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Od Charlese Cecila, tvůrce adventurní série Broken Sword, pod uměleckou taktovkou legendárního 
komiksového ilustrátora Davea Gibbonse, proslulého komiksovou minisérií Watchmen (Strážci), 
přichází trojrozměrná dobrodružná hra Beyond a Steel Sky – dlouho očekávané pokračování kultovní 
klasiky Beneath a Steel Sky. 
 
Jste Robert Foster. Během brutálního útoku bylo uneseno dítě a vy jste přísahali, že ho přivedete domů. 
Opouštíte proto vaše společenství žijící v písečné pustině a vydáváte se vstříc neznámu po stopě, která 
vás nakonec zavádí až do Union City – jednoho z posledních obřích měst ve světě zpustošeném ničivými 
válkami a politickým kolapsem. 
 
V téhle opevněné, nepřístupné utopii žijí lidé šťastně pod dohledem a kontrolou mírumilovné umělé 
inteligence. Všechno ale zdaleka není takové, jak se na první pohled zdá... 
 
Beyond a Steel Sky je dramatický, vtipně napsaný kyberpunkový thriller, ve kterém řešením 
důmyslných hádanek posouváte kupředu rychle se vyvíjející příběh zasazený do dynamického herního 
světa, který plně reaguje na vaše kroky a je jimi postupně rozvracen. 
 

• Svět: Prožijte dobrodružství v dynamickém světě obývaném tvrdohlavými postavami, řídícími se 
motivacemi, které můžete ovlivňovat. To vám v kombinaci s jedinečným hackovacím nástrojem 
umožňuje přistupovat k řešení hádanek rozličnými způsoby. 

• Příběh: Odhalte temné spiknutí a porazte hrozivého soupeře v dramatickém, vtipně napsaném 
kyberpunkovém thrilleru zkoumajícím naléhavá témata současnosti, jako je umělá inteligence, 
cílené ovládání společnosti a její nepřetržité sledování. 

• Hádanky: Řešte důmyslně navržené hádanky, které tvoří nedílnou součást poutavého 
dramatického vyprávění, a poddejte se podmanivému hernímu zážitku. 

• Grafika: Nádherně detailní, komiksově stylizovaný svět vytvořený legendárním komiksovým 
umělcem Daveem Gibbonsem. 

 
Limitovaná Beyond a Steel Book Edition obsahuje navíc exkluzivní steelbook s komiksem od Davea 
Gibbonse, aršík samolepek a původní digitální herní soundtrack. 
 
Pokud si hru včas předobjednáte, získáte také exkluzivní odznáček s Robertem Fosterem, digitální 
padesátistránkový artbook a dva digitální komiksy od Davea Gibbonse. 
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