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Od tvůrců kultovní klasiky Nightmare House 2 přichází originální psychologický horor, který předčí 
všechna vaše očekávání a zavede vás do nejtemnějších zákoutí vaší mysli. 
 
Po procitnutí ve velmi neobvyklé budově zjišťujete, že zdejší prostředí žije svým vlastním životem. Při 
procházení chodeb následně objevujete celou řadu obětí, které podlehly jedné a té samé 
experimentální terapii. A zatímco se snažíte nalézt odpovědi na spoustu neodbytných otázek, začínají 
vás trápit bizarní vize přinášející s sebou záplavu impozantních hrůz. Abyste na takovémhle místě 
zůstali příčetní, nezbude vám než spoléhat na svůj instinkt… a kočku jménem Tonia. 
 
In Sound Mind je nápaditý psychologický horor z pohledu první osoby s hádankami, které vám nedají 
vydechnout, unikátními souboji s bossy a nezaměnitelnou hudbou od The Living Tombstone. 
Prozkoumejte a probojujte se sérií znepokojivých vzpomínek a zjistěte, jak vlastně funguje jediné 
místo, ze kterého podle všeho nedokážete uniknout – vaše vlastní mysl. 
 

• Nový survival horor od tvůrců legendárního akčního titulu Nightmare House 2: Tým stojící za 
jednou z nejlépe hodnocených modifikací všech dob se vrací s originálním hororovým zážitkem. 

• Prožijte sérii strašidelných vzpomínek: Putujte celou řadou znepokojivých příběhů, z nichž každý 
přináší jedinečné hádanky, herní mechanismy, zbraně a souboje s bossy. 

• Zdolejte nespočet hrůz: Postavte se svým pronásledovatelům v nervy drásajících soubojích  
a zjistěte, jak je porazit vyřešením promyšlených hádanek. 

• Husí kůži nahánějící soundtrack od The Living Tombstone: Internetová legenda The Living 
Tombstone propůjčila tomuto psychologickému hororu nové generace svůj jedinečný hudební 
styl a ke každému příběhu složila unikátní skladbu. 

• Nečekejte očekávatelné: Prožijte originální, s vašimi smysly si pohrávající příběh nabízející oživlé 
figuríny, kočičí společnici a spoustu dalších prvků. A ano, tu kočku si můžete i pohladit. 

 
Krabicová Deluxe Edition obsahuje navíc digitální artbook a digitální soundtrack. 
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