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Stern Pinball Arcade patří k nejrealističtěji ztvárněným pinballovým hrám všech dob. V základní verzi 
nabízí jedenáct těmi nejslavnějšími značkami inspirovaných stolů, které v průběhu let na základě 
licencí vytvořila společnost Stern Pinball – nejstarší a největší výrobci pinballových stolů na světě. 
Každý z nich byl do virtuálního prostředí přenesen do nejmenšího detailu s pomocí materiálů 
dodaných přímo výrobcem stolů, a to včetně jedinečného hudebního doprovodu, realistických 
zvukových efektů, nejaktuálnějšího herního kódu a dechberoucích grafických prvků. Splňte všechny 
cíle, které si pro vás autoři stolů připravili, a staňte se skutečným pinballovým kouzelníkem! 
 
Základní hra nabízí následující stoly: 

• AC/DC (Premium): Připomeňte si některé z největších hitů jedné z nejlegendárnějších rockových 
kapel hudební historie, jako jsou třeba Back in Black, Thunderstruck nebo Highway to Hell. 

• Ghostbusters (Premium): Společně se slavnými Krotiteli duchů zachraňte město New York před 
zkázou a zabraňte příchodu temného sumerského boha Gozera Ničitele. 

• Harley-Davidson (Third Edition): Nasedněte na legendárního Harleye a za doprovodu rockových 
tónů vyrazte na cestu napříč Amerikou. 

• High Roller Casino: Staňte se hráčem hazardních her, zkuste svoje štěstí v šesti hrách známých ze 
skutečného kasina a podlehněte kouzlu slavného Las Vegas. 

• Last Action Hero: Jako neohrožený detektiv Jack Slater pomstěte smrt svého bratrance Franka  
a zabraňte nelítostnému zabijáku Benedictovi ovládnout svět s pomocí kouzelné vstupenky. 

• Mary Shelley’s Frankenstein: Postavte se bez bázně slavnému Frankensteinovu monstru, 
stvořenému anglickou spisovatelkou Mary Shelleyovou. 

• Mustang (Premium “Boss”): Usedněte za volant několika generací slavného Fordu Mustang  
a v napínavých závodech s ostřílenými soupeři protněte cílovou čáru jako první. 

• Phantom of the Opera: Prožijte klasický román francouzského spisovatele Gastona Lerouxe 
z počátku minulého století a odhalte tajemného fantoma Opery. 

• Ripley’s Believe It or Not!: Vydejte se společně s Robertem Ripleym na cestu po všech sedmi 
světadílech při pátrání po těch nejvýstřednějších podivnostech. 

• Star Trek (Vengeance Premium): Ujměte se role kapitána Jamese T. Kirka velícího hvězdné lodi 
USS Enterprise a sveďte bitvu s válečnou lodí USS Vengeance. 

• Starship Troopers: Přidejte se k mobilní pěchotě a zapojte se do boje proti broukům, zvěčněného 
v science-fiction filmu Hvězdná pěchota. 

 
Ke hře si navíc můžete dokoupit několik variant výše uvedených stolů, jako je limitovaná edice stolu 
Ghostbusters nebo speciální edice stolu Mustang k padesátému výročí tohoto legendárního 
automobilu značky Ford. 
 
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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