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TY the Tasmanian Tiger 1 & 2 HD - Switch Bundle obsahuje první dva díly slavné herní série TY the 
Tasmanian Tiger v remasterované HD podobě a exkluzivní USB flash disk ve tvaru bumerangu se 
spoustou digitálních bonusů. 
 
Vydejte se do daleké Austrálie a prožijte s tasmánským tygrem TYem dvě nezapomenutelná 
dobrodružství. Popadněte svůj věrný bumerang, pusťte se do průzkumu divokého australského 
outbacku, bojujte s rozmanitými nepřáteli a ještě mnohem víc! 
 
Když se v prvním díle TY dozví, že prohnaný kasuár říkající si boss Cass uvěznil jeho rodinu v tajemném 
čase snění, okamžitě se rozhodne, že ji musí za každou cenu zachránit. K tomu, aby mohl znovu otevřít 
portál do času snění, bude muset nejprve najít pět prastarých mystických talismanů poztrácených po 
všech koutech outbacku. Nebude to mít ale jednoduché, protože po talismanech pátrá i boss Cass  
a jeho horda nohsledů. Naštěstí se bude moct spolehnout na spoustu přátel, kteří mu na jeho cestě 
pomohou. 
 
Remasterovaná HD verze prvního TYova dobrodružství nabízí vylepšenou grafiku, sedmnáct 
trojrozměrných plošinkových úrovní, třináct různých bumerangů, nový „hardcore“ režim obtížnosti, 
nové skiny pro TYe, přepracované zvuky a podporu funkce HD Rumble a pohybového ovládání. 
 
Druhý díl začíná tam, kde první TYovo dobrodružství skončilo. Opeřený zlosyn boss Cass uprchl z vězení, 
znovu se prohlásil vládcem ostrovního státu Cassopolis a hodlá ovládnout celý svět s pomocí armády 
vylepšených ještěrů. Je teď jenom na TYovi a jeho přátelích z nově založeného záchranného týmu Bush 
Rescue z městečka Burramudgee, aby Casse zastavili! 
 
Pokračování přináší obrovský otevřený svět, který můžete zkoumat po svých nebo na korbě teréňáku, 
a hromadu novinek, jako jsou vylepšitelné bumerangy, mechové užiteční proti přesilám nepřátel, 
pilotování vrtulníku, řízení ponorky nebo závodění na motokárách – a to i ve dvou hráčích na rozdělené 
obrazovce. 
 
V remasterované HD verzi druhého dílu se můžete těšit na vylepšenou grafiku, celkem dvacet 
bumerangů (včetně dvou dostupných pouze v tomto remasteru), fotografický režim, nový „hardcore“ 
režim obtížnosti, možnost upravovat TYův vzhled s pomocí nových skinů, jakož i přelakovávat teréňák, 
přepracované zvuky a podporu pohybového ovládání. 
 
Fyzická edice obsahuje hru TY the Tasmanian Tiger HD na herní kartě, kód ke stažení hry TY the 
Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD z Nintendo eShopu a exkluzivní USB flash disk ve tvaru 
bumerangu. Na něm naleznete spoustu digitálních bonusů: první část komiksu Doomeranger, 
původní soundtracky k TYovi 1 & 2 ve formátech MP3 a FLAC, oficiální artbooky a plakáty k TYovi  
1 & 2 a papírové skládačky TYe, Shazzy, bosse Casse a Slye. 
 
Pokud si tuto edici včas předobjednáte, získáte navíc některý ze čtyř tematických smaltovaných 
odznáčků – s motivem záchranného týmu Bush Rescue, Maurieho, Shazzy nebo TYe. 
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