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A kvíz itt kezdődik!*A kvíz itt kezdődik!*
Egy új gyerek érkezik az osztályodba.

Mit teszel?

Felajánlod, hogy 
körbevezeted az iskolában.

Elgondolkozol, mi lehet az 
igazi probléma közöttük.

Akkor is visszamész 
érte.

Charmander Pikachu

PiplupSnivy

Rögtön közéjük ugrasz és véget 
vetsz a veszekedésnek.

Nem foglalkozol vele 
és tovább mész.

Két barátod veszekszik és szeretnéd, 
ha abbahagynák. Mit teszel?

Ébreszd fel a benned szunnyadó Pokémont!

*A kérdések a végleges játékban eltérhetnek.*A kérdések a végleges játékban eltérhetnek.

Félúton az iskolába észreveszed, hogy elfelejtettél valamit. 
Ha visszafordulsz érte biztosan elkésel…

Megvárod, míg kiderül 
milyen ember valójában.

Gondolkodás nélkül kipróbálod 
az újdonságot.

Megvárod, míg mindenki 
készen áll az evésre.

Maradsz a megszokott 
kedvencednél.

Azonnal enni kezdesz, ahogy 
megérkezik az étel.

A kedvenc pékséged egy új tortát 
kezd árulni…

Végre vacsoraidő! Majd éhen halsz és nem is tudsz 
másra gondolni, csak az evésre…



Mit tennél, ha egy nap 
Pokémonként ébrednél? Csatlakozz 
a Felfedező Közösséghez, járj be 
rejtélyes helyeket, barátkozz össze 
más Pokémonokkal és mentsd meg 
a Pokémon világot!

Válassz Pokémont! 
Válaszd ki karaktered és Pokémon 
partnered a 20 különböző Pokémon 
közül!

Tedd még izgalmasabbá a 
csatákat Mega Fejlődéssel!
Mikor egy Pokémon egy looplet karkötővel 
és egy különleges típusú emerával van 
felszerelve, képes előhozni rejtett erejét. Ebben 
az állapotban bizonyos Pokémonok Mega 
Fejlődésre képesek!

Találkozz számos Pokémonnal!
A játékban több mint 700 jelenleg ismert 
Pokémonnal találkozhatsz, köztük Legendás 
Pokémonokkal is! A Te feladatod megmenteni 
őket és összebarátkozni velük!

Sose fedezd fel kétszer 
ugyanazt a pályát!
Az automatikusan generált 
helyszínek minden alkalommal 
változnak: a folyosók, a termek, 
még a tárgyak és a Pokémonok is 
eltérnek! 



Meowth Theater

Kecleon Shop

Glorious Gold

Hawlucha’s Slam School

Csatlakozz a Felfedező Közösséghez!

Járj iskolába, tanulj és 

szerezz barátokat!

Pelipper Island

Lapras Travel Liner

Klefki’s Rockin’ Lock

Café Connection

Fel- vagy letölthetsz különleges 
visszajátszásokat, hogy trükköket és 

technikákat tanulhass belőlük!

Tárgyakat vásárolhatsz, amik jól 
jönnek a harcok során!

Az iskolában megtanulhatod, hogyan harcolj 
és támadj együtt csapatoddal!

Légy a Felfedező Közösség tagja és segíts 
megmenteni a Pokémon világot!

Használd a Kapcsolat Gömböket 
a segítségre szoruló Pokémonok 

megtalálásához és teljesítsd 
megbízásaikat!

Minél több Pokémont mentesz meg, 
annál több kapcsolatra teszel szert!

Aranyrudakat cserélhetsz pénzre!

Itt a Pokémonok 
elfelejthetnek, 

vagy felidézhetnek 
mozdulatokat, 

de akár újakat is 
tanulhatnak!

A Pelipper-szigetre látogatva Csoda 
Leveleket kaphatsz, csatlakozhatsz 

barátaiddal StreetPassen keresztül és 
érhetsz el sok más lehetőséget!

A Lapras Utazási Irodával 
ellátogathatsz a Víz, Levegő, Fű, 
Köd és Homok kontinensekre!

Kinyithatod 
a pályákon 

talált rejtélyes 
Kincsesládákat!

Alkalmanként jutalmakat találhatsz 
itt, amiket Pokémonok hagytak 
hátra hálából, hogy teljesítetted 

küldetésüket!



Ez is érdekelhet…

A Pokémon Rumble World egy 
akciódús kaland, Játék Pokémonokkal! 
Miközben beutazod a játék királyságot 

hőlégballonoddal, legyőzheted és 
összegyűjtheted a több mint 700 Játék 

Pokémont!

A                                         kínálatából elérhető az ingyenesen indítható* változat!

*Játékbeli vásárlásokat tartalmaz.

Már Kapható! 
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