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V Asterix & Obelix XXL Collection naleznete všechny tři díly herní série Asterix & Obelix XXL a budete 
se tak moct vydat na vážně dlouhou výpravu po boku vašich oblíbených Galů! Poznejte nebo si 
připomeňte tato tři slavná dobrodružství plná kanců, kouzelných lektvarů a pochopitelně i Římanů. 
Staňte se nejodvážnějšími z Galů a držte statečně prapor odboje proti římským uchvatitelům  
i samotnému Caesarovi! 
 
Každá hra přináší vlastní originální příběh pojednávající o radostech i strastech vašich oblíbených 
postav – Panoramixe, Trubadixe, Falbaly i ostatních vesničanů. Společně s Asterixem a Obelixem 
vyrazte na bájná dobrodružství napříč Galií, Itálií, Řeckem, Egyptem a dalšími zeměmi! Těšte se na 
zábavné a dynamické souboje nabité akcí, ve kterých budete moct mlátit římské legionáře hlava 
nehlava. Přepínejte podle libosti mezi oběma hlavními hrdiny a najděte si herní styl, který vám bude 
nejlépe vyhovovat! 
 
Tenhle pamětihodný výlet do Asterixova světa plný bláznivých soubojů si užijí jak ti nejmenší, tak i ti 
odrostlejší! 
 
Asterix & Obelix XXL Collection obsahuje: 

• Asterix & Obelix XXL: Romastered – Pomozte Asterixovi s Obelixem zachránit vesničany unesené 
Caesarem a jeho armádou! Vychutnejte si zbrusu novou grafiku a vylepšenou hratelnost této 
remasterované verze. Vyzkoušejte čtyři nové herní režimy, včetně retro režimu, ve kterém 
můžete kdykoliv přepnout na původní grafiku. 

• Asterix & Obelix XXL 2 – Druid Panoramix zradil vesnici a spolčil se s Římany! Přijďte na kloub této 
nečekané zradě a cestou nezapomeňte nabančit pár římským vojákům. 

• Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir – Poznejte nejnovější dobrodružství Asterixe 
s Obelixem i neuvěřitelné schopnosti křišťálového menhiru! Na této výpravě můžete dokonce 
využít kooperativní režim pro dva hráče, který vám umožní hrát společně v kruhu rodinném nebo 
s přáteli! 
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