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Crypt of the NecroDancer je řádně tuhé, cenami ověnčené rytmické dungeon RPG. Protančíte 
nástrahami smrtících katakomb, porazíte necrodancera a získáte zpět své stále ještě tlukoucí srdce? 
Nebo zůstanete na věky věků otrokem jeho hudebních rytmů? 
 
Pohupujte se společně s hlavní hrdinkou Cadence do taktu jedinečného roguelike dobrodružství. 
Odhalujte slabá místa nepřátel, odemykejte nové hratelné postavy, nořte se do stále temnějších 
hlubin krypty proradného necrodancera a získejte zpět své dosud živé srdce – nebo buďte odsouzeni 
k věčnému tanci v jeho sklepeních. Najděte cestu náhodně generovanými katakombami a za 
poslechu oceňovaného soundtracku od Dannyho Baranowského bojujte s tančícími kostlivci, 
zombiemi, draky a dalšími nestvůrami. Na výpravu se navíc můžete vydat i s přítelem v lokální 
kooperaci! 
 
Fyzická edice obsahuje základní hru a DLC AMPLIFIED, které slouží jako předehra ke Crypt of the 
NecroDancer. Ovládejte novou hlavní hrdinku Nocturnu schopnou měnit svou podobu, proklestěte si 
cestu elektrizujícími novými úrovněmi, vypořádejte se s novými ohavnými nepřáteli i novým bossem 
a mnohem víc! 
 

• Pohupujte se do taktu v kůži více než deseti postav s unikátní hratelností, nalezněte cestu 
neustále se měnícími sklepeními a při tom bojujte s tančícími kostlivci, zombiemi, draky a dalšími 
nestvůrami. 

• Ponořte se do hlubin katakomb, porazte necrodancera a získejte zpět své stále ještě tlukoucí 
srdce. 

• Trsejte v rytmu oceňovaného soundtracku od Dannyho Baranowského. 

• Šest hratelných remixů celého soundtracku od FamilyJulese, A_Rivala, Chipzel, OverClocked 
ReMix, Girlfriend Records a virta. 

• DLC AMPLIFIED přináší novou mocnou hrdinku, zbrusu novou oblast, nové nepřátele, zbraně, 
zbroje i další kořist, tři nové vedlejší hratelné postavy a čtyři nové herní režimy, malé pomocníky, 
kteří se vám drží po boku a přikládají ruku k dílu, nové příběhové videosekvence, napínavé 
souboje s novým bossem a desítky nových skladeb – včetně několika, ve kterých rappuje Mega 
Ran v roli bosse FortissiMolea! 

 
Standardní fyzická edice obsahuje základní hru, DLC AMPLIFIED, barevnou rozkládací uživatelskou 
příručku s informacemi o postavách a mini CD se skladbami z AMPLIFIED od Dannyho 
Baranowského, které jsou ve fyzické podobě dostupné vůbec poprvé. O grafickou stránku tohoto 
mini soundtracku se postarala kalifornská kreslířka Anailis Dorta. 
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