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Hotline Miami Collection obsahuje oba legendární díly neonem prozářené, brutálně obtížné herní 
série Hotline Miami od vývojářského studia Dennaton Games. 
 
Hotline Miami je zběsilá akční hra přetékající surovou brutalitou, drsnými přestřelkami a drcením 
lebek v soubojích na blízko. V alternativním Miami roku 1989 se staňte tajemným antihrdinou 
vydávajícím se na vražedné tažení proti zločineckému podsvětí podle pokynů hlasů na vašem 
telefonním záznamníku. Nepotrvá dlouho, než začnete přemýšlet nad tím, co se vlastně děje a proč 
vůbec máte sklony k takovému násilí. 
 
S pomocí svého důvtipu nalezněte elegantní cestu ze zdánlivě bezvýchodných situací, ve kterých 
budete neustále přečísleni zavilými nepřáteli. Akce je neúprosná a každý zásah je smrtící, proto  
i každý váš pohyb musí být hbitý a rozhodný, chcete-li přežít a odhalit zlověstné síly řídící nevídané 
krveprolití. Nezaměnitelný vizuální styl Hotline Miami, dynamický soundtrack a surreální sled událostí 
vás přimějí zauvažovat o vaší vlastní žízni po krvi a zároveň vás dotlačí na samé hranice vašich 
schopností brutálně nemilosrdnou výzvou. 
 
Hotline Miami 2: Wrong Number poté představuje nelítostné zakončení série Hotline Miami, 
odehrávající se na pozadí stupňujícího se násilí ve snaze pomstít se za krev prolitou v první hře. 
Vydejte se ve stopách několika odlišných frakcí, z nichž každá se řídí vlastními pochybnými metodami 
a nejasnými motivacemi, až k průsečíku nepředvídatelných důsledků, kdy realita znovu mizí  
v oslnivém světle zářících neonů za mlžným oparem krveprolití. 
 
Spalující souboje proti nesmiřitelným protivníkům si žádají vaše naprosté soustředění, aby vám 
neunikla žádná z nových proměnných, zbraní a smrtonosných metod postupně se objevujících 
s pokračujícím střetem. Nechte se pohltit jedinečným vizuálním stylem a metodicky se proderte těmi, 
kteří se postaví mezi vás a skutečný význam celého masakru. Tohle je konec, tohle je 
nezpochybnitelný závěr. 
 

• Poddejte se násilí: Zažijte zuřivé souboje na dálku i na blízko v krví zbrocených chodbách zalitých 
září neonů. Chopte se desítek různých zbraní – k dispozici vám je vše od brokovnic a útočných 
pušek přes katany až po olověné trubky. 

• Neúprosné nepřátelství: Přizpůsobujte svůj herní styl tomu, jak příběh druhého dílu přepíná mezi 
jednotlivými frakcemi a rozšiřuje odzkoušené soubojové postupy o unikátní variace, nové zbraně, 
pohyby i útoky na blízko. 

• Úchvatný soundtrack: Barbarský střet přibližují a vaše jednání podtrhují desítky nabušených 
skladeb od několika tuctů umělců, přičemž oblíbené spolutvůrce prvního soundtracku, jako je 
M|O|O|N, Perturbator, Jasper Byrne, Scattle nebo El Huervo, doplňují v druhém díle při tomto 
neuvěřitelném hudebním nářezu další umělci. 

 
Fyzická edice pro PlayStation 4 obsahuje navíc artbooklet a oboustranný přebal. 
 
Fyzická edice pro Nintendo Switch obsahuje navíc artbooklet a exkluzivní artwork na vnitřní straně 
přebalu. 
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Pokud si hru včas předobjednáte, získáte také dva odznáčky – s kohoutí maskou a odznakem 
skupiny 50 Blessings. 
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