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Terminator: Resistance je oficiálně licencovaná first-person střílečka odehrávající se za války proti 
strojům, kterou jsme ve slavných filmech Jamese Camerona „Terminátor“ a „Terminátor 2: Den 
zúčtování“ mohli pouze letmo zahlédnout. 
 
Příběh nás zavádí do postapokalyptického Los Angeles, víc než třicet let po dni zúčtování,  
a představuje nám zbrusu nového hrdinu světa Terminátora – Jacoba Riverse, vojáka z hnutí odporu 
vedeného Johnem Connorem. Jacob, třebaže jenom prostý vojín, brzy zjistí, že se stal cílem 
nejnovějšího výtvoru Skynetu a byl určen k likvidaci! 
 
Skynetu je možná souzeno prohrát válku, ale jakou cenu bude muset Jacob za vítězství zaplatit? 
Prožijte události vedoucí k závěrečné bitvě za osud lidstva ve válce proti strojům! 
 

• Postavte se na odpor strojům! Bojujte proti celé řadě nepřátel známých z filmů, včetně slavného 
terminátora série T-800, jakož i proti hromadě protivníků, kteří se v tomto ponurém světě 
objevují vůbec poprvé. 

• Popadněte některou z plazmových zbraní a nadělejte s ní paseku v řadách nepřátel nebo 
rozlehlými prostředími postupujte nenápadně a nikým nespatřeni! Svět se už s nikým nemazlí 
tolik jako dřív, a tak budete muset pátrat po odpadcích, abyste měli co směňovat s ostatními  
a z čeho vyrábět užitečné předměty. 

• Sami rozhodněte, jakým hrdinou chcete být, a při průzkumu postapokalyptického Los Angeles 
postupně zdokonalujte svoje dovednosti. Plňte nejenom příběhové mise, abyste stoupali vzhůru 
v hierarchii hnutí odporu, ale také vedlejší úkoly, abyste pomohli svým přátelům. 

• Rozhodněte o osudu lidstva! Chraňte nesourodou skupinu přeživších, z nichž každého pohání jiné 
cíle a odlišný životní příběh. Vaše činnosti v průběhu hry ovlivní jejich přežití a určí i zakončení, 
kterého se vám dostane. 

• Zažijte válku v kůži terminátora série T-800 a udeřte na členy hnutí odporu v režimu „Infiltrátor“. 

• Vylepšená verze pro PlayStation 5 přináší vyšší snímkovou frekvenci, věrnější grafiku i rychlejší 
načítání a využívá nových funkcí ovladače DualSense. 
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