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Üdvözlünk a Pokémonok fantasztikus világában!
A Pokémon-játékok egy olyan szerepjáték-sorozat, melynek mindegyik darabjában
hatalmas világokat járhatsz be, melyeket titokzatos lények, úgynevezett Pokémonok
népesítenek be. Többszáz fajtájukkal találkozhatsz, egészen változatos küllemekkel!

Kit fogsz választani?
Kalandodat e három Pokémon
valamelyikével együtt kezdheted meg:

Scorbunny
orbunny
Típus:
ípus: Tűz
ípus

Típus: Víz
Típus

Egy bajkeverő Csimpánz
Pokémon, tele határtalan
kíváncsisággal.

Egy Nyúl Pokémon, akit
szinte szétvet az energia,
és folyamatosan
szaladgálnia kell.

Egy kissé félénk Vízigyík
Pokémon, aki a vízben
megbújva lövi ki
támadásait.

Típus: Fű
Típus

Fedezd ffel
el a G
Galar
a l ar régi
régiót
ót

Sobble

Grookey

A Galar régió Legendás Pokémonjai!

Hamarosan bejárhatod Galar
területét, egy hatalmas régiót,
változatos tájakkal, a békés
mezőktől a modern városokig,
a sűrű erdőktől a hófödte
csúcsokig.

Zacian
Zacian olyan kecsesen támad, hogy
mozdulatai még az ellenségeit is
lenyűgözik. Úgy néz ki, mintha egy
kardot tartana a szájában.

Az emberek és a Pokémonok,
akik itt élnek, szorosan együtt
dolgoznak és fejlesztik a régió
iparágait.

Ut azz á
Utazz
átt a Wi
Wild
l d Area ter
területeken
ü l et eken

Zamazenta
A Galar régióban van egy hatalmas, érintetlen terület, amit csak a Wild Area néven
emlegetnek. Itt sokkal többféle Pokémonnal találkozhatsz, mint bárhol máshol Galarban.
Ráadásul időjárástól és helyszíntől függően más és más Pokémonokba futhatsz bele,
úgyhogy mindig találhatsz valami újdonságot, mikor ide visszatérsz!
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Zamazenta uralkodói és fenséges
mozdulatai mindenkit igájukba hajtanak,
aki merészel szembeszállni vele. Úgy fest,
mintha egész testét egy pajzs borítaná.
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Feledhetetlen utazásod itt kezdődik!

Harcolj új barátok és riválisok ellen!

Bede

Pokémon edzőként egy teljesen új
kalandra indulhatsz, telis-tele izgalommal
és kihívásokkal, és aminek
a végén te lehetsz a bajnok.

B
Bede
egyike riválisaidnak, és különösen ügyes Pokémon
cs
csatákban! Noha nem titkolt célja, hogy ő legyen a bajnok,
ú
úgy tűnik, más motivációi is vannak…

Marnie
Partnerével, Morpeko-val együtt Marnie is a Galar Régió Bajnoka
címre hajt. Sok lelkes rajongója van, stílusérzékének és gondosan
kiszámított csatastratégiáinak hála.

Ismerd meg Magnolia
Professzort
Magnolia Professzor a Galar régió
vezető Pokémon professzora.
Kutatásainak fő fókuszában a
Dynamax jelenség megismerése áll.

Team Yell
Semmit sem akarnak jobban, mint hogy
Marnie legyen az új Bajnok - és ezért
hajlandóak arra is, hogy más edzők
útjába aka
enek!
akadályokat gördítsenek!

Szerezz új barátokat utad során!

Minden
Mi
d játékban
játékb exkluzív
k
teremvezetőket hívhatsz ki
Tedd próbára képességeidet Bea
ellen a Pokémon Sword játékban...

Hop

Leon

… vagy állj ki Allisterrel szemben
a Pokémon Shield játékban!

Sonia

Leon a jelenlegi bajnok a Galar régióban, és még sosem győzték le hivatalos Pokémon
csatában. Van egy kisöccse, Hop, aki a legjobb barátod lesz - és egyben riválisod is! Sonia, Leon
gyerekkori barátja és Magnolia Professzor unokája, aki segíteni fog mindvégig utad során.
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an formák
Frissen felfedezett Galarian

Állítsd össze a csapatod
Fogj Pokémon egyedeket…

Bizonyos Pokémon fajták adaptálódtak
k
az egyedi környezethez, ami az adott
régiót jellemzi, ezért picit máshogy
néznek ki, mint ugyanannak a fajnak
más régiókban található példányai.

Találkozz vad Pokémon példányokkal a
magas fűben, sötét barlangokban, sőt még
a tengerben is!

Eddzd őket azzal, hogy csapatként
együtt harcoltok…
Pokémon társaid tapasztalati pontokhoz jutnak, amikor
más Pokémon harcosokat legyőznek a csatákban! Vad
Pokémon példányokkal is megmérkőzhetsz, de más
edzőkkel vívott csaták során is edzheted a csapatodat!

Harcolj ellenük, hogy lecsökkentsd
életerejüket, majd dobj rájuk egy
Poké Ballt, és próbáld elkapni őket.

A Galar régiónak is megvannak a sajátságos Pokémon
formái, amiket Galarian formáknak neveznek!

A Pokémon lények képesek hatalmassá
ssá
válni Dynamaxolással és Gigantamaxolással!
ntamaxolással!

…és fejleszd tovább őket!

A Dynamax és Gigantamax jelenségek csak a Galar régió egyes különleges helyszínein
figyelhetőek meg, ahol a Pokémon egyedek képesek gigantikus formát ölteni.

Néhány Pokémon képes új formába tovább fejlődni,
ha elég tapasztalatot szerzett a harcokban. Ilyenkor új
mozdulatokat tanulnak, és még erősebbekké válnak!

Ismerd meg a Pokémon típusokat!
Több mint egy tucat különböző Pokémon típus létezik. Bizonyos típusok más és más típusokkal
szemben erősebbek! A Pokémon fajok rendelkeznek olyan képességekkel is, amelyek különleges
hatásokkal bírnak, és a csatákban előnyökhöz juttatják!
Néhány példa, milyen Pokémon fajokkal találkozhatsz:

A Dynamax Pokémon formák nemcsak nagyobbá válnak, hanem még erejük is
megsokszorozódik. Egy Gigantamax Pokémon ráadásul még exkluzív, egyedi képességet
is képes használni, úgynevezett G-Max Mozdulatot!

Vegyél részt Max Raid Csatákban más edzőkkel

Gossifleur
Típus:
Fű

Yamper
Típus:
Elektromos
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Wooloo
Típus:
Normál

Rolycoly
Típus:
Szikla

Corviknight
Típus:
Repülő/Acél

Drednaw
Típus:
Víz/Szikla

Alcremie
Típus:
Tündér

Duraludon
Típus:
Acél/Sárkány

A Max Raid Csaták egy teljesen új csataformátumot
képviselnek, ahol három másik edzővel állhattok
össze csapatba, és megpróbálhattok legyőzni vad
Dynamax Pokémon egyedeket. Ha sikerül nyernetek
a csata során, meg is kísérelhetitek elkapni a vad
Dynamax Pokémon példányt.

De ne bízd el magad! A vad Dynamax Pokémon a csata
egész ideje alatt gigantikus formájában marad, és sok más
egyedi képességgel is rendelkezik.
Nem fogja egykönnyen megadni magát!
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Hajts a Galar Régió Bajnoka címért!

Itt, a Galar régióban, ahol a szórakozás
csúcsát a Pokémon csaták jelentik, a
régió Pokémon Ligája Bajnokságokat
rendez, ahol eldől, ki lesz a következő
bajnok. Meg kell majd mérkőznöd
riválisaiddal, és kihívnod a régió
teremvezetőit is, hogy lehetőséget
szerezz a bajnokságon való részvételhez!

Készítsd el a saját Liga Kártyád

Játssz a Pokémon Táborodban!
Figyeld meg Pokémon barátaidat, miközben a táborban együtt játszanak és szórakoznak, és
még az is lehet, hogy felfedezed olyan oldalukat, amit más szituációkban rejtegetnek előled!

A Pokémon Táborban mesés curry tálakat főzhetsz, melyek hihetetlenül népszerűek
a Galar régióban! A curry olyan csemege, amit számtalan módon el lehet készíteni.
Vesd bele magad a főzés szenvedélyébe, és alkoss ízletes currykölteményeket!

A Galar régióban a Pokémon edzők Liga Kártyákat készítenek maguknak,
ami részletes információkkal szolgál velük kapcsolatban.
A Liga Kártyák szabadon cserélgethetőek más játékosokkal és edzőkkel
a Galar régióban, úgyhogy próbálj meg olyat készíteni, ami teljesen egyedi!

Utazz stílusosan!
Utazásaid közben butikokba és fodrászszalonokba is botlasz majd. Ha ezekbe betérsz, vásárolhatsz magadnak új ruhákat, vagy megváltoztathatod frizurádat, hogy kicsit felrázd a külsődet!

A Csata Stadion

Csatlakozhatsz az internethez, és harcolhatsz más
edzők ellen a világ minden tájáról a Csata Stadionban.
Olyan funkciók, mint a Bércsapatok, és az Online
Versenyek további szórakoztató lehetőségeket
nyújtanak a többi Pokémon edzőhöz való
kapcsolódásra.
Megjegyzés: Nintendo Switch Online tagsági előfizetés szükséges a Csata Stadion használatához.
Nincs szükség Pokémon Global Link fiók létrehozására.

Poké Munkák
A Galar régióban nagyon gyakori, hogy emberek és
Pokémon társaik együtt dolgoznak. Sok vállalat és
egyetem kéri Pokémon munkaerő segítségét az úgy
nevezett Poké Munkák gyakorlatán keresztül. Poké
Munkák végrehajtásával Pokémon barátaid
tapasztalati pontokat szereznek - sőt azt is
tapasztalhatod majd, hogy a különféle feladatokra
egyes Pokémon típusok különösen alkalmasak!
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A butikokban mindig hatalmas a kínálat, így
ha valami új öltözéket szeretnél, ide betérve
garantáltan találsz majd kedvedre valót.
Különböző falvakban és városokban eltér
a butikok kínálata!

A hajszalonokban kiválaszthatod új
frizurádat vagy hajszínedet,
szemöldöködet is formázhatod, sőt még
a kontaktlencséidet is cserélgetheted!
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A VAD KALAND
FOLYTATÓDIK!

Még több Pokémon és testreszabási lehetőség vár rád
FELFEDEZHETSZ OLYAN POKÉMON FAJTÁKAT IS, AMIK NEM BUKKANTAK
FEL A POKÉMON SWORD ÉS POKÉMON SHIELD JÁTÉKOKBAN
Számos Pokémon létezik, ami nem bukkant fel a Pokémon Sword és Pokémon Shield
játékokban, de az Isle of Armor és a Crown Tundra területén honos. Készülj a sok-sok
változatos Pokémon faj megismerésére, újonnan felfedezett Legendás Pokémon
fajtáktól és regionális formáiktól az ismerős Pokémon barátokig, akik a Galar régióban
is megjelennek!

Két további letölthető, fizetős tartalomcsomag
érkezik a játékhoz, amivel folytathatod
a Pokémon Sword és Pokémon Shield történetét.

2020. június

2020. ősz

Második rész

Első rész
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• EGY ÚJ TERÜLET, AZ ISLE OF ARMOR
SZIGETE
• ÚJ POKÉMON BARÁTOK
• RUHADARABOK
• HASZNOS FUNKCIÓK, TÁRGYAK ÉS SOK MÁS

•
•
•
•

EGY ÚJ TERÜLET, A CROWN TUNDRA
ÚJ POKÉMON BARÁTOK
ÚJ CO-OP JÁTÉKFUNKCIÓ
RUHADARABOK ÉS SOK MÁS

Új ruhadarabok
Több mint 100 új ruhadarab kerül bele
a játékba az Isle of Armor és a Crown Tundra
bővítményekkel. Tedd még izgalmasabbá
kalandjaidat kinézeted változtatásával!
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Légy üdvözölve az Isle of Armor szigeten

Új karakterek

Első rész
Mustard
Mustard az Isle of Armor bővítményben jelenik meg, és ő felelős
a felkészülésedért. Ő a legendás edző, aki a bajnoki címet lenyűgözően
hosszú ideig, 18 éven át birtokolta, még azelőtt, hogy a Dynamaxolás
a Pokémon Liga ütközeteinek részévé vált volna. A rekordját mind a mai
napig nem döntötték meg!
Valójában a bajnok,
Leon maga is Mustard
tanítványa, aki elsőként
ismerte fel a benne rejlő
tehetséget!

Ebben a bővítményben az Isle of Armor szigete
felé veszed az irányt, ami a Galar régióban
megkezdett kalandjaid újabb állomása. Az Isle of
Armor egy hatalmas sziget, olyan környezettel,
amilyet nem láthattál korábban a Galar régióban
- tengerpartok, erdők, mocsarak, barlangok és
homokdűnék is várnak rád itt!

Szegődj a korábbi Galar régiós bajnok
mellé tanítványként, aki a jelenlegi
bajnok, Leon mentora is!
Ismerkedj meg új riválisokkal, fejleszd
képességeidet, és tanulj meg új
harcstílusokat.

Két új rivális edző is felbukkan az Isle of Armor kiegészítőben, akik Méreg típusú, illetve
Pszichó típusú Pokémon fajokra specializálódtak! Keményen edzenek, hogy egy nap
megalapíthassák saját edzőtermüket és stadionjukat Pokémon típusaiknak! Attól
függően, hogy melyik játékkal játszol, a két edző valamelyikét kapod riválisodként.

Klara
Klara Méreg típusú Pokémon fajokra
specializálódott, és keményen edz
Mustard dojojában. Mindent elkövet,
hogy aranyosnak és cukinak tűnjön,
mert a népszerűség az, amit a
legnagobb kincsnek tart. Egész nap
mosollyal az arcán teszi a dolgát, de az
ártatlan külső mögött számító természet
lakozik, amit ügyesen hasznosít.

Avery
Készülj a kemény edzésekre!
Új edzőfelszerelésednek hála minden kihívásnak
kész leszel megfelelni. Ez egy különleges öltözet,
ami biztosítja, hogy mind testben, mind lélekben
készen állj az előtted álló kalandokra!
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Avery is egy edző, aki Mustard
edzőtermében igyekszik erősebbé
válni, és Pszichó típusú Pokémonok
jelentik a specialitásait. Igazi
úriember, és a megtestesült jómodor,
de ugyanakkor nagyon büszke is. Úgy
tűnik, a szemében te különlegesen
nagy fenyegetést jelentesz majd!
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Kubfu & Urshifu bemutatkoznak

Pokémon partnerek G-Max formában!

Pokémon partnered - legyen az Rillaboom, Cinderace vagy Inteleon
- továbbfejlődése elnyerheti Gigantamax formáját kalandjaid
jutalmaként az Isle of Armor területén.

Kubfu
Egy komoly Pokémon, aki az edzést is
komolyan veszi
Ez a Pokémon alapesetben nem található
meg a Galar régióban, a Kubfu akit
megismersz, egy messzi tájról érkezett!
Kubfu-val együtt fogsz edzeni, és közösen
fejlesztitek képességeiteket!

Új támadások:

Ez a Pokémon keményen dolgozik,
és igyekszik edzeni testét és elméjét.
Minden kudarcot motivációként használ, és
a vereségek után még nagyobb
erőbedobással edz, hogy erősebbé váljon.

G-Max Drum Solo

Urshifu
Ha eleget edzett, Kubfu továbbfejlődik Urshifu-vá. Úgy tűnik, Urshifu-nak két
formája is van – egy együtéses stílusú és egy gyorsütéses stílusú -, és ez a két forma
ráadásul még típusában is különbözik.

Új támadások:

G-Max Fireball

Új támadások:

URSHIFU
(SINGLE STRIKE STYLE)
Harcos/Sötét

URSHIFU
(RAPID STRIKE STYLE)
Harcos/Víz

G-Max Hydrosnipe

Megjegyzés: Kubfu vagy az együtéses stílusú, vagy a gyorsütéses stílusú Urshifu-vá fejlődik
tovább. Az, hogy melyik formába fejlődik, attól függ, hogy kalandjaid során milyen
döntéseket hoztál. Ezek a formák nem az általad játszott játék verziójához kötöttek.
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Üdvözlünk a Crown Tundra földjén

Második rész

Derítsd ki Calyrex rejtélyeit
A Crown Tundra kiegészítőben megismerheted a Legendás Pokémon,
Calyrex történetét. Derítsd ki a Calyrex személyét övező rejtélyeket
a Pokémon Sword Expansion Pass és a Pokémon Shield Expansion Pass
segítségével.

Egy nemes vezető
Ez a Pokémon az ősi időkben az egész Galar
régiót, és azon belül a Crown Tundra területét
is uralta. Noha törékenynek és gyengének néz
ki, minden mozdulata tele van kecsességgel és
méltósággal. Extrém magas intelligenciával is
rendelkezik, és azt beszélik, lát minden múlt-,
jelen-, és jövőbéli eseményt is.

Egy bizonyos személy kinevez téged a Crown Tundrát
felfedező expedíció vezetőjének, és a feladatod az lesz,
hogy felderítsd a fagyott világ titkait.

Pszichó/Fű

Fedezz fel barátaiddal Pokémon fészkeket

Emlékszel a Pokémon fészkekre, amikre eddig csak rövid pillantást vethettél
Max Raid csaták során? Hát most alaposan felfedezheted őket teljes mélységükben!

A Crown Tundra egy hófedte,
zord táj. Ezen a fagyos területen,
a hófödte hegycsúcsok között
a helyiek kis közösségekben
élnek, és mindenben összefognak
és támogatják egymást.
Készülj fel alaposan, és szerelkezz
fel jól erre a fagyos kalandra!
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Fedezd fel a fészkeket
barátaiddal együtt
a vadonatúj co-op
játékmódban!
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EGY ÚJ ÉS VAD

POKÉMON KALAND!

MÁR KAPHATÓ!

Kapható 2020
júniusától

Kapható 2020
őszétől

A NINTENDO SWITCH KONZOLCSALÁD

Szerezz meg két különleges
öltözetet ingyen*
Már előrendelhető itt

*ha megvásárolod
a Pokémon Sword vagy
Pokémon Shield
Expansion Pass-t!

Új
3 JÁTÉKMÓD

TV / TABLETOP / HANDHELD

HORDOZHATÓ MÓDRA
KIFEJLESZTVE

