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Původní digitální verze hry Disco Elysium vzbudila při svém vydání obrovský ohlas a na vyhlášení cen 
The Game Awards 2019 posbírala hned čtyři ocenění, mimo jiné za nejlepší příběh a nejlepší hru žánru 
RPG. Definitivní edice této přelomové hry na hrdiny nazvaná Disco Elysium - The Final Cut nyní vychází 
také ve fyzické podobě. 
 
Hned od samého úvodu vás hra nenechá na pochybách o tom, že vás čeká něco netradičního. 
Probouzíte se v hotelovém pokoji a v hlavě máte něco mezi střepem a vydlabanou dýní. Vůbec nic si 
nepamatujete, což je vhodná příležitost pro to, začít si vytvářet svou postavu zcela podle svého gusta. 
Možností máte nespočet. Chcete se stát brilantním detektivem, drsňákem s tvrdými pěstmi, hvězdou 
diskoték, potrhlým bláznem, který se hádá s věcmi (ne, to není vtip, ale ve hře to vtipné je), opilcem, 
který utápí žal v alkoholu, maniakem s depresí, fašistou nebo snad komunistou? Hře není cizí nic 
lidského ani ideologického, ale to stále není vše. Kvůli naprostému výpadku paměti nejenže nemáte 
tušení, jakým způsobem jste rozmlátili pokoj, ve kterém jste se probudili, ale dokonce jste zapomněli  
i na to, že na stromě před hotelem visí už týden mrtvola. A ačkoliv vypadáte jako naprostý zkrachovalec, 
rozlousknout kriminální případ by možná byl dobrý způsob, jak se dát trochu dohromady. Anebo vás 
před existenčními problémy zachrání spíš úplatky? V každém případě by se hodilo najít nejdřív svůj 
ztracený policejní odznak… 
 
O dalších krocích svého hrdiny od teď rozhodujete jen vy sami. Po ruce máte svého policejního parťáka 
a celý arzenál unikátních dovedností. A to takových, jaké jste v žádné jiné hře ještě neviděli. Dovednosti 
vám nejenom pomáhají, ale dokonce s vámi i komunikují ve svérázných a výtečně napsaných dialozích, 
které dokáží pobavit, dojmout nebo zabrousit až do téměř filozofických hlubin. A navíc při nich přijdete 
na myšlenky, které později využijete při dalším postupu hrou. Nic vám ovšem také nebrání pokračovat 
v hrdinových potrhlých eskapádách – prohnilé město Revachol k tomu konec konců nabízí dostatek 
příležitostí. Když ho celé prozkoumáte, narazíte přibližně na stovku úkolů, které souvisí jak  
s vyšetřováním a hledáním stop, tak s vaším osobním životem a poznáním toho, kdo vlastně jste, 
případně se jedná o nezávislé vedlejší příběhy osvěžující hraní. 
 
Disco Elysium - The Final Cut obohacuje původní hru nejenom o nové úkoly a postavy, ale také  
o kompletní anglický dabing. Poznejte unikátní RPG s nespočtem možností pro hraní vámi zvolené role, 
revolučním systémem dialogů a nebývalou svobodou volby. Staňte se hrdinou, nebo absolutní lidskou 
troskou – rozhodnutí je čistě na vás. 
 

• Kompletní dabing: Všichni barvití obyvatelé města teď doslova ožívají díky kompletnímu 
anglickému dabingu. Využívejte je a štvěte je proti sobě, snažte se jim pomoct nebo se beznadějně 
zamilujte – ať uděláte cokoliv, každé slovo bude namluveno s patřičným přízvukem a emocemi. 

• Nové úkoly na základě vašeho politického přesvědčení: Postavte se realitě svého pohledu na svět 
s tím, jak vás váš politický kompas vyšle na novou cestu. Objevte další zajímavou oblast s novými 
postavami, ve které se budete moct hnát za svými sny a ve které za sebou budete moct zanechat 
ještě větší stopu. 

• Bezprecedentní svoboda volby: Zastrašování, sladké řečičky, násilné jednání, psaní básniček, 
zpívání karaoke, divoké skotačení na tanečním parketu, dokonce i řešení smyslu života... Disco 
Elysium - The Final Cut je nejvěrnějším ztvárněním stolních RPG, o jaké se kdy videohry pokusily. 
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• Nespočet prostředků pro hraní role: Kombinujte a vybírejte z 24 velmi odlišných dovedností. 
Přehrabujte se ve více než 80 kusech oblečení a oblékejte se podle vlastního stylu. Používejte 14 
užitečných nástrojů, jako třeba baterku, páčidlo, střelné zbraně a kazeťák, nebo si namíchejte 
koktejl ze 6 různých psychoaktivních látek. Další možnosti rozvoje postavy přináší 60 divokých 
myšlenek a jejich třídění v „myšlenkovém kabinetu“ vašeho detektiva. 

• Revoluční systém dialogů s nezapomenutelnými postavami: Tento svět obývají skuteční lidé, ne 
komparzisté. Pokládejte jim zkoumavé otázky, vyslovujte pronikavé postřehy nebo vyjadřujte svoje 
nejdivočejší touhy – ať už si budete hrát na policajta, nebo někoho jiného. Dialogový systém Disco 
Elysium vám umožní dělat téměř cokoliv. 

• Vytyčte si svou jedinečnou cestu městem: Prozkoumávejte, manipulujte, sbírejte prázdné flašky 
nebo se staňte milionářem v otevřeném světě, který se nepodobá ničemu, co jste dosud viděli. 
Město Revachol je vaše, od ulic až po pláže (a ještě dál), a záleží jen na vás, co si z něj urvete. 

• Tvrdý drsňák, drsné jádro: Smrt, sex, daně a diskotéky – hra nevynechává vůbec nic. Revachol je 
skutečné místo se skutečnými výzvami. Dotáhněte do konce zapeklité vyšetřování vraždy nebo se 
odreagujte u rozsáhlých vedlejších případů. Detektiv rozhoduje, občané se podřizují. 

 
Fyzická edice obsahuje navíc plakát a kód ke stažení 190stránkového digitálního artbooku. 
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