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Vraťte se do světa zázraků a prožijte původní Alexovo dobrodružství v jedinečné nové podobě! Alex 
Kidd in Miracle World DX přináší moderní grafiku ve vysokém rozlišení, vylepšenou hratelnost, nové 
animace a kromě úrovní z původní hry také zbrusu nové úrovně, které rozšiřují jak samotný herní 
svět, tak i Alexův životní příběh. Zničte proradného Jankena Velikého a zachraňte obyvatele 
Radaxianu jednou provždy! Svět zázraků potřebuje znovu hrdinu – tak na co ještě čekáte? 
 
Alex Kidd in Miracle World DX nabízí i dva nové herní režimy: Pusťte se do ničím nerušeného 
soupeření ve hře kámen, nůžky, papír v režimu „Boss Rush“ a postupně vyzvěte na souboj všechny 
legendární bossy – Gooseku, Chokkinu, Parplina a pochopitelně i samotného Jankena Velikého! Nebo 
okuste závan osmibitové nostalgie v „Retro“ režimu, který umožňuje libovolně přepínat mezi 
původní, kompletně zrekonstruovanou grafikou a její vylepšenou, moderní podobou! 
 

• Znovuzrozená legenda: Vychutnejte si ohromující remake plošinovky Alex Kidd in Miracle World 
v nádherné nové grafice s přesnějším a plynulejším ovládáním. 

• Nostalgie vždy zvítězí: Vraťte se zpátky do osmdesátých let pouhým stiskem tlačítka. Bez ohledu 
na to, kde se zrovna v úrovni nacházíte, můžete přepínat mezi její klasickou osmibitovou 
podobou a novou verzí ve vysokém rozlišení. 

• Nové úrovně: Zahrajte si nové úrovně rozšiřující Alexův svět. 

• Alternativní souboje s bossy: Svádějte nové, intuitivnějšími mechanismy vylepšené souboje 
s bossy. 

• Nová a remasterovaná hudba: Zaposlouchejte se do široké škály od základu přepracovaných, 
jakož i věrně zremasterovaných skladeb z původní hry. 

 
Krabicová edice obsahuje navíc klíčenku s logem Alex Kidd in Miracle World DX. 
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