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Připojte se k posádce skutečných lidí a užijte si zábavnou týmovou spolupráci… plnou lhaní, sabotáží  
a vražd! Hrajte online* ve čtyřech až patnácti hráčích a snažte se udržet svou vesmírnou loď v chodu, 
dokud se nevrátíte zpět do civilizace. Ale pozor, na palubě se nachází nejméně jeden mimozemský 
měňavec!  
 
Jeden nebo víc členů vaší posádky bylo nahrazeno nebezpečnými měňavci, kteří navenek vypadají jako 
obyčejní lidé. Jejich cílem ale je zlikvidovat ostatní dřív, než loď dorazí domů. Měňavci se budou snažit 
vaši loď sabotovat, budou se plížit ventilačními šachtami, klamat a obviňovat ostatní – a to jen proto, 
aby zůstali v anonymitě a mohli postupně odstranit celou posádku. 
 
Když hra začne, hráči se v klidu pustí do plnění svých úkolů... dokud poprvé nezaútočí měňavec! Jakmile 
je nahlášeno mrtvé tělo nebo si někdo všimne něčeho podezřelého, přeživší posádka zahájí otevřenou 
diskuzi o tom, kdo by mohl loď sabotovat, a případně se rozhodne někoho z ní vyhodit (doslova). 
Měňavci se při tom snaží celou dobu předstírat, že jsou členy posádky, a všechny zmást. Pokud  
v posádce i po hlasování zůstane nějaký mimozemšťan, vrátí se všichni k údržbě lodi, dokud není 
svolána další porada. Posádka zvítězí, když se jejím členům podaří zbavit se všech měňavců nebo splnit 
všechny zadané úkoly. Pokud se jim to ale nepodaří… 
 

• Žijte jako člen posádky vesmírné lodi: Když splníte všechny zadané úkoly, vyhrajete, pozor ale na 
zrádné měňavce! Nahlašujte mrtvá těla, svolávejte mimořádné porady a pokuste se včas vyhodit 
měňavce z lodi. Doufejte jen, že se při hlasování rozhodnete správně! 

• Hrajte za měňavce: Způsobujte chaos, pližte se lodí a falešně obviňujte nevinné kolemjdoucí! Na 
cestě za vítězstvím budete muset odstranit všechny členy posádky. Máte na to? 

• Možnosti přizpůsobení hry: Záleží na vás, za jakých podmínek budete hrát. Přidejte do hry víc 
měňavců, víc úkolů, snižte viditelnost a nejen to! Upravovat  můžete i svůj vzhled, takže si vyberte 
svou oblíbenou barvu, oblečení nebo třeba pokrývku hlavy. 

• Skvělá podpora hraní napříč platformami: Můžete hrát s přáteli na PlayStationu, Xboxu, Nintendu 
Switch, počítači, Androidu i iOSu! 

 
*Poznámka: Among Us lze hrát pouze po internetu. 
 
Fyzická Among Us: Crewmate Edition obsahuje: 

• Základní hru a všechny DLC předměty: kosmetické balíčky Airship, MIRA a Polus, jakož i balíčky 
Brainslug Pet, Bedcrab Pet, Animal Pet, Stickmin Pet a Crewmate Pet s novými mazlíčky. 

• Krabičku s trojrozměrným lentikulárním obrázkem od Hannako Lambert. 

• Aršík samolepek s motivem měňavců od Alyssy Herman. 

• Jednu ze dvanácti speciálních holografických přístupových karet na ústředí společnosti MIRA od 
Hannako Lambert. 

• Skládací plakát s mapou vesmírné lodi Skeld od Cannona Kissanea. 

• Kód ke stažení šesti tapet pro počítač a telefon od Amy Liu. 

• Exkluzivní kosmikostku Innersloth se spoustou kosmetických předmětů z nikdy nedokončených 
herních prototypů vývojářského týmu Innersloth. 
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