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Overcooked! – Special Edition obsahuje všechny zábavné (i když také pořádně tuhé) kuchyně ze 
základní hry, jakož i z obou rozšíření – „The Lost Morsel“ a „Festive Seasoning“. 
 
Na Nintendo Switch si můžete vychutnat ztřeštěnou gaučovou kooperativní akci z Overcooked 
určenou až pro čtyři hráče, kdekoliv budete chtít. Jednoduše vyndejte konzoli Nintendo Switch 
z dokovací stanice a vyrazte se svými kulinářskými dobrodružstvími na cestu stejně jako naši odvážní 
šéfkuchaři putující po Cibulovém království. Království je totiž v nebezpečí a zachránit ho můžete jen 
tím nejlepším vařením! 
 

• Hrdinské kulinářské putování: Cibulové království přetéká mnoha neobyčejnými kuchyněmi, ve 
kterých budete muset postupně zdokonalovat své kuchařské umění ve snaze získat titul mistrů 
kuchařů schopných porazit pradávné poživatelné zlo stravující zemi. Čeká vás proto vpravdě 
epická výprava, na níž budete muset čelit stále obtížnějším a podivnějším kuchyním, které vystaví 
vaše schopnosti kooperace a koordinace zkoušce ohněm. 

• Rozmanité úrovně: Každá úroveň naservíruje vašemu týmu novou vypečenou výzvu, se kterou se 
bude muset popasovat. Ať už půjde o to, udržet rovnováhu na kolébající se pirátské lodi, 
přeskakovat mezi svištícími náklaďáky, vařit na plovoucí ledové kře nebo neztratit hlavu 
v útrobách pekelně žhavého podsvětí, každá úroveň důkladně prověří nervy i toho 
nejzkušenějšího šéfa. 

• Jednoduché ovládání, zato pořádná výzva: Začít vařit je v Overcooked tak snadné, že se do hry 
může zakousnout kdokoliv. Ale jedině dobře naolejovaný tým superkuchtíků spolu dokáže 
komunikovat a koordinovat svou činnost, i když se jeho členové pečou ve vlastní šťávě! S pomocí 
vibrační funkce HD Rumble se navíc můžete ponořit do bláznivého kulinářského skotačení jako 
nikdy předtím. 

• Různé možnosti hraní: Bez ohledu na to, jestli se rozhodnete okusit řádně vypečenou lokální 
kooperaci nebo šťavnatou hru pro jednoho hráče, budete v průběhu hraní postupně odemykat 
nové úrovně, nové šéfkuchaře a dokonce i kompetitivní výzvy, ve kterých se dvoučlenné týmy 
mohou pustit do peprných kuchařských soubojů. 

• Víc kuchtíků, větší zábava: Při vaření v Overcooked se stejně jako ve skutečné kuchyni pobavíte 
nejlépe s přáteli. Odpojte ovladače Joy-Con, povolejte kamaráda a pusťte se do práce! Přidejte 
další pár ovladačů Joy-Con nebo dva ovladače Nintendo Switch Pro Controller a užijte si ještě 
zběsilejší zábavu rovnou ve čtyřech hráčích. 

 
Pokud si myslíte, že dokážete víc než jen prostírat, neváhejte a vstupte do kuchyně! 
 
Jedná se o speciální zlevněnou edici, ve které se v krabičce nenachází herní karta, ale pouze kód ke 
stažení hry z Nintendo eShopu. 
 
 
SPECIFIKACE PRODUKTU: 
Vývojář: Ghost Town Games 
Vydavatel: Team17 & Sold Out 
Distributor v ČR: HYPE 
Žánr: kuchařská arkáda 
Platforma: Switch 
Lokalizace: v angličtině 



REV: LWT-KOV.01 

Datum vydání: 28. září 2021 
Doporučená cena: 399 Kč 
EAN: 5056208812117 


