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Vsaďte vše na jednu kartu a pokuste se dostat z nejpřísněji střežených věznic světa, které jsou jako 
naschvál rozlehlejší než posledně – s více podlažími, střechami, větracími šachtami a podzemními 
chodbami. Po celou dobu budete muset mít na paměti vězeňská pravidla – účastnit se nástupu na 
kontrolu vězňů, vykonávat přidělenou práci a dodržovat stanovenou rutinu. Při tom všem pak budete 
muset potají připravovat svůj útěk na svobodu. V rámci svého útěkaření navštívíte věznici sevřenou 
v mrazivém objetí, vlak uhánějící rozpálenou pouští a dokonce i nejzazší hranici! 
 

• Dejte dohromady partu útěkářů: Spolčete se až s třemi přáteli, vytvořte nejlepší online partu 
útěkářů a zosnujte nejdivočejší útěky všech dob! Díky spolupráci budete moct vytvářet ještě 
propracovanější a troufalejší plány. Máte spíš chuť si zasoupeřit? Pak vyzkoušejte kompetitivní 
režim a dokažte, že jste schopni uprchnout z jakéhokoliv vězení rychleji než vaši přátelé. A kdyby 
náhodou všechno selhalo, vyříkejte si to na dvoře v pořádné vězeňské rvačce! Kromě hraní online 
ve čtyřech můžete utíkat i ve dvou na rozdělené obrazovce, přičemž k online i gaučové hře se 
můžete kdykoliv připojit, jakož se od ní můžete v kterémkoliv okamžiku zase odpojit. 

• Vytvořte si svého trestance: Od teď může být váš vězeň skutečně jenom váš. Výběrem 
z obrovského množství více než tří stovek možností uzpůsobte svou postavu k obrazu svému. 
Když hodláte utéct z vězení, musíte přece vypadat k světu. 

• Naplánujte útěk: Při pobytu ve vězení musíte být vynalézaví a vystačit si s omezenými zdroji, 
které vám jsou k dispozici. Abyste dosáhli svého cíle, budete muset kombinací předmětů denní 
potřeby, jako je například mýdlo nebo ponožky, vyrábět nové zbraně a nástroje. Seberte z jídelny 
pár vidliček, abyste měli s čím vydrápat tunel ze své cely, a z časopisů a lepicí pásky vyrobte 
plakát, kterým zakryjete vzniklou díru. Brzy zjistíte, že lepicí páskou vyřešíte (skoro) všechno! 

• Buďte připraveni na bitku: The Escapists 2 přináší zbrusu nový soubojový systém, se kterým je 
každá vězeňská rvačka napínavější a interaktivnější. Abyste měli v boji navrch, budete muset 
soupeře blokovat, řetězit za sebe jednotlivé údery a při tom kroužit kolem zaměřeného cíle. Ze 
všeho nejdřív si ale v tělocvičně nezapomeňte namakat pořádné bicáky! 

• Nové způsoby útěku: V deseti nových, přísněji střežených věznicích budete muset být se svými 
plány na útěk kreativnější. Na výběr máte naštěstí hromadu možností, které vám pomohou 
uskutečnit téměř jakýkoliv útěk. 

 
Jedná se o speciální zlevněnou edici, ve které se v krabičce nenachází herní karta, ale pouze kód ke 
stažení hry z Nintendo eShopu. 
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