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Control Ultimate Edition obsahuje základní hru a obě vydaná rozšíření – The Foundation a AWE – 
v jediném, cenově výhodném balení. 
 
Zažijte skutečné hraní nové generace díky věrnější grafice s rozlišením 4K při 60 snímcích za vteřinu. 
 
Do Federálního úřadu pro kontrolu proniklo cosi zhoubného… Pouze vy máte sílu to zastavit. 
V epickém boji za zničení zlověstného nepřítele v propracovaném a nepředvídatelném prostředí se 
vaší zbraní stává celý svět. Ochranná opatření selhala, osud lidstva je v sázce. Získáte znovu kontrolu? 
 
Control, držitel více než 80 ocenění, je vizuálně úchvatnou third-person akční dobrodružnou hrou, při 
které se neustále budete cítit jako na jehlách. V Control se otevřená prostředí potkávají s jedinečným 
smyslem pro budování světů a nedostižným vypravěčským umem proslulého vývojářského studia 
Remedy Entertainment, což dává vzniknout propracovanému a navýsost uspokojujícímu hernímu 
zážitku. 
 

• Poodhrňte roušku záhad: Dokážete se vyrovnat s temnými tajemstvími Úřadu? Při pátrání po 
pohřešovaném bratrovi odhalte epický, nadpřirozený zápas plný nečekaných postav a neobvyklých 
událostí a odkryjte pravdu, kterou jste přišli hledat. 

• Vaší zbraní je cokoliv: Rozpoutejte zkázu transformující se zbraní a telekinetickými silami. 
Podmaňte si mocné schopnosti, kterými proměníte vše kolem sebe ve smrtící zbraň, a objevte 
nové způsoby ničení nepřátel. 

• Poznejte skrytý svět: Ponořte se hluboko do zlověstných zákoutí tajnůstkářské vládní agentury. 
Zkoumejte měnící se prostředí Úřadu jen proto, abyste zjistili, že vždy jde o víc, než se na první 
pohled zdá… 

• Bojujte o kontrolu: Utkejte se s neúprosnými nepřáteli ve vzrušujících misích a napínavých 
soubojích s bossy a získejte mocná vylepšení sloužící k posilování vašich schopností a úpravám vaší 
služební zbraně. 

 
 
SPECIFIKACE PRODUKTU: 
Vývojář: Remedy Entertainment 
Vydavatel: 505 Games 
Distributor v ČR: HYPE 
Žánr: third-person akční dobrodružná hra 
Platformy: PlayStation 5 & Xbox Series X 
Lokalizace: v angličtině 
Datum vydání: 2. března 2021 
Doporučená cena: 999 Kč 
EAN: 8023171045481 (PS5), 8023171045559 (XBX) 


