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Lost Words: Beyond the Page je dobrodružná hra s neobvyklým příběhem, neotřelými hádankami  
a jedinečnou atmosférou, odehrávající se na stránkách deníku patřícího mladé dívce. Sledujte směr 
poutavého vyprávění napsaného slavnou autorkou herních příběhů Rhiannou Pratchett a provázejte 
mladou dívku toužící stát se spisovatelkou neobyčejným, fantastickým světem Estorie, v němž slova 
vládnou nezměrnou silou. Manipulujte s nimi, řešte s jejich pomocí promyšlené hádanky i unikátní 
plošinkové výzvy a směle postupujte proměňující se krajinou. 
 
Pobíhejte a poskakujte stránkami deníku a objevujte emocionální příběh vyprávějící o ztrátě  
a osobním růstu. Vydejte se s hlavní hrdinkou Izzy na vysoce uznávané, originální dobrodružství, 
které se stalo držitelem více než tuctu různých ocenění, a společně čelte mnoha zkouškám. 
 

• 2D plošinkové dobrodružství: Hledejte cestu nádhernými dvourozměrnými světy rozprostírajícími 
se na stránkách deníku mladé dívky, kráčejte po slovech a používejte je jako nástroje při řešení 
rozmanitých hádanek. 

• Poutavé vyprávění: Prožívejte emocionální, kompletně namluvené dobrodružství napsané 
proslulou autorkou herních příběhů Rhiannou Pratchett a čiňte rozhodnutí, která ovlivní události 
odehrávající se v Estorii. 

• Dechberoucí vizuální styl: Poznávejte akvarelový svět představující se na stránkách deníku, jakož  
i životem pulzující fantastický svět Estorie. 

• Inovativní hratelnost: S pomocí slov měňte podobu okolního prostředí a tímto originálním 
způsobem, zcela unikátním v žánru plošinovek, vytvářejte bezpečnou cestu pro hlavní hrdinku. 

• Smysluplný průzkum herního světa: Přijměte doplňkovou výzvu a bavte se při chytání světlušek 
roztroušených po krajinách Estorie. 

• Cenami ověnčená hratelnost: Hra je držitelem více než tuctu ocenění, včetně titulů pro nejlepší 
nezávislou hru, nejlepší hru pro příležitostné hráče a nejoriginálnější hru z Game Connection 
Paris, zvláštního ocenění v kategorii nezávislých her z Reboot Develop a titulu pro nejlepší 
anglickou hru na Gamescomu podle herní asociace Ukie. 

• Dojemný hudební doprovod: Zaposlouchejte se do plně orchestrálního soundtracku natočeného 
v nashvillském nahrávacím studiu Ocean Way, jehož autorem je anglický skladatel David 
Housden, v minulosti nominovaný na hudební ocenění Ivor Novello i cenu britské akademie 
BAFTA. 

 
Jedná se o speciální zlevněnou edici, ve které se v krabičce nenachází herní karta, ale pouze kód ke 
stažení hry z Nintendo eShopu. 
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