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Hotshot Racing je ukrutně rychlá závodní arkáda, která precizním driftováním, retro grafikou ostrou 
jako břitva a pocitem ďábelské rychlosti přináší svěží vítr do žánru závodních her. 
 
Šestnáct základních okruhů nabízí všemožně se klikatící zatáčky i dlouhatánské rovinky jako stvořené 
ke krkolomnému závodění. Prohánějte se po pobřeží, džunglí, velehorami nebo lasvegaskou pouští – 
každá trať se může pochlubit těmi nejsytějšími barvami a blankytně modrou oblohou na míle daleko. 
 
Režimy „Časovka“ a „Velká cena“ uspokojí ty, kteří rádi soupeří v klasických závodních formátech, 
zatímco „Poldové a lupiči“ a „Jeď, nebo vybouchneš“ udělají radost všem, kteří se chtějí pobavit 
něčím neotřelým. 
 
Souboje s časem sice musí svádět každý hráč sám, ostatní režimy jsou už ale k dispozici nejenom 
jednomu osamělému hráči, ale i čtyřem soupeřícím hráčům na rozdělené obrazovce nebo také osmi 
hráčům online. Hra pro jednoho hráče běží v dechberoucích 60 snímcích za vteřinu a nabízí tak 
v současnosti jedno z nejrychlejších ztvárnění závodů. 
 
Drťte nejlepší časy ostatních a stoupejte globálními online žebříčky nebo si stáhněte záznam ducha  
a porovnejte svou jízdní strategii s těmi nejlepšími. 
  

• Bezplatné DLC Big Boss Bundle: Nový režim „Smrt sudem“ přináší tu vůbec nejžhavější akci, 
zatímco nová velká cena rozšiřuje nabídku okruhů o čtyři další nebezpečně rychlé závodní tratě. 

• Jen samá závodní esa: Keiko, Xing, Mike, Alexa, Aston, Toshiro, Marcus a Viktor – osm závisláků 
na rychlosti, kteří zasvětili svůj život touze stát se nejslavnějším závodníkem světa. 

• Boostováním k úspěchu: Driftováním a jízdou v aerodynamickém stínu soupeřů získávejte 
boostovací energii, aktivujte jednorázové zrychlení a nechte ostatní zmizet ve zpětném zrcátku. 

• Drift chce grif: Naučit se správně driftovat je v Hotshot Racing zásadní. Při driftování se doplňuje 
boostovací energie, a pokud si chcete zachovat maximální rychlost v průběhu celého závodu, je 
nezbytné udržovat drift co nejdéle. 

• Jeď, nebo vybouchneš: V tomto režimu je na každém autě připevněna bomba. Zpomalte pod 
určitou rychlost a BUM! Kritická rychlost se neustále zvyšuje, což hráče nutí řítit se kupředu 
nemožně vysokými rychlostmi. 

• Poldové a lupiči: Lupiči ujíždějí poldům. Poldové chytají lupiče, čímž je získávají na stranu zákona, 
a zbývající zločinci proto musí vybičovat svoje řidičské dovednosti na nejvyšší možnou úroveň. 
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