pokračovat dál v cestě. Na své výpravě se 
střetnete s hrozivou kuchařskou mafií, potrhlými ptáky z filmového studia, strašidelnými lesními 
stíny a spoustou dalších postav! 

• Vražda ve vlaku, přehlídka, zakázaná návštěva filmového studia: Každá mise ve hře A Hat in Time 
je jedinečná! V jednu chvíli budete pátrat po stopách a vyslýchat místní ve snaze vyřešit vraždu 
v sovím expresu, zatímco o chvíli později stanete v čele velkého hudebního průvodu nebo se 
budete plížit ptačím filmovým studiem! 

• Malé dítě, obří světy: Hopsejte svobodně pěti rozlehlými světy, ve kterých vás na každém rohu 
čeká nové dobrodružství. Stejně jako jakékoliv jiné dítě i naše holčička tuze ráda zkoumá  
a její touha po dobrodružství se neumenší ani pod tou nejvyšší horou. Dokáže ostatně skákat na 
několik způsobů, jakož i šplhat po stěnách nebo se zhoupnout přes propast! 

• Roztomilé pokrývky hlavy, kouzelná příze a připíchnutelné odznáčky: S pomocí nalezené kouzelné 
příze můžete vyrábět nové pokrývky hlavy propůjčující vám nejrůznější schopnosti, jako například 
čarodějnický klobouk umožňující vám vařit výbušné lektvary nebo duchařskou masku, s kterou 
můžete nahlížet do jiné dimenze. Moc pokrývek hlavy se navíc ještě zvýší, když k nim připíchnete 
některý z odznáčků, které lze nalézt ve světě nebo získat od místních! 

 
Fyzická edice obsahuje základní hru a DLC Seal the Deal, přinášející zbrusu novou kapitolu „The Arctic 
Cruise“, neuvěřitelně těžký herní režim „Death Wish“, šest časotrhlin a hromadu kostýmů, variant 
pokrývek hlavy, barevných palet oblečení a kamerových filtrů! 
 
Pokud si hru včas předobjednáte, získáte navíc oboustranný plakát. 
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