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Xuan Yuan Sword 7 je akční RPG se svižnými souboji probíhajícími v reálném čase, realisticky 
ztvárněnými prostředími a bohatým, filmovým stylem vyprávěným příběhem. Hra oslavuje krajinu, 
civilizaci a kulturu starověké Číny, prodchnuté mystikou jejích legend jsoucí v příkrém kontrastu 
s moderními technologiemi jako z jiných časů. Poznejte svět zároveň dobře známý i hluboce tajemný, 
zasvěcený vědeckému bádání i duchovnímu rozjímání, čekající jen na to, až se ho vydáte prozkoumat. 
 
Jako tichý, svému poslání oddaný šermíř Tchaj-š' Čao (Taishi Zhao) se pusťte do boje, abyste ochránili 
svou rodinu a odhalili pravdu o nákaze ohrožující celou Čínu. Originálním příběhem silně 
inspirovaným dávnou čínskou historií a mytologií dává Xuan Yuan Sword 7 vzniknout fantastické, ale 
současně i chaotické říši ovládané novou dynastií Sin. 
 
Na sklonku vlády dynastie Západní Chan svrhl mocný nejvyšší rádce svého císaře s příslibem nastolení 
období míru a blahobytu. Uplynulo však deset let a jeho slib zůstal nenaplněn. Po dekádě válek  
a hladomoru leží Čína v troskách a její spása teď možná spočívá v rukou mohistického šermíře 
ovládajícího bájný artefakt zvaný rajský svitek. Dokážou vědecky založení mohisté oživit svou zašlou 
slávu, nebo se stanou jen další kapitolou zapomenuté historie? 
 
• Vydejte se na výpravné dobrodružství starověkou Čínou. 
• S využitím komb švihejte, blokujte, uskakujte a provádějte odvetné seky v soubojích probíhajících 

v reálném čase. 
• Pomocí rajského svitku zpomalujte čas, vstřebávejte monstra nebo měňte své okolí. 
• Vylepšujte zbraně a zbroje, rozvíjejte pasivní dovednosti a učte se novým soubojovým technikám. 
• Prožijte samostatný příběh nevyžadující jakoukoliv znalost předchozích dílů série Xuan Yuan 

Sword. 
• Kochejte se nejpropracovanější grafikou v historii série! 
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