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Ghostrunner je akční hra viděná z vlastního pohledu s rychlými souboji nablízko a plynulým pohybem 
inspirovaným fenoménem parkouru. Jako androidí nindža zkombinujte svoje jedinečné dovednosti  
a umění boje s katanou a prosekejte si cestu vzhůru zrádným neonovým kyberpunkovým 
mrakodrapem budoucnosti. K eliminaci všech cílů, na které narazíte, vám dopomůže celá řada 
pohybů, jako je například běh po zdi nebo skluz, jakož i schopnost manipulace s časem. Těšte se na 
dosud nepoznané uspokojení plynoucí z ovládání neobyčejně hbitého bojovníka i z každého mocného 
švihu katanou. 
 
Vaše smrt je nevyhnutelná. K dispozici máte pouze jeden bod života a k překonání nebezpečných 
protivníků bez jediného škrábnutí tak budete muset naplno využít svého zabijáckého umu i své 
dynamické obratnosti. Probojujte se až na vrchol mrakodrapu, svrhněte jeho despotickou vládkyni  
a zabraňte vyhynutí lidstva. 
 

• Neobvyklá perspektiva: Ghostrunner je unikátní, náročná hra s polootevřeným herním světem  
a primárně vertikálními úrovněmi, které hráčům umožňují najít si skrz ně svou vlastní cestu. 
Vertikální návrh prostředí přináší originální možnosti nejenom při průzkumu úrovní, ale také při 
získávání informací o minulosti hlavní postavy, důvodech jejího počínání a celém herním světě. 

• Jeden zásah rovná se smrt: Systém „jeden zásah rovná se smrt“ patří společně se systémem 
pohybu prostředím k největším přednostem této hry. Hráči mají k dispozici pouze jeden bod 
života, stejně jako jejich protivníci. S pomocí funkce okamžitého restartu, vracejícího hráče 
několik okamžiků před poslední osudové setkání, si hráči postupně mohou osvojit podobu úrovně 
a s využitím své neobyčejné hbitosti a schopnosti zpomalit tok času nakonec i úspěšně eliminovat 
nepřátele. 

• Parkourový pohyb: Ghostrunner nabízí velmi dynamické možnosti pohybu, jako je běhání po 
zdech a odrážení se od nich, přeskakování bezedných propastí, sklouzávání se po nakloněných 
rovinách nebo například náhlé zrychlení na zemi i ve vzduchu, jakož i sekání nepřátel, manipulaci 
s časem a plynulou kombinaci všeho výše uvedeného. 

• Kyberpunkové prostředí: Hra je zasazena do budoucnosti, do období po globální pohromě, kdy 
zbytky lidstva žijí ve zlověstném neonovém mrakodrapu postaveném Architektem, který před lety 
za záhadných okolností zemřel. Pravdu znají všichni, vyslovit ji nahlas se neodváží nikdo. 
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