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Chopte se svého oblíbeného waršmelouna, hopsejte s ním po plošinkách, létejte, fackujte, sbírejte 
smrtonosné zbraně, palte z nich po ostatních a zůstaňte stát jako poslední. Narušte tok času s pomocí 
funkce jeho automatického zpomalení, přežijte katastrofické události vyvolávající chaos v herním 
světě a hlavně nezapomeňte na to nejdůležitější… na zlaté koblihy! 
 
Warshmallows nabízí rychlou lokální i online hru pro více hráčů, ve které si užijete spoustu legrace při 
společném hraní napínavých, zábavných a nepředvídatelných bitev nejenom s rodinou a přáteli, ale  
i s hráči z celého světa. 
 
V roztomilých, pestrobarevných prostředích budete muset bojovat sami za sebe nebo v týmu o to, 
kdo z vás zůstane stát jako poslední. K tomu budete potřebovat waršmelouna – drobné, rozkošné  
a hbité stvoření s několika užitečnými dovednostmi, jako je třeba trojitý skok, rychlý přesun nebo 
zpomalení času ve snaze vyhnout se blížícím se střelám. A aby to bylo ještě zajímavější, každá postava 
má vlastní speciální schopnost, díky čemuž se z každého střetnutí stává epická zkouška přesnosti, 
inteligence a reflexů všech zúčastněných. 
 

• Hrajte sami za sebe nebo v týmu: Bojujte o to, abyste zůstali stát jako poslední účastník nebo jako 
poslední tým. U Warshmallows se pobavíte bez ohledu na vaše zkušenosti nebo věk, ale abyste 
se stali skutečnými mistry, budete muset projít spoustou bitev! 

• Lokální i online hra více hráčů: Hrajte s rodinou a přáteli z jednoho gauče nebo až ve čtyřech 
hráčích z celého světa. První, kdo vyhraje pět setů, vyhraje zápas. Jeden set trvá až třicet vteřin, 
nebo dokud nezůstane stát poslední hráč nebo tým. 

• Zpomalte čas nebo fofrem zmizte z dosahu: Unikněte ze spárů nebezpečí díky automatickému 
zpomalení času nebo s pomocí okamžitého rychlého přesunu. 

• Zlepšujte se: Získávejte zkušenosti v online zápasech a stoupejte globálním žebříčkem. Plněním 
misí odemykejte novou výbavu a další mapy. 

• Speciální schopnosti: S pomocí speciálních schopností jednotlivých waršmelounů proměňte 
každé střetnutí v epickou zkoušku vaší přesnosti, inteligence a reflexů! 

• Chytlavý soundtrack: Pohupujte hlavou v rytmu originálního soundtracku inspirovaného hudbou 
osmdesátých a devadesátých let. 

 
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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