
Phasmophobia – psychologická hororová hra,
která chytí a už nepustí
Kdo ji nehrál, jako by nebyl. I tak se dá zhodnotit dokonale graficky propracovaná hororová
hra Phasmophobia, která je ke stažení na Steamu. Od 18. září 2020, kdy vyšla, si ji zahrály
už stovky tisíc hráčů a během pár dní se stala celosvětově nejstahovanější hrou.

Hledáte-li hru, u které se budete příjemně bát, budete u ní muset aspoň trochu přemýšlet a zároveň
si užijete nečekanou zábavu se svými spoluhráči, tak Phasmophobia je přesně to, co potřebujete.
Pokud se do hry navíc pustíte večer, o Halloweenu nebo v jiném příhodném čase, bude její temná
atmosféra ještě o dost děsivější.

Jako v Ghostbusters
Milujte podobně jako my hororové příběhy, tajemství opředená mýty o zbloudilých duších nebo se
rádi pobavíte u snímku Krotitelé duchů? Tak přesně pro vás je Phasmophobia určena. A věřte, že
jakmile ji jednou spustíte, budete se k ní s nadšením vracet, protože něco takového tu snad ještě
nebylo.
Hra je určena až pro čtyři hráče, kteří společně vytvoří investigativní tým a vydají se lovit duchy.
Těch se v Phasmophobii pohybuje 21 druhů, bloudí po různých strašidelných místech a lovci je musí
v noci vypátrat a zjistit o nich co nejvíc informací. S duchy se dá komunikovat skrze reálný mikrofon,
takže to, co hráč řekne, duch slyší – a může odpovědět. Což je něco tak fascinujícího a děsivého, že
vám z toho bude běhat mráz po zádech.

Extrémní ohlas hráčů
Tenhle trhák ze Steamu se dá charakterizovat jako psychologický horor. Budete se při něm bát.
Budete se děsit, co čeká za dalším rohem. Nebudete vědět, jestli misi přežijete. Reakce duchů budou
někdy zcela nečekané. To, co vám duch sdělí, povést k dalším stopám a dalšímu pátrání. A než
dokončíte misi a dostanete za ni zaplaceno, dá to někdy hodně práce.
Kdo miluje střílečky a akční hry, toho Phasmophobia nechytne. Ale ti, kdo nad hrou rádi přemýšlí a
nechávají se unášet dějem, si ji na první pohled zamilují. Ostatně, svědčí o tom i ohlasy hráčů přímo
na Steamu, kdy 97 procent z nich hru hodnotí extrémně kladně.

Pozitiva hry
Tím, co hráče nadchne zaručeně nejvíc ze všeho, je možnost reálné komunikace s umělou inteligencí.
To není ve hrách rozhodně nic běžného. Zadruhé je tu možnost hrát spolu s dalšími hráči, což hře
dodává další punc reálnosti. Propracovanost, detaily, hudební podkreslení i možnost volby z mnoha
možností je pak to, co vás dokonale vtáhne do děje a bude vás to bavit.
Negativa na téhle hře snad ani nelze najít. Ostatně, i její cena 11,59 eur přímo vyzývá k tomu, abyste
to hned teď šli vyzkoušet a začali se příjemně bát.


