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Vývojáři, kteří mají na svědomí Goat Simulator, vám přinášejí svou novou sandboxovou hru  
s názvem Just Die Already, ve které staří lidé ubližují jeden druhému i sami sobě! 
 
Ujměte se role důchodce v blízké budoucnosti, ve které lidé nemají děti. Není nikdo, kdo by vám 
přispíval na důchod, protože všichni ti nevděční mileniálové hrají raději videohry, než aby dělali něco 
pořádného. A protože nemá kdo hradit vaše životní náklady, nezbývá vám – stejně jako všem 
ostatním starým lidem v tomhle světě – nic jiného než přežívat na vlastní pěst. Jak ale hodláte přežít 
ve světě, který chce, abyste už konečně zemřeli? 
 
Co hůř, právě vás vykopli z domova důchodců a vaší jedinou možností tak je pustit se do plnění 
nebezpečných výzev a pátrat ve světě po důchodových lístcích, které vám na stará kolena zajistí 
bezplatnou péči. 
 
Když si teda společnost přeje vaši smrt, není konečně ten správný čas začít trochu žít? 
 
• Buďte starý a dejte to ostatním sežrat: Proměňte se ve starého člověka. Nabručeného, sešlého 

věkem, prolezlého nemocemi a v jednom kuse si stěžujícího na celý svět – prostě si splňte sen,  
o kterém jste až do teď neměli ani tušení. Konečně aspoň najdete společnou řeč s vašimi 
prarodiči. 

• Zlomte vaz! Nebo si zlomte nohu, pár žeber, možná i nos: Objevte pravé potěšení plynoucí 
z dlouhověkosti a tělesné chatrnosti – zjistěte, že si můžete zlomit cokoliv o cokoliv. 

• Tohle v domově důchodců nezkoušejte: Pusťte se do plnění nebezpečných výzev, které by vás 
určitě ani nenapadlo zkoušet na vlastní kůži, a nalezněte odpovědi na existenciální otázky typu: Je 
možné vystřelit se katapultem tak, abyste někoho trefili? Nebo: Je možné přijít o hlavu, 
popadnout ji do ruky, někoho s ní praštit, a přesto to přežít? 

• Jediný úkol – odejít na odpočinek: Za plnění nebezpečných výzev se nechávejte odměnit. Váš cíl? 
Dostat se do pořádného domova důchodců. To přece dává smysl. Malá rada: Zkuste zůstat 
v jednom kuse, abyste si to pak vůbec mohli užít… 

• Nekonečné možnosti interakce: Sbírejte a používejte vážně velkou spoustu všemožných věcí. Jako 
jsou třeba obří pstruzi, trampolíny, střelné zbraně, elektrické dráty nebo rakety na ohňostroj. 
Nebo taky bazuky, sekery, pozouny, vzduchové houkačky a raketové batohy. Ano, se vším tímhle 
můžete ostatním ubližovat nebo je tím ošklivě zmrzačit. 

• Pusťte svého vnitřního důchodce ze řetězu: Dejte co proto všem těm zatraceným mileniálům  
a mlaďochům z generace Z (stejně jako ostatní neřešíme generaci X). Nehratelné postavy reagují 
odlišně s ohledem na svůj věk – některým bude ubližování ostatním k smíchu a budou tomu 
tleskat, zatímco jiní vezmou v hrůze nohy na ramena. 

• Buďte starý: Proměňte se ve starého člověka. Je to tak dobrý, že to musíme zopakovat. 
• Hra, která s vaší šíleností udrží krok: Město je plné detailně zpracovaných prostředí, nacpaných 

všemožnými vychytávkami a skrytými cestami vybízejícími k pečlivému průzkumu a poňoukajícími 
k bizarním experimentům, bez kterých nezažijete všechno, co jde. 

• Ještě jedna věc: Počkejte, ještě něco! Zmínili jsme už, že můžete narušovat dopravu, způsobovat 
dopravní zácpy a nechávat vybuchovat auta? Nebo že si můžete připnout křídla k rukám a létat? 

• Starý… člověk: Dobře, to bylo naposledy, slibujeme. 
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• Sandboxová hra více hráčů napříč platformami: Hrajte sami nebo až ve čtyřech hráčích online. 
Pusťte se do plnění výzev společně nebo prostě jen dělejte co největší paseku, při které někdo  
z vás sem tam přijde o nějakou tu končetinu! 

• Staří proti starým: Dejte důchodcům, co si zaslouží, a nechte je bojovat o holý život! Pusťte se do 
sebe s vašimi starými přáteli ve čtyřech speciálních PvP arénách, poštelujte nastavení podle svých 
představ a začněte se cupovat navzájem. Natáhněte si kaťata až po prsa a držte si klobouky, boj 
důchodců právě začíná! 
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