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Streets of Rage 4 – Anniversary Edition obsahuje základní hru a DLC Mr. X Nightmare, které přináší 
tři nové hratelné postavy, nový survival režim s pravidelnými týdenními výzvami, nové chvaty, 
nové zbraně a nové nepřátele.  
 
Celých deset let, které uplynuly od porážky pana X a jeho syndikátu, panoval ve městě Wood Oak klid, 
ale s tím je teď konec... Na scéně se objevuje nové zločinecké impérium, které ničí vše, co bylo ve 
městě dobré, a na ulicích se proslýchá, že ho vedou samotní potomci pana X, dvojčata Y. 
 
Když poté utichne zvuk posledního souboje v základní hře, uvědomí si naši hrdinové, že musí být lépe 
připraveni na hrozby, které jim budoucnost chystá. Axel, Blaze a jejich přátelé proto zahajují velmi 
neobvyklý výcvik využívající pokročilý program doktora Gilberta Zana vytvořený z pozůstatků mozku 
pana X, který dokáže nasimulovat každé nebezpečí připadající v úvahu… 
 
Streets of Rage 4 je nejnovější pokračování legendární série „mlátiček“ Streets of Rage, v Japonsku 
známé též jako „Bare Knuckle“ (Bez rukavic). Čtvrtý díl staví na hratelnosti předchozí trilogie  
a přidává nové mechanismy, krásnou ručně kreslenou grafiku a božský soundtrack. 
 
Ve Streets of Rage 4 na vás čekají staří známí Axel, Blaze a Adam, které doplňují noví spolubojovníci 
Floyd Iraia a Cherry Hunter. S pomocí zbrusu nových chvatů a za doprovodu nadupaného 
soundtracku jsou pak naši hrdinové víc než připraveni pořádně to nandat partičce zlotřilých 
kriminálních živlů. Kromě těchto pěti postav můžete navíc odemknout a v nádherném ručně 
kresleném městském prostředí hrát i za oblíbené „pixelovaté“ hrdiny z předchozích dílů Streets of 
Rage, jako jsou Axel, Adam, Blaze, Skate, Max a spousta dalších, z nichž každý disponuje svým 
původním nazvučením. Pro plně nostalgický zážitek si dokonce můžete zapnout hudbu z předchozích 
dílů! 
 
Série Streets of Rage je totiž proslulá také svou elektronickou taneční hudbou. Pod vedením 
skladatele Oliviera Derivièra se proto o hudební doprovod ve Streets of Rage 4 postaral hvězdný 
soubor nezapomenutelných japonských „architektů“ videoherní hudby několika posledních dekád, 
doplněný čtyřmi západními vycházejícími hvězdami: Yūzō Koshiro, Motohiro Kawashima, Yoko 
Shimomura, Harumi Fujita, Keiji Yamagishi, Scattle, Das Mörtal, XL Middleton a Groundislava. 
 
• Nádherná ručně kreslená a ručně animovaná grafika od tvůrců plošinovky Wonder Boy: The 

Dragon's Trap. 
• Vyčistěte město Wood Oak od zločinců sami nebo s kamarádem v online kooperaci! 
• Vůbec poprvé v této sérii můžete město osvobodit také až ve čtyřech hráčích offline! 
• Klasická hratelnost rozšířená o zbrusu nové mechanismy. 
• Soundtrack od hvězdné sestavy špičkových skladatelů. 
• Možnost odemknout a hrát za tucet starých známých postav ze série Streets of Rage v jejich 

původní pixelovaté podobě. 
• Hrajte za doprovodu hudby z předchozích dílů Streets of Rage. 
• Dvanáct jedinečných prostředí. 
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