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FEDEZD FEL  A YO-KAI FEDEZD FEL  A YO-KAI 
LÉNYEK REJTETT VILÁGÁT!

A Yo-kai lények lehetnek jófejek, aranyosak 
vagy félelmetesek… Itt élnek a világunkban, 
a többség számára láthatatlanul, és minden-
napi gondok okozói. Nem látod őket, pedig 
mindenütt ott vannak: autók alatt, automa-
ták mögött, sőt még a folyókban is!
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MIK AZOK A YO-KAI 
LÉNYEK?

L

Komasan egy vidéki őrző oroszlán-ku-
tya, akinek a szentélyét lerombolták. 
Ugyan már egy ideje elköltözött, még 
mindig nem sikerült teljesen alkalmaz-

kodnia a nagyvárosi élethez. 

KOMASANKOMASAN
Ugyan a legtöbb kappa a vízben 

éldegél, ez kivételesen a szárazföldön 
telepedett meg.  Azért egy palack 

vizet ő is magánál tart, amivel a fejét 
locsolja, hogy nedves maradjon. 

WALKAPPAWALKAPPA

WHISPERWHISPER
Whisper egy önjelölt 

„Yo-kai komornyik”, aki
eltökélten segít neked többet 
megtudni a Yo-kai lényekről, 
akár szeretnéd, akár nem.

Jibanyan az egyik első Yo-kai, akivel összebarát-
kozol.  Amikor éppen nem csokoládét majszol, 

Jibanyan szereti az elhaladó teherautókon 
gyakorolni harci mozdulatait - aminek általában 

fájdalmas a végeredménye.

JIBANYANJIBANYAN

A vadak lángoló sörényű ura! 
Ez a forróvérű Yo-kai feltüzeli az 

emberek szívét motivációval! 

A vadakk lángoló sörényű ura

BLAZIONBLAZION

Ismerj meg néhány Yo-kai lényt!Ismerj meg néhány Yo-kai lényt!

A Yo-kai Watch egy speciális karóra, ami lát-
hatóvá teszi az általában láthatatlan Yo-Kai lé-
nyeket! Ha találkozol eggyel, nyűgözd le harci 
képességeiddel, vagy kenyerezd le kedvenc 
csemegéjével, és így esélyed van megszelídíte-
ni őt! Barátságuk jeleként a Yo-kai lények rád 
bízzák az érméjüket. Az érmével és az órával 
bármikor megidézheted Yo-kai barátaidat, 
hogy segítsenek utazásaid során. 

Mi az aMi az a
Yo-kai Watch?Yo-kai Watch?

A Yo-kai Óra segítségével megtalálhatod ezeket a láthatatlan bajkeverőket, összebarátkoz-
hatsz velük, és igénybe veheted képességeiket, ha bajba kerülsz. Több mint 350, egyedi 
személyiséggel rendelkező Yo-kai lény létezik, és mind csak arra vár, hogy megismerjen! 
Ízelítőképpen néhányuk: 

Yo-kai Watch model Zero

Yo-kai Watch

Yo-kai érmék



UTAZZ VISSZA AZ IDŐBEN, 
ÉS FEDEZD FEL A YO-KAI ÉS FEDEZD FEL A YO-KAI 

WATCH EREDETÉT!WATCH EREDETÉT!

HÁBORÚ A GONOSZ ELLENHÁBORÚ A GONOSZ ELLEN
Van egy csapat rosszindulatú Yo-kai a világban, akiket csak úgy emlegetnek, hogy 

a Wicked, és valószínűleg ők is valamilyen szerepet játszanak a két Yo-kai csoport 
között kialakult konfl iktusban.  

Egy gonosz erő háborút szított két 
Yo-kai csoport, a Bony Spirits és 
a Fleshy Souls között, és ezzel ká-
oszt szabadított a világra. Most Na-
te-nek és barátainak kell visszautaz-
niuk az időben, hogy megtudják, ki 
áll az ördögi terv mögött – lehet, 
hogy ennek a két furcsa Yo-kai lény-
nek is köze van a dologhoz?

A YO-KAI WATCH 2-ben egy időutazós kaland részese lehetsz, ami során felfedezhe-
ted a Yo-kai lények és a Yo-kai Watch körülötti titkokat! Választhatsz, hogy Nate vagy 
Katie bőrébe bújva játszol.

Nate-et gyakran cukkolják 
azzal a barátai, hogy meny-
nyire unalmas és „átlagos”. 
Pedig ha tudnák, mennyi 
fantasztikus kalandban van 
része a Yo-kai lények látha-
tatlan világában!

Nate barátjaként és osz-
tálytársaként Katie gyak-
ran válik a Yo-kai lények 
tréfáinak gyanútlan áldo-
zatává.

Lehet, hogy Bear kívülről 
nagynak és erősnek tű-
nik, de ő is ugyanazokkal 
a problémákkal küszködik, 
mint a többi gyerek. 

Eddie csak abban hisz, amit 
lát, úgyhogy sose fogadná 
el a Yo-kai lények létezését, 
még akkor sem, ha azok 
egész nap táncoltatják!

A lebegő macska Yo-kai, 
Hovernyan úgy öltözik, 
mint egy szuperhős – és 
úgy is viselkedik!

KATIEKATIE

BEARBEAR

EDDIE NATHANIELNATHANIEL
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NATENATE

SOK-SOK BARÁTTALSOK-SOK BARÁTTAL
TALÁLKOZHATSZ!TALÁLKOZHATSZ!
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HOVERNYANHOVERNYAN

Nathaniel egy fi atal srác, 
aki hőssé szeretne vál-
ni, és feltűnően hasonlít 
Nate-re. 



HOW TO  PLAY?HHHOOOOOWWWWW TTTOOO  PPPPLLAAYY??HHHHOOOOOWWWWW TTTTOOOOO  PPPPLLLAAYY??????JÁTÉKMENETJÁTÉKMENET

A város minden pontján találkozhatsz Yo-kai lényekkel - a szemetes-
kukákban, fákon vagy az autók alatt -, úgyhogy mindig alaposan nézz 
körül! Néha még hasznos tárgyakba is botolhatsz.

Rezeg a Yo-kai Órád mutatója? Ez az jelenti, hogy a közelben van egy 
Yo-kai! Ha bármi gyanúsat találsz, nyomd meg az Y gombot, és nézd 
meg közelebbről Yo-kai Lencséddel. Ha egy Yo-kai az és sikerül lenyű-
göznöd egy csatában (vagy a megfelelő étellel megvesztegetned) talán 
odaadja a Yo-kai Érméjét!

FIGYELD A YO-KAI RADARODAT!

TALÁLJ YO-KAI LÉNYEKET,
ÉS BARÁTKOZZ ÖSSZE VELÜK!

FEDEZD FEL A VILÁGOT!

Springdale, az otthonod, egy kedves kis város-
ka, ahol Nate és barátai is élnek és iskolába 
járnak. Fedezz fel minden zegzugot – a vadre-
gényes hegyi utaktól a forgalmas városi utcákig, 
és nagyon sokféle érdekes emberrel, sőt talán 
még néhány Yo-kai lénnyel is találkozhatsz, akik 
a segítségedet kérik!

Miradox egyike a számtalan új Yo-kai lénynek 
akikkel, megismerkedsz utad során.  A varázs-
tükör Yo-kai rendelkezik azzal a képességgel, 
aminek hála utazni tudsz az időben. 

Ez a csendes, vidéki falu Nagymama otthona, 
és hamarosan kiderül számodra, milyen gaz-
dag és szokatlan történelme van. 

Ez az álmos tengerparti városka megannyi tit-
kot rejteget. 

SPRINGDALESPRINGDALE

HARRISVILLEHARRISVILLE

SAN FANTASTICOSAN FANTASTICO

KIRÁNDULJ A MÚLTBA!
Utazz vissza több mint 60 évet az időben, ahol nemcsak a múlt klasszikus 
Yo-kai lényeivel találkozhatsz, hanem Nate saját nagypapájával is, aki ekkor 
épp Nate-tel egyidős! Megismerheted a Yo-kai Watch és az új Yo-kai Watch 
Model Zero órák eredetét is.

MIRADOXMIRADOX



CÉLZÁS 
Segíts Yo-kai lényednek egy 

bizonyos ellenségre, vagy egy 
főellenfél gyenge pontjára 

koncentrálni.

MEGTISZTÍTÁS 
Ha Yo-kai lényedet 

megszállják harc közben,
gyógyítsd meg, és szerezz 

extra tapasztalati pontokat.

TÁRGYAK 
Használd begyűjtött tárgyaidat 

csapatod kisegítésére vagy 
ellenfeled lekenyerezésére!

4 MÓD YO-KAI LÉNYEID SEGÍTÉSÉRE!4 MÓD YO-KAI LÉNYEID SEGÍTÉSÉRE!

YO-KAI LÉNYEID ERŐSÍTÉSÉNEK MÓDJAI

SOULTIMATESOULTIMATE
Vess be pusztító Yo-kai Vess be pusztító Yo-kai 

mozdulatokat!mozdulatokat!

Mr. Zen, a Shoten Templom szerzetese 
képes egyesíteni bizonyos Yo-kai lényeket 

egy új, még erősebb Yo-kai lénnyé. 
Pallysol és Mad Mountain egyesítésével 

például megalkodhatod Scarasolt! 

Egyes Yo-kai lények hétköznapi tárgyak-
kal is egyesíthetők. Próbálj ki különböző 

kombinációkat ritka Yo-kai lények fel-
oldásához! Ake és a Buff Weight súlyzó 
kombinálásával például megalkothatod

a bivalyerős Paynt!

Yo-kai lényed minél többet harcol, annál 
több tapasztalati pontot szerez. Egy bizo-

nyos szint elérésekor egyes Yo-kai lények új, 
fejlettebb külsőt kapnak!

EGYESÍTÉSEGYESÍTÉS

FEJLŐDÉSFEJLŐDÉS

CSATÁKCSATÁK

HÍVD SEGÍTSÉGÜL YO-KAI 
PAJTÁSAIDAT, HOGY CSATÁZZANAK 

ROSSZALKODÓ ÉS GONOSZ 
YO-KAI LÉNYEKKEL!



TÖLTSD LE AZ INGYENES DEMÓT 
A NINTENDO ESHOPBÓL!*

A YO-KAI WATCH 2 demóban felfedezheted Harrisville, a bájos kis falu utcáit, ahol 
először találkozol Hovernyannal! Járd be a várost, harcolj Yo-kai lényekkel, és tartsd 

nyitva a szemed, hogy még több titkot tudj meg…

ALKOSSATOK CSAPATOT A YO-KAI 
WATCH BLASTERS MÓDBAN

Játssz az egyik általad megszelídített Yo-kai bőrébe bújva, és működj együtt barátaiddal, hogy 
létrehozzátok a legjobb csapatot. Ne feledd, minél jobban teljesít a csapat, annál nagyobb 
jutalmakat kaptok.

*Vezeték nélküli internet-kapcsolat szükséges. Nintendo Network ID regisztráció, valamint a felhasználói szerződés és adatkeze-
lési nyilatkozat elfogadása szükséges.

JÁTSSZATOK JÁTSSZATOK 
EGYÜTT!EGYÜTT!

VSVS

Csatázhatsz barátaiddal, cserélgethettek Yo-kai érméket, sőt a Yo-kai Watch Blasters 
módban még egy csapatban is játszhattok egymást segítve. 

Hívd ki barátaidat helyi csatákra a Local Play módban, de most először a sorozat 
történetében akár online is összemérhetitek erőtöket.* Szerezz pontokat, amiket 
tárgyakra válthatsz be a játékban. 

Cseréld el Yo-kai érméi-
det barátaiddal helyben, 
vagy az interneten ke-
resztül*. A csere nagysze-
rű lehetőség arra, hogy 
exkluzív, csak valamelyik 
játékverzióban elérhető 
Yo-kai lényeket szerezz! 

CSERÉLGESSETEK YO-KAI ÉRMÉKET!CSERÉLGESSETEK YO-KAI ÉRMÉKET!
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További információkért látogass a hivatalos weboldalra: http://yo-kai.nintendo.co.uk/

TE MI VAGY? EGY TE MI VAGY? EGY BONY SPIRITBONY SPIRIT  
VAGY EGY  VAGY EGY  FLESHY SOULFLESHY SOUL??

Néhány Yo-kai kizárólag csak a két verzió 
valamelyikében szelídíthető meg!

Jár mellé egy különleges Jibanyan érme is, 
ami egy új Soultimate támadást ad a játékban!

Ingyenes demó


