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Právě když se snažíte nezmeškat svou vůbec první vyučovací hodinu na akademii Tensei, narazíte na 
Hira Ryugasakiho, považujícího se za největšího fanouška oblíbené sběratelské karetní hry 
Shadowverse. Hiro vás představí svým přátelům a společně vám ukážou, jak se Shadowverse hraje. 
 
Když se ale rozhodnete vstoupit do školního klubu přátel Shadowverse, zjistíte, že se kvůli nedostatku 
členů nachází na pokraji zániku, a prezident studentské rady prohlásí, že zachránit ho můžete, jedině 
pokud zvýšíte počet jeho členů a zvítězíte v národním turnaji v Shadowverse. Protože hned nehodláte 
házet ručník do ringu, rozhodnete se s Hirem, že spojíte síly s Reiem, prezidentem (a také jediným 
členem) klubu přátel Shadowverse, a společně obnovíte jeho zašlou slávu. 
 
Zkoumejte jedinečná místa ve vaší nové škole i v jejím bezprostředním okolí a pamatujte, že 
překvapivé události a napínavá střetnutí naleznete tam, kde byste je čekali nejméně! Spojte se 
s přáteli, abyste pomohli spolužákům, účastněte se nejrůznějších turnajů s cílem stát se národními 
šampiony a při tom všem se snažte zachránit váš klub přátel Shadowverse. 
 
Televizní anime verze celosvětově oblíbené karetní hry Shadowverse, určené pro mobilní zařízení  
a osobní počítače, přichází na Nintendo Switch jako nové, vzrušující sběratelské karetní RPG, ve 
kterém můžete poznat spoustu zábavných postav a svádět s nimi napínavé karetní souboje. Ostřílení 
hráči Shadowverse se budou moct pustit do hraní Champion’s Battle bez sebemenších překážek, 
protože pravidla karetních bitev jsou naprosto stejná jako v původní hře, kterou tak dobře znají  
a nade všechno milují, ale ani zbrusu noví hráči nebudou mít problém pochopit a hrát tuto hru 
navrženou tak, aby byla vstřícná i vůči nováčkům. Knihovna karet v této hře se může pyšnit kartami 
z prvních tří sad původního titulu, jakož i zbrusu novými kartami, navrženými speciálně pro tuto hru, 
což hráčům umožňuje vytvářet naprosto nové strategie. Další novinkou ve verzi pro Nintendo Switch 
jsou pak speciální, luxusní bitevní animace! 
 

• Svádějte napínavé karetní bitvy jednoho proti jednomu: S pomocí tří druhů karet vytvářejte 
strategie a usilujte o vítězství. Staňte se mistrem, který dokáže v pravý čas zručně zahrát těmi 
správnými kartami, z nichž každá poskytuje jinou výhodu. 

• Vytvořte ultimátní balíček: Sestavte si vlastní balíček a pusťte se do bitev v souladu s vaší strategií 
vycházející z jedné ze sedmi odlišných tříd. Každá třída nabízí jedinečné vlastnosti, schopnosti  
i karty, kterých budete moct v rámci příběhu shromáždit víc než 600. 

• Bojujte s přáteli nebo se postavte hráčům z celého světa: Zapojte se do hodnocených zápasů, 
volných zápasů nebo soukromých zápasů domluvených skrz lobby místnosti. V online hře můžete 
dokonce získávat nové karty a vyměňovat si s ostatními kódy k balíčkům. S přáteli můžete navíc 
bojovat také v lokální hře po bezdrátové síti. 

• Seznamte se s rozmanitými postavami: Ve hře se potkáte se spoustou známých tváří z anime 
Shadowverse, ale poznáte i dočista nové! Plňte úkoly, užívejte si studentského života a prohlubte 
spojení se svými přáteli. 
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