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Greak: Memories of Azur je dvourozměrná skrolovací plošinovka pro jednoho hráče s ručně 
kreslenou grafikou a ručními animacemi. Ujměte se role tří sourozenců – Greaka, Adary a Raydela –  
a bezpečně je proveďte krajinami Azuru. Přepínejte mezi nimi a s pomocí jejich unikátních schopností 
unikněte před invazí Urlagů. 
 
Hlavním hrdinou tohoto dobrodružství je Greak, nejmladší ze tří sourozenců patřících ke kouzelné 
rase, která čelí invazi nepřátelské frakce zvané Urlagové. Boje zuří už dlouho a Greakův lid se začíná 
smiřovat s tím, že bude muset svou vlastní zemi opustit. Greakovým cílem proto je setkat se znovu se 
svým bratrem Raydelem a svou sestrou Adarou a společně pak uniknout z Azuru ve vzducholodi, 
kterou si kousek po kousku sami postaví. Pomozte Greakovi nalézt oba ztracené sourozence  
a společnými silami se vypořádejte s nástrahami kdysi tak kouzelného domova. 
 

• Ručně kreslená grafika a ruční animace: Ponořte se do podmanivého příběhu o rodině, domovu  
a soudržnosti v těžkých časech a při tom objevujte pestrobarevná, působivě ztvárněná prostředí. 

• Originální hádanky: Řešte na míru navržené hádanky a ve vzájemně propojeném světě najděte 
všechny chybějící součásti vzducholodě. 

• Jedinečná hratelnost: Přepínejte mezi třemi postavami a s pomocí jejich odlišných schopností 
zkoumejte kouzelné krajiny Azuru. 

• Svižné souboje: Objevujte nové oblasti, bojujte proti celé řadě rozmanitých nepřátel a zachraňte 
se před invazí Urlagů. 

• Filmové videosekvence: Kochejte se nádhernými, ručně kreslenými filmovými videosekvencemi, 
které doprovázejí klíčové okamžiky příběhu a vtáhnou vás ještě hlouběji do světa Azuru. 

• Orchestrální soundtrack: Zaposlouchejte se do výrazných, emocionálních hudebních nápěvů, 
vytvořených s cílem přinést vpravdě unikátní dobrodružství. 
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