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Escape Game Fort Boyard - New Edition obsahuje původní hru Escape Game Fort Boyard z roku 2020 
a dodatečné rozšíření z roku 2021, které přináší zbrusu nové disciplíny a přidává další výzvy do 
kompetitivního režimu dvou hráčů. 
 
Slavná francouzská námořní pevnost Boyard nepřestává ani po letech odhalovat svá tajemství 
v podobě nečekaných nových nástrah, zapeklitých výzev a jedinečných zkoušek. Překonejte vše, co si 
pro vás její obyvatelé přichystali, a unikněte z pevnosti i se zlatým pokladem otce Fourase. Pusťte se 
sami nebo až ve čtyřech hráčích do plnění rozmanitých úkolů a ve více než třiceti disciplínách 
získávejte klíče odemykající bránu pokladnice a indicie nezbytné k rozluštění hesla chránícího poklad. 
Snadné to ale rozhodně mít nebudete. Očekávejte, že každá disciplína dokonale prověří vaše fyzické 
dovednosti, paměť či logické uvažování. A nezapomeňte – pokud v některé zkoušce neuspějete  
a nevrátíte se včas ke svému týmu, skončíte ve vězeňské cele a budete čelit spravedlivému rozsudku! 
 

• Čtyři hratelné postavy a pět obyvatel pevnosti známých z televizní soutěže (Paklíč, otec Fouras, 
pán temnot, soudkyně a její zlé dvojče). 

• Váš vlastní tým: Upravte základní informace o jednotlivých soutěžících i celém vašem týmu. 

• Předveďte, jak vám to pálí, pochlubte se svou fyzičkou a ukažte svou šikovnost v jednatřiceti 
náročných zkouškách inspirovaných televizní soutěží. 

• Více herních možností: Hrajte sami nebo společně s přáteli v kooperativním i kompetitivním 
režimu. V dobrodružném režimu pro jednoho hráče a v kooperativním párty režimu pro více 
hráčů si můžete zvolit úroveň obtížnosti nejlépe odpovídající vašim dovednostem i to, kolik času 
na získání pokladu budete mít. 

• Dobrodružný režim: V náhodně zvolených disciplínách sami získejte nezbytný počet klíčů, 
nalezněte dostatek indicií a vyluštěte konečnou hádanku v pokladnici. 

• Zábavný kooperativní režim: Střídejte se až ve čtyřech hráčích při zdolávání úkolů a podělte se 
rovným dílem o zlatý poklad otce Fourase. 

• Napínavý kompetitivní režim: Postavte se svým přátelům, rodičům nebo sourozencům ve více než 
deseti výzvách jednoho proti jednomu. 

 
 
SPECIFIKACE PRODUKTU: 
Vývojář: Balio Studio 
Vydavatel: Microids 
Distributor v ČR: HYPE 
Žánr: párty hra 
Platforma: PlayStation 4 & Switch 
Lokalizace: v angličtině 
Datum vydání: 25. června 2021 
Doporučená cena: 999 Kč 
EAN: 3760156487724 (PS4), 3760156487700 (NSW) 


