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Splňte si dětský sen, překročte práh legendární pevnosti Boyard, překonejte sami sebe a projděte 
úspěšně všemi jejími nástrahami! Postavte se výzvám otce Fourase ve více než deseti disciplínách 
kombinujících prvky akčních a párty her. K tomu, abyste se dostali na dosah zlaťáků, stačí mít jen 
trochu trpělivosti, šikovnosti a vytrvalosti. 
 
Zažijte na vlastní kůži napětí týmů, které zanechaly své stopy v chodbách slavné pevnosti Boyard, 
tyčící se vysoko nad mořskou hladinou. Vydejte se do jejích útrob sami nebo až ve čtyřech hráčích, 
získejte všechny klíče odemykající bránu pokladnice, shromážděte dostatek indicií, abyste uhodli 
heslo chránící poklad, a posbírejte co nejvíc zlaťáků, dřív než pokladnici znovu ovládnou její tygří 
strážci. 
 

• Vyberte si některou ze čtyř postav a čelte náročným úkolům sami nebo až ve čtyřech hráčích – 
v kompetitivním i kooperativním párty režimu. 

• Získejte všechny čtyři klíče nezbytné pro vstup do pokladnice, shromážděte čtyři indicie  
a uhodněte heslo, které uvolní proud zlaťáků. 

• V pevnosti na vás čeká pět postav známých z televizní soutěže – Paklíč, otec Fouras, pán temnot, 
soudkyně a maskovaný zápasník pan Boo. 

• Popasujte se s celkem dvanácti disciplínami: dostaňte míče do všech otvorů na konci běžeckého 
pásu, obratným manévrováním s autem zasáhněte terče ve správném pořadí, při balancování na 
flyboardu pochytejte všechny mince, vytáhněte bájný meč Excalibur ze špalku a pak s ním 
přesekněte lano, přeneste bezpečně kýble s vodou po běžeckém pásu v hasičárně a vylijte je do 
nálevky na jeho konci, naberte vodu do nádrže ve vašem safari autě a pak ji hadicí nastříkejte do 
trychtýře, vyhýbejte se dvojité kose skrčováním se nebo nadskakováním a udržte rovnováhu déle 
než váš protivník, zachyťte modrou skleněnou kouli, dřív než se rozbije o podlahu, držte 
rovnováhu na hřbetu dovádějícího dinosaura a kostí rozbíjejte koule nad hlavou, vyřešte hádanku 
otce Fourase, dřív než se z vás stane mumie, zapamatujte si posloupnost barev lépe než pán 
temnot a uhodněte správné heslo a posbírejte co nejvíc zlaťáků v pokladnici. 
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