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Vydejte se na neobyčejnou cestu zpustošeným královstvím Penumbra a odhalte skrytá tajemství této 
dávno zapomenuté země. Zkoumejte tajuplné chrámy plné stále obtížnějších trojrozměrných 
plošinkových výzev, k jejichž překonání budete muset dokonale ovládnout umění pohybu. Během 
svého dobrodružství si prosekávejte cestu hrozivými nepřáteli, poznávejte přeživší a při plnění 
neobvyklých úkolů pátrejte po nejrůznějších cennostech. 
 

• Plošinkování pro zkušené: Proskákejte smrtícími nástrahami a dokonale ovládněte umění 
pohybu, abyste se úspěšně vypořádali se stále náročnějšími plošinkovými výzvami. 

• Ztraceno v Prázdnotě: Daleko od království Penumbra leží ztracená země zvaná Prázdnota. 
Pátrejte ve světě po vchodech do Prázdnoty a objevujte abstraktní plošinkové hádanky ukrývající 
cenné odměny, jejichž získání si však žádá skutečného mistra. 

• Prosekejte si cestu mocnými nepřáteli: Svádějte souboje s nebezpečnými protivníky 
vyznávajícími různorodé bojové styly a bez bázně čelte obřím bossům v napínavých bitvách. 
Využívejte výhod svého dokonalého ovládnutí umění pohybu, zaměřte se na vybraného 
nepřítele a získejte v souboji s ním navrch. 

• Děsuplný svět: Putujte mrtvou Penumbrou jako hlavní hrdina Umbra, zkoumejte jedinečné 
oblasti plné rozmanitých nepřátel, chybu neodpouštějících trojrozměrných plošinkových výzev, 
úkolů, cenných předmětů a mnoha dalších věcí. 

• Potkávejte nevšední přeživší: Je tomu už dávno, co Penumbru pohltila temnota, avšak ti, kteří 
zkázu království přežili, vám na vaší cestě za získáním drahocenných odměn rádi pomohou. 

• Cennosti: Jako kdysi bohaté a blahobytné království Penumbra doslova přetéká mnoha 
cennostmi a spoustou dalších předmětů, které můžete objevit, vzít nepřátelům, sebrat, prodat, 
vyměnit nebo zakoupit. 

• Vylepšení: Žádný slavný válečník se nemůže postavit nebezpečím číhajícím v Penumbře bez 
patřičného vybavení. Vylepšujte svoje meče, sbírejte cenné amulety, odemykejte nové 
schopnosti a staňte se nelítostným bojovníkem. 

 
Fyzická edice obsahuje navíc exkluzivní knížečku plnou obrázků a článků od členů vývojářského 
týmu přibližujících vývoj hry. 
 
Pokud si hru včas předobjednáte, získáte také dva odznáčky s hlavním hrdinou a kód ke stažení 
původního herního soundtracku od argentinského skladatele Ariela Contreras-Esquivela 
z Bandcampu. 
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