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Prožijte kompletní příběh akčního RPG Minecraft Dungeons od začátku až po End! Kupte si Ultimate 
Edition, obsahující základní hru a všech šest DLC: Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, 
Flames of the Nether, Hidden Depths a Echoing Void – a získejte vše na jednom disku a levněji, než 
kdybyste si hru a všechna DLC pořizovali samostatně. Svádějte líté souboje se zástupy roztodivných 
mobů, zkoumejte kouzelné úrovně z různých dimenzí a objevujte nesčíslně pokladů v příběhu  
o arciillagerovi a orbu nadvlády. Čas hrdinů právě nadešel! 
 
Pusťte se do boje proti mobům všech barev a tvarů ve zbrusu novém akčním dobrodružství 
inspirovaném klasickými RPG hrami žánru dungeon crawler. Upravte svou postavu podle svého  
a čelte nepřátelům statečně tváří v tvář, držte se z jejich dosahu díky útokům na dálku nebo si jako 
tank proklestěte cestu davy mobů, chráněni těžkou zbrojí! Sbírejte tucty jedinečných předmětů, 
způsobujte drtivá zranění očarovanými zbraněmi a zkoumejte úrovně přetékající poklady ve snaze 
zastavit proradného arciillagera. Hrajte v rozlišení 4K Ultra HD sami nebo v offline i online 
meziplatformové kooperaci až čtyř hráčů! 
 
Ultimate Edition obsahuje: 

• Základní hru Minecraft Dungeons. 

• DLC Jungle Awakens: Jedině vy se můžete postavit řádně svízelnému porostu a osvobodit dalekou 
džungli ze škodlivého vlivu tajemné moci. Připravte se na cestu plnou nebezpečí, jelikož ve 
stínech tu číhají noví protivníci i nebezpečné hádanky. Pátrejte po nových zbrojích, zbraních  
a artefaktech a pokuste se vymýtit zdroj zdejší zpustlé zkaženosti. 

• DLC Creeping Winter: Zemí se šíří plíživá zima stravující vše, čeho se dotkne – a ve středu téhle 
sibérie se nachází nový boss. Jedinou naději, jak zastavit kousavý mráz, představuje hrdina, který 
by se dokázal postavit čelem novým úkolům i neúprosným nepřátelům. Pátrejte po zdroji téhle 
zkaženosti a při tom se dívejte i po nových zbrojích, zbraních a artefaktech. 

• DLC Howling Peaks: Podivná síla nakazila kdysi opuštěné vrcholky dalekého pohoří a teď hrozí, že 
vezme útokem celý svět. Cesta vzhůru slibuje vrcholná pozitiva i hluboká negativa – od oslnivých 
nových zbrojí, zbraní a artefaktů po zlovolné nové nepřátele žijící ve skalách. Na horských úbočích 
trpělivě vyčkávají noví mocní protivníci na kohokoliv dostatečně odvážného na to, aby se pokusil 
ukrást zdroj jejich moci. Na samotném vrcholu se pak skrývá původce celého tohohle bouřlivého 
neštěstí, kterého je nutné porazit dřív, než veškeré naděje odnese nezastavitelná vichřice. 

• DLC Flames of the Nether: Vydejte se do hlubin Netheru v šesti nových misích, které vám umožní 
prozkoumat důvěrně známá prostředí dočista novým způsobem. Tohle pekelné dobrodružství 
slibuje nové artefakty, zbraně a zbroje každému odvážlivci ochotnému postavit se žhnoucí zlobě 
zdejších nebezpečných mobů. Ne všechno je tu ale děsivé a ne každé stvoření vám půjde po krku 
– zároveň totiž získáte i nového peta v podobě malého ďasa a dva nové skiny. 

• DLC Hidden Depths: Úlomek orbu nadvlády odnesený do dáli temným proudem probudil 
stvoření, která dlouho dřímala hluboko pod vlnami. Je teď na vás zbavit zdejší vody jeho 
zkaženého vlivu. Obklopeni ztracenými poklady tu číhají legie ponořených a potopených nepřátel 
a vy tak musíte i pod tlakem zůstat ve střehu. Přírodní krásy oceánu se mohou pokusit odvést vaši 
pozornost od nebezpečí skrývajícího se v hlubinách, s novými zbraněmi, zbrojemi a artefakty ale 
nakonec vše dozajista poplyne hladce jako voda. 

• DLC Echoing Void: Seberte veškerou svou odvahu a vstupte nebojácně do Endu! Utkejte se 
s novými nepřáteli, sbírejte nové předměty a proklestěte si cestu novými napínavými misemi, 
abyste mohli tenhle boj ukončit jednou provždy! 



REV: LWT-KOV.02 

• Kosmetické předměty z rozšíření Hero Pass – hrdinskou kápi, dva hráčské skiny a peta v podobě 
kuřete. 
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