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Worms Rumble přináší napínavé arénové meziplatformové souboje až 32 hráčů v reálném čase. 
Připravte se na divoké bitvy v režimu „Deathmatch“ i intenzivní akci v režimu „Last Worm Standing“. 
Takovéhle Worms jste ještě nehráli! 
 
S pomocí nálože oblíbených zbraní, jako je bazuka, brokovnice nebo ovcomet, jakož i zbrusu nových 
přírůstků do zbrojnice působte bolest svým bezobratlým protivníkům a stoupejte žebříčky. Upravujte 
si červíka podle svého, účastněte se s ním výzev i sezonních událostí a experimentujte s novými 
herními možnostmi v Laborce. 
 

• První Worms v reálném čase: Ve Worms Rumble nenajdete žádné tahové souboje, protože každé 
kolo probíhá v reálném čase. Pokud vás nepřítel cupuje na kusy, na nic nečekejte a hned mu to 
oplaťte! 

• Meziplatformová hra až 32 hráčů: Hrajte online s přáteli, ať už mají jakoukoliv konzoli, nebo 
klidně i počítač. Soupeřit můžete buď v klasickém režimu „Deathmatch“, nebo v režimu „Last 
Worm Standing“ ve stylu battle royale – a to sami za sebe nebo v týmech! 

• Klasické zbraně i nové herní možnosti: Vybavte se novými zbraněmi i oblíbenými stálicemi! Mezi 
nestárnoucí klasikou najdete například bazuku, svatý handgranát nebo ovcomet, kdežto 
k čerstvým novinkám patří kladivoun, plazmový blaster nebo raketový štít. 

• Události, výzvy a Laborka: Zapojte se do sezonních a komunitních událostí i denních výzev a na 
oplátku získávejte bonusové zkušenosti a herní odměny. V Laborce pak můžete pokusničit 
s novými herními mechanismy i zbraněmi. Každý týden se těšte na nové experimentální herní 
režimy s originálními a zábavnými možnostmi! 

• Vlastní úpravy: Za získané zkušenosti a vydělané herní peníze odemykejte a nakupujte skiny pro 
zbraně, oblečky, doplňky a emoty! Vše libovolně zkombinujte a dejte ostatním na bojišti poznat 
svůj osobitý styl. 

 
Fully Loaded Edition pro PlayStation 4, PlayStation 5 a Xbox Series X / Xbox One obsahuje navíc 
dvě DLC – Legends Pack a Action All-Stars Pack. Legends Pack přináší šest nových oblečků (každý ve 
třech různobarevných provedeních), šest skinů pro zbraně a šest bannerů. Action All-Stars Pack 
přináší tři nové oblečky (každý ve třech různobarevných provedeních), tři skiny pro zbraně, tři 
emoty, tři tituly a tři bannery. 
 
V případě Nintendo Switch se jedná 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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