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Rally Racers je bláznivá závodní hra, ve které si můžete užívat rychlou a zběsilou arkádovou zábavu 
v té nejčistší podobě. Postavte se jako závodní nadšenec Rees svému úskočnému bratrovi Droogovi  
s partou jeho nohsledů v zádech a vyřešte váš rodinný svár jednou provždy. Droogovi nohsledi udělají 
všechno pro to, aby vám zabránili dojet do cíle, a tak se před nimi rozhodně mějte na pozoru! 
 
Na bezmála třiceti tratích v sedmi různých prostředích svádějte s ostatními nelítostné souboje  
o každou pozici, abyste splnili všechny výzvy a postoupili do dalšího závodu. Po trati jsou roztroušené 
speciální zbraně a všemožné zlepšováky, kterými můžete soupeřům pořádně zatopit – stejně tak ale  
i oni vám! Sbírejte šťavnaté pomeranče, předvádějte elegantní kaskadérské kousky a protněte 
cílovou čáru jako první. Za úspěšné plnění výzev získávejte trofeje, zlaťáky a diamanty. Odemykejte 
nová auta, vylepšujte jejich vlastnosti, pořizujte si roztomilé zvířecí společníky s užitečnými 
bonusovými vlastnostmi a postupně získejte na svou stranu všechny Droogovy nohsledy. Droog 
samotný na vás čeká na konci každého prostředí, a tak na něj musíte být dobře připraveni! 
 

• Osvojte si ovládání auta a poznejte základní herní principy v úvodním výukovém závodě. 

• Během závodů sbírejte speciální zbraně a všemožné zlepšováky, jako je dělo, štít nebo například 
tryskový pohon, a pořádně s nimi zatopte soupeřům. 

• Dojeďte na stupních vítězů, předveďte spoustu kaskadérských kousků, posbírejte hromadu 
šťavnatých pomerančů a odemkněte další trať. 

• V garáži vylepšujte svoje auta – jejich ovládání, úroveň zrychlení nebo třeba maximální rychlost. 

• Za zlaťáky si pořizujte roztomilé zvířecí společníky s užitečnými bonusovými vlastnostmi. 

• S pomocí diamantů získávejte na svou stranu Droogovy nohsledy – když je přetáhnete do svého 
týmu, přestanou na vás v závodech útočit a navíc za ně budete moct i hrát. 

• Za devět zlatých trofejí získejte v každém prostředí nové auto, nebo si ho jednoduše kupte 
v garáži. 

• Postavte se úskočnému Droogovi ve speciálních závodech o rugbyové míče. 
 
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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