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Proslulá herní série Samurai Warriors se vrací a kromě oblíbené hrdinské akce „jednoho proti 
tisícům“ přináší i zbrusu nový výtvarný styl, inspirovaný japonskou inkoustovou malbou, který ještě 
umocňuje dramatické události bouřlivého období válčících států, v jejichž středu tentokrát stojí dva 
z nejvýznamnějších vojenských velitelů té doby – Nobunaga Oda a Mitsuhide Akechi. 
 
Poznejte různá údobí této krvavé kapitoly japonských dějin, tvořené nekonečnou sérií občanských 
válek. Staňte se svědky událostí z Nobunagova mládí, kdy byl ještě znám pod přezdívkou „Hlupák 
z Owari“, a prožijte období silných nepokojů a neustálých zvratů vedoucích až k incidentu v Honnódži. 
 

• Vybírejte z celkem 37 hratelných postav, zbrusu nových i vracejících se, a to včetně 10 
podpůrných, dříve nehratelných postav. K válečníkům známým z předchozích dílů patří Ieyasu 
Tokugawa, Hideyoshi Hashiba, Nō nebo třeba Yoshimoto lmagawa, zatímco mezi nováčky 
naleznete například bojovnici Mitsuki ze slavného výcvikového střediska nindžů, města Kōga. 

• Používejte nové nezastavitelné „musou“ útoky, včetně zbrusu nových zuřivých úderů, které ještě 
umocňují potěšení z kosení zástupů nepřátelských vojáků. 

• Drťte protivníkovu armádu s pomocí dosud neviděných ultimátních dovedností, které postavám 
propůjčují neuvěřitelně mocné útočné i obranné schopnosti. 

• Zasévejte strach do srdcí nepřátel díky „hyperútokům“ známým z předchozího dílu série  
a nadělejte paseku v řadách obyčejných pěšáků dřív, než se vůbec stačí rozkoukat po bitevním 
poli. 

• Prožijte události z období válčících států z pohledu obou hlavních hrdinů v příběhovém režimu 
„Musou Mode“ nebo získávejte suroviny, sloužící k vylepšování budov ve vašem sídle, a braňte 
své základny před náporem nepřátel v režimu „Citadel Mode“. 

• Zdokonalujte dovednosti své postavy a vybírejte pro ni nejvhodnější vybavení ve svém dódžó, 
vylepšujte zbraně u kováře, prodávejte a kupujte předměty v obchodě a pečujte o svého koně ve 
stájích. 

• Sledujte herní statistiku, připomeňte si významné herní události, poslouchejte hudbu z herního 
soundtracku nebo zjistěte víc o minulosti jednotlivých postav v „Trezoru“. 
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