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Power Rangers: Battle for the Grid - Super Edition, vzdávající hold 25 letům příběhů o Strážcích 
vesmíru, v sobě spojuje obsah z původní Collector’s Edition, všech tří rozšiřujících Season Passů  
a zbrusu nového balíčku Street Fighter Pack. Postavte proti sobě originálním způsobem současné  
i klasické strážce a padouchy v týmových bitvách tří proti třem. Vybírejte z 23 odlišných hratelných 
postav, včetně těch nejnovějších ze světa bojovky Street Fighter – Ryua a Chun-Li! 
 
Jednoduché a plynulé ovládání potěší začínající hráče bojovek, zatímco zkušení fanoušci tohoto 
herního žánru mohou ihned začít naplno využívat jedinečných herních mechanismů, jako jsou pomoc 
s přepnutím na nejvhodnějšího spolubojovníka, dynamická obrana umožňující odstrčit při blokování 
útočníka nebo automaticky zblokovat protivníkův útok při výskoku, vlastní vzdušná komba nebo 
možnost přivolat na pomoc vybraného megazorda. 
 

• Dvacet tři strážců a padouchů různých generací: Neustále se rozšiřující zástup bojovníků obsahuje 
všechny postavy a skiny jak z původní Collector’s Edition, tak i z prvních tří sezon dodatečného 
obsahu. O namluvení postav v příběhu i během soubojů se navíc postarali herci z různých 
generací Strážců vesmíru. 

• Zbrusu nový balíček Street Fighter Pack: Nejnovější přírůstek do vesmíru Power Rangers: Battle 
for the Grid představují postavy ze série bojovek Street Fighter – Ryu jako Crimson Hawk Ranger 
a Chun-Li jako Blue Phoenix Ranger. Balíček navíc obsahuje i skin maturanta ročníku 1993 na 
střední škole v Angel Grove pro každého z nich a exkluzivně v Super Edition naleznete také verzi 
Ryua jako Crimson Hawk Rangera bez přilby. 

• Devět arén ve známých prostředích: Bojujte na známých místech multivesmíru Strážců, jako je 
Zordonova výcviková místnost a jeho velitelské centrum z Mighty Morphin Power Rangers,  
trůnní sál lorda Drakkona z Mighty Morphin Power Rangers od Boom! Studios nebo například 
Drakkonova věž a planeta Země z období kenozoika. 

• Nový příběh s přepracovanou podobou události Shattered Grid: Příběh napsal a také sám vypráví 
spisovatel a režisér Kyle Higgins. Původní tvorbou k němu přispěl i držitel ocenění Eisner Award, 
ilustrátor Dan Mora. Prožijte v příběhovém režimu novou podobu kritikou oceňované události 
Shattered Grid z komiksové série Power Rangers od Boom! Studios. 

• Společné hraní i přenášení postupu mezi platformami: Power Rangers: Battle for the Grid je první 
bojovkou, která umožňuje majitelům konzolí PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch, jakož  
i hráčům ze Steamu a uživatelům služby Stadia soupeřit mezi sebou navzájem a utkávat se 
společně ve všech typech online soubojů. S funkcí přenesení postupu poté můžete snadno 
přenášet dosažený postup mezi jednotlivými platformami. 

• Hrajte s přáteli lokálně nebo online: Vyzvěte přátele lokálně v souboji jednoho proti jednomu 
nebo čelte soupeřům z celého světa v přímých soubojích a online lobby místnostech. Pomocí 
přímého souboje se proti sobě mohou postavit dva přátelé nebo jacíkoliv konkrétní hráči. Oproti 
tomu online lobby místnosti umožňují až osmi hráčům sejít se u série soubojů, přičemž účastníci 
si mohou vybrat, zda budou bojovat v některém z až čtyř různých zápasů probíhajících současně, 
nebo přihlížet vybranému souboji a čekat, až na ně přijde řada. 
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