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Blasphemous označiti lze za plošinovku akční a brutální, do hrůzami čpícího světa Cvstodie 
zasazenou, v němž předčasnému skonu uniknouti může pouze ten, jenž zručně vládne ostřím meče 
svého. Zkoumejte, zvelebujte dovednosti své a s ukrutností popravujte legie nepřátel stojící mezi 
vámi a vaším posláním vymaniti se z věčného zatracení svého. 
 

• Poznávejte svět nelineární: Získejte vrchu nad děs rozsévajícími nepřáteli a překonejte smrtící 
pasti jimi nastražené, zatímco dáno vám bude mnoha rozličnými krajinami temného gotického 
světa Cvstodie putovati v touze dosáhnouti vykoupení svého. 

• Nezalekněte se střetů brutálních: Dejte volného průchodu moci meče Mea Culpa, z viny samotné 
zrozeného, a zmasakrujte s ním protivníky své. Získávejte nová komba ničivá i výpady nezvyklé, 
s nimiž dopřáno vám bude očistiti od zlého vše v ústrety se vám ženoucí. 

• Trestejte nepřátele své: Hněvu svému se poddejte a zalíbení nalezněte v krvavém čtvrcení 
protivníků svých v animacích skvostně renderovaných a do nejposlednějšího pixelu zručně 
vyvedených. 

• Upravujte schránku svou: Nalézejte a přijímejte za své relikvie, růžence, modlitby a srdce meče 
svého, abyste schopnostmi novými a vylepšeními vlastností svých poctěni byli, bez nichž přežití 
vaše na vahách ocitnouti mohlo by se. Berte ohledy na herní zvyky své a experimentujte 
s kombinacemi rozličnými. 

• Zbavte svět bossů ohavných: Mezi vámi a cílem vaším celá řada obřích, pokřivených tvorů nachází 
se. Pronikněte do tajů pohybů jejich, vzdorujte chrabře ničivým úderům paží jejich  
a dosáhněte vítězství hrdinského. 

• Vrhněte světlo na tajemství Cvstodie: Svět pln trýzněných duší jest. Některé vám pomocnou ruku 
bez postranních úmyslů podají, jiné cos na oplátku žádati budou. Odhalujte historii a osudy 
úpících postav těchto, abyste hmotnými statky i hlubším porozuměním temnému světu 
vůkolnímu odměněni byli. 

 
Fyzická Deluxe Edition obsahuje navíc plakát Cvstodie, sadu samolepek, digitální soundtrack, 
digitální artbook, digitální komiks a dva bonusové skiny pro hlavní postavu – „Příměs hříchu“  
a „Zlaté břímě“. 
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