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Üdvözlünk a Monster Üdvözlünk a Monster 
Hunter világábanHunter világában

Lépj be a Monster Hunter™ Generations 
világába, merészkedj a vadonba és küzdj meg 
a kegyetlen fenevadak seregeivel! Válassz 

egyet a négy különböző ’Vadász Stílus’ közül, 
ragadj fegyvert és győzedelmeskedj hatalmas 
bestiák felett egyedül, vagy egy vadász csapat 

tagjaként!
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A Monster Hunter Generations Hivatalos Webes Útmutatója:

http://game.capcom.com/manual/MH_Gen/en-UK
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A Végzetes NégyesAAAA VéVéVéVégzgzgzgzeteteteteseseses NNNNégégégégyeyeyeyessss

Astalos Mizutsune

Gammoth Glavenus

Az Astalos egy agresszív elektromos sárkánykígyó, ami majdnem 

minden testrészéből képes elektromos áramot kibocsájtani.

A fenséges Mizutsune leviatán buborékait bevetve lassítja le és 

játszadozik prédájával, mielőtt végezne vele.

Az agyaras Gammoth bestia képes elviselni a fagypont feletti 

hőmérsékletet és hóval elborítani ellenfeleit.

A brutális Glavenus sárkánykígyó pusztító csapásokat mér 

ellenfeleire kardszerű farkával.
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A VadászodAAAA VaVaVaVadádádádászszszszodododod

KüldetésekKüKüKüldldldetetetésésésekekek

Vadászod kinézete teljesen testreszabható, így könnyedén 

megalkothatod a számodra tökéletes karaktert. Válassz a 

különböző arcok, hajstílusok, bőrszínek és hangok közül!

Tedd még egyedibbé vadászodat összeillő, 

vagy különböző szettek részeiből 

összeállított páncélzatokkal!

Vadászként a te feladatod fegyvert ragadni és elbánni a 

különböző fenevadakkal, köztük azokkal a bestiákkal, akik 

veszélyt jelentenek a falvakra.

Gyűjtögetés
Kutasd át a helyszíneket különböző tárgyakért, mint 

gyógyfüvek, ércek vagy akár ritka szörnytojások!

Vadászat
A küldetések többsége veszélyes fenevadak felkutatásából és 

leterítéséből áll.

Elfogás
Vadászd le a kiszemelt szörnyet, majd ejtsd csapdába és kábítsd 

el ahelyett, hogy lesújtanál végső csapásoddal!
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A PalicokAA PaPalilil cococokk

ÚJ Prowler MódÚJÚJÚJ PPPrororowlwlwlererer MMMódódód

Felyne harcosokat Palicokként 

is felfogadhatsz, akik támogatást 

nyújtanak a felfedezőtúráid során.

Küldetéseidre legfeljebb két Palico 

kísérhet el.

Képezd ki és szereld fel őket, hogy harcképesek legyenek!

Egy Palico, Prowlerként regisztrálásával közvetlenül irányíthatsz egy 

Felyne harcost a Prowler Módban!

A Prowler Mód remek lehetőséget ad a kezdő játékosoknak a 

Monster Hunter világának megismerésére, a tapasztalt vadászoknak 

pedig új kihívásokat kínál.

A Prowlerek olyan irigylésre méltó képességekkel rendelkeznek, 

mint végtelen állóképesség, könnyebb gyűjtögetés és életvisszatöltő 

Makk készletek, amikkel kiütés esetén pillanatok alatt újra talpra 

állhatnak. A Prowlereknek ráadásul kilenc életük van és három 

kiütés után szenvednek csak vereséget!

Prowlerként bármilyen küldetésben részt vehetsz a többi vadászt 

támogatva vagy akár harcba vezetve! Prowlerként barátaiddal is 

szabadon vadászhatsz lokálisan vagy interneten keresztül!*

A ProwleredAAAA PrPrPrProwowowowlelelelererereredddd

Nem sokkal utazásod megkezdése után lehetőséget kapsz saját Prowlered, 

avagy egy közvetlenül irányítható Felyne harcos megalkotására!

A küldetések között kedved szerint válthatsz át 

vadászodra vagy Prowleredre a Palico Pultnál.
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Többjátékos MódTöTöTöTöbbbbbbbbjájájájátétététékokokokossss MóMóMóMóddddHelyszínekHeHeHeHelylylylyszszszszínínínínekekekek

Alkoss csapatot három másik játékossal vadászként vagy Prowlerként 

a lokális és internetes többjátékos módokban!* Dolgozzatok együtt 

csapatként és terítsétek le a hatalmas bestiákat, majd osztozzatok a 

zsákmányon!

Összeállni három barátoddal lokálisan vagy interneten* keresztül egy kis 

többjátékos mókára nem is lehetne egyszerűbb!

Újradolgozott Újradolgozott 

VadászterületekVadászterületek

Új Új 

VadászterületekVadászterületek

Új FalvakÚj FalvakKlasszikus FalvakKlasszikus Falvak

A fontos küldetések előtt üljetek le és falatozzatok az 

ínycsiklandó fogásokból, amik fokozzák sebzéseteket, 

vagy akár állóképességet is!
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Vadássz Stílusosan!Vadássz Stílusosan!

A Vadász StílusodAAA VaVaVadádádászszsz SSStítítílululusososoddd

Vadász MozdulatokVaVadádászsz MMozozdudulalatotokk

Vesd be képességeidet új módokon a négy Vadász Stílus 
egyikével és bővítsd ki stratégiai lehetőségeidet! 

Szert tehetsz továbbá Vadász Mozdulatokra is, amikkel 
látványosan térhetsz ki és támadhatsz, leterítve a 

legnagyobb bestiákat is!

Szövetségi Stílus
Egy minden célra alkalmas stílus, 

ami főként a kiválasztott fegyver 

mesteri elsajátítására koncentrál és 

ismerős lesz a visszatérő vadászok 

számára.

Bővítsd ki új csapásokkal a repertoárod 

a Vadász Mozdulatok segítségével! 

Töltsd fel Mozdulat Mutatódat 

támadások összekapcsolásával és 

vess be látványos kitérő manővereket, 

pusztító csapásokat, vagy gyógyítsd fel 

csapattársaidat! 

Vadász Mozdulatokat küldetések 

teljesítésével szerezhetsz a Vadász 

Központban, de ne feledd: a magaddal 

vihető Vadász Mozdulatok száma 

a Vadász Stílusodtól függ. Válassz 

megfontoltan!

Csatár Stílus
Szerelkezz fel akár három Vadász 

Mozdulattal, melyek Mozdulat 

Mutatója még sebződés közben 

is töltődik, hogy aztán egy 

minden elsöprő Vadász Mozdulat 

sorozattal vághass vissza!

Légi Stílus
Rugaszkodj a levegőbe hordókról, szörnyekről 

vagy akár más játékosokról és lovagold 

meg a fenevadakat vagy sújts le rájuk légi 

támadásokkal!

Szakértő Stílus
Blokkolj, kerülj ki vagy verj vissza ellenséges 

támadásokat a választott fegyveredtől 

függő különleges mozdulatokkal! Időzíts 

mesterien és urald a küzdelmeket!
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Óriáskard (Nehéz)

Hatalmas pusztító erővel rendelke-

zik és védekezésre is használható.

Hosszúkard (Gyors)

Szépség és erő egyben. Ez a hosz-

szúkard úgy vág át a Sárkánykígyó 

pikkelyeken, mint a papíron.

Kard és Pajzs (Gyors)

A hagyományos kard-pajzs páros. Rugalmas, 

minden helyzetre kiváló, könnyű vele manő-

verezni, így rendkívül népszerű.

Ikerkardok (Gyors)

Villámgyors ikerkardok a gyors és 

gördülékeny támadáshoz. Kapd el a 

támadás és kitérés ritmusát, majd 

terítsd le az ellenfeleket!

Pöröly (Nehéz)

Egy közelharci fegyver, ami a 

védelmet feláldozva teljes mértékben 

a támadásra koncentrál.  Töltsd fel 

és szabadíts el különböző pusztító 

csapásokat, amik garantáltan ledön-

tik a lábukról a szörnyeket!

Fegyver OsztályokFeFegygyveverr OsOsztztálályoyokk

Kardforgató Osztályok

A Kardforgató Osztály képviselői páncélzatukról és közelharci 

fegyvereikről ismertek.
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Vadászkürt (Technikai)

Egy méretes fegyver, ami hang-

szerként is használható. A 

különböző dallamokat összekötve 

a vadászok dalokat játszhatnak, 

amik javítanak státuszaikon.

Lándzsa (Nehéz)

Szúrd le ellenfeleidet hosszú, 

halálos lándzsáddal a távolból, 

áthatolhatatlan pajzsod 

biztonságából.

Lándzsaágyú (Nehéz)

Egy hatalmas lándzsa és ágyú egyben, 

ami kíméletlen közeli sebzéseket okoz.

Kétélű Fejsze 
(Technikai)

Egy lenyűgöző fegyver, ami 

egy pillanat alatt képes 

karddá vagy fejszévé alakulni.
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Rovar Rúd (Gyors)

Repülő Kinsect rovaroddal 

szerezz képességnövelő 

kivonatokat a szörnyekből, 

lándzsáddal pedig lökd magad 

a levegőbe.

Rohamkard (Technikai)

Egy elemi támadásokra képes fegyver, 

ami egyszerre gyors, mint egy kard és 

pusztító, mint egy fejsze.

Nehéz Íjágyú (Távolsági)

Egy erős távolsági fegyver tovább-

fejlesztett védelemmel, aminek 

legnagyobb hátránya a súlya.

Könnyű Íjágyú (Távolsági)

Egy könnyebb lőfegyver, ami távolról 

zúdít lövedékeket az ellenfelekre. A lőszer 

típusát megváltoztatva támogató szerepet 

is betölthet.

Íj (Távolsági)

Tapasztalt vadászok kezében az íj 

páratlan fegyver. A távolból különböző 

nyilakkal és bevonatokkal támad 

kitűnő pontossággal.

Lövész Osztály

A Lövészek könnyű páncélzatot viselnek és lőszert vagy bevonatot 

tartanak maguknál választott távolsági fegyverükhöz. 
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Olvasd be ezt 
a QR kódot 
az ingyenes 

demódemó
letöltéséhez!*letöltéséhez!*

Már kaphatóMMMMáááárrrr kkkkaaaapppphhhhaaaattttóóóó

www.nintendo.hu

/nintendoforgalmazohu /NintendoHU@MonsterHunter
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