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Impossible Mission pro konzoli Nintendo Switch je věrnou adaptací úspěšné stejnojmenné herní 
klasiky společnosti Epyx, v každém ohledu vylepšenou oproti originálu z roku 1984. Máte jen několik 
hodin na to, abyste nalezli všechny střípky skládanek nezbytné k prolomení hesla šíleného vědce  
a zabránili tak zkáze celého světa. Při tom se musíte mít neustále na pozoru před zástupem strážních 
robotů a smrtících vznášejících se černých orbů neúnavně pátrajících po narušitelích vědcova úkrytu. 
Toto moderní zpracování nabízí celkem tři verze hry – původní klasickou verzi z Commodoru 64, 
klasickou verzi s moderní grafikou a kompletně vylepšenou, zbrusu novou verzi. 
 
Pronikněte do bunkru na odlehlém soukromém ostrově a zastavte vyšinutého profesora Elvina 
Atombendera, podezřelého z nabourání počítačů Národní bezpečnostní agentury. V neúprosném 
souboji s časem pátrejte po tajném hesle, které dokáže zrušit odpálení zkázonosných raket. S pomocí 
systému výtahů nalezněte cestu bludištěm chodeb tajného Atombenderova úkrytu a přelstěte hordy 
robotů hlídkujících v místnostech. Každý z nich se řídí vlastním vzorcem chování a je jen na vás, 
abyste odhalili parametry jeho strážního programu a metodu jeho útoku. Jakmile kolem robotů 
proklouznete do bezpečí, prohledejte všechny objekty v místnosti, od knihoven přes zásuvky ve 
stolech až po počítačové terminály, a pokuste se nalézt další střípek skládanky. 
 
Pokud se vám nepodaří zjistit včas heslo k deaktivaci raket, život na Zemi tak, jak ho známe, se navždy 
změní. Atombender míří jadernými zbraněmi na strategické cíle po celém světě a odpočet do jejich 
odpálení už běží… 
 

• Nadčasová klasika, věrně přepracovaná pro novou generaci herních zařízení. 

• Tři verze jedné hry – původní pro C64, původní s moderní grafikou a kompletně vylepšená. 

• Souboj s časem – na prolomení hesla máte šest nebo osm hodin podle zvolené verze. 

• Hrajte za Agenta 4125 v klasické verzi nebo vybírejte ze tří různých agentů v novém zpracování. 

• Hledejte střípky skládanek, spojujte je a postupně získávejte heslo ke zrušení odpalu raket. 

• V případě nouze deaktivujte roboty a resetujte výtahy s pomocí nalezených kódů. 

• Hra obsahuje průvodce, který vám vysvětlí její základní principy. 

• Struktura vědcova tajného bunkru se mění s každou novou hrou. 
 
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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