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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!

Fedezd ffel
el
a Ga
all ar régi
ré g ió
ót

Ut azz át a Wi l d
Utazz
A rea tter
Area
er ü l et
eteken
eken
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!

Hamarosan bejárhatod Galart,
egy hatalmas régiót, változatos
tájakkal, a békés mezőktől
a modern városokig, a sűrű
erdőktől a hófödte csúcsokig.
Az emberek és a Pokémonok,
akik itt élnek, szorosan együtt
dolgoznak és fejlesztik a régió
iparágait.
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Kit fogsz választani?
Kalandodat e három Pokémon valamelyikével együtt kezdheted meg:

Grookey
Grooke

Scorbunny
orbunny
Típus:
pus: Tűz
pus

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

Sobble
S
bbl

A Galar régió Legendás Pokémonjai!
Zacian
Zacian olyan kecsesen támad, hogy
mozdulatai még az ellenségeit is
lenyűgözik. Úgy néz ki, egy kardot
tart a szájában.

Zamazenta
Zamazenta uralkodói és fenséges
mozdulatai mindenkit igájukba
hajtanak, aki merészel szembeszállni
vele. Úgy fest, egész testét egy
pajzs borítja be.
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Feledhetetlen utazásod itt kezdődik!
Pokémon Edzőként egy
teljesen új kalandra indulhatsz, telis-tele izgalommal
és kihívásokkal, és aminek
a végén te lehetsz a Bajnok.

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

Szerezz új barátokat utad során!
Leon
Leon a Galar régió jelenlegi Bajnoka,
és eddig még soha nem tudta őt
legyőzni senki Pokémon-csatában.
Igazán megérdemli a címet,
ahogy emlegetik: "egész
Galar legnagyobb Edzője".

Sonia
Hop
Hop Leon kisöccse,
és nem mellesleg a te
riválisod. A szomszédodban lakik, és
ti ketten ugyanazon
a napon kezditek
meg kalandotokat.
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Sonia Magnolia
Professzor unokája,
Leon gyerekkori
barátja. Ő maga is
egy fiatal kutató, így
sok hasznos tanáccsal
tud neked segíteni
kalandod során!

Harcolj új barátok és riválisok ellen!
Bede
Be

ie
Marnie

Be egyike riválisaBede
id
idnak, és különösen
üg
ügyes Pokémon
cs
csatákban! Noha
ne
nem titkolt célja, hogy
ő legyen a Bajnok,
úg
úgy tűnik, más
m
motivációi is vannak…

Partnerével,
el,
ütt
Morpeko-val együtt
ió
Marnie is a Galar Régió
jt.
Bajnoka címre hajt.
ója
Sok lelkes rajongója
van, stílusérzékének és
ott
gondosan kiszámított
ak
csatastratégiáinak
la.
hála.

Team Yell
Semmit nem akarnak jobban,
mint hogy Marnie-t és Morpeko-t
a bajnoki címhez segítsék, és
ezért nem riadnak vissza semmimmitől, hogy akadályokat vessenek
nek
a tö
többi kihívó útjába.
U
Utazásaid során
reng
rengetegszer beléjük
fogsz botlani.

A Galar-i Pokémon Liga
A Galar-i Pokémon Liga olyan szórakoztatást
ígér, ami az egész régiót lázbahozza!
A Galar régió sok csataeseményét,
köztük a Bajnoki Kupát is egy
bizottság szervezi, amit Rose
Elnök irányít titkárnője, Oleana
segítségével.
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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!

Mindkét játékban találkozhatsz exkluzív
Teremvezetőkkel, akiket kihívhatsz
Tedd próbára képességeidet Bea
ellen a Pokémon
Pokém Sword játékban...
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… vagy állj ki Allisterrel szemben
a Pokémon Shield játékban!

Állítsd össze a csapatod
Fogj Pokémonokat…
Találkozz vad Pokémonokkal
a magas fűben, sötét
barlangokban, sőt még
a tengerben is!
Harcolj ellenük, hogy lecsökkentsd
életerejüket, majd dobj rájuk egy
Poké Ballt, és próbáld elkapni őket.

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

…és fejleszd tovább őket!

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

Frissen felfedezett
Galarian formák
mák
Bizonyos Pokémonok adaptálódtak az egyedi
környezethez, ami az adott régiót jellemzi, ezért
picit máshogy néznek ki, mint ugyanannak
a fajnak más régiókban található példányai.
A Galar régiónak is megvannak
sajátságos Pokémon-formái, amiket
Galarian formáknak neveznek!
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Ismerd meg a Pokémon típusokat!
Több mint egy tucat különböző Pokémon típus létezik. Bizonyos típusok
más és más típusokkal szemben erősebbek! A Pokémonok rendelkeznek
olyan képességekkel is, amelyek különleges hatásokkal bírtnak,
és a csatákban előnyökhöz juttatják!
Néhány példa, milyen Pokémonokkal találkozhatsz:

Gossifleur
Típus:
Fű

Wooloo
Típus:
Normál

Alcremie
Típus:
Tündér

Yamper
Típus:
Elektromos

Drednaw
Típus:
Víz/Szikla
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Corviknight
Típus:
Repülő/Acél

Rolycoly
Típus:
Szikla

Duraludon
Típus:
Acél/Sárkány

A Pokémonok képesek hatalmassá válni
Dynamaxolással és Gigantamaxolással!
A Dynamax és Gigantamax jelenségek csak a Galar régió egyes
különleges helyszínein figyelhetőek meg, ahol a Pokémonok
képesek gigantikus formát ölteni.

A Dynamax Pokémonok nemcsak nagyobbá válnak, hanem még
erejük is megsokszorozódik. Egy Gigantamax Pokémon ráadásul
még exkluzív, egyedi képességet is képes használni, úgy nevezettt
G-Max Támadást!

Vegyél részt Max Raid Csatákban
más Edzőkkel
A Max Raid Csaták egy teljesen új
csataformátumot képviselnek, ahol
három másik Edzővel állhattok
össze csapatba, és megpróbálhattok
legyőzni vad Dynamax
Pokémonokat. Ha sikerül nyernetek
a csata során, meg is kísérelhetitek
elkapni a vad Dynamax Pokémont.

De ne bízd el magad! A vad Dynamax
Pokémonok a csata egész ideje alatt
gigantikus formájukban maradnak, és sok
más egyedi képességgel is rendelkeznek.
Nem fogják egykönnyen megadni
magukat!
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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.

Készítsd el a saját Liga Kártyád

A Galar régió Pokémon Edzői
Liga Kártyákat gyártanak
maguknak. Ezekből a kártyákból részletes információ derül ki
az adott Edzőről, és régiószerte
osztogatják és cserélgetik őket!
Edzőként neked is van saját
Liga Kártyád!

Cserélgethetsz Liga Kártyákat
a többi játékossal, és a Liga
Kártyák online harcok közben is
látszódnak. Készíts olyat, ami
igazán egyedi! Albumodban meg
tudod majd nézni az összes Liga
Kártyát, amit összegyűjtöttél
másoktól.
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Poké Munkák
A Galar régióban gyakori, hogy emberek és Pokémonok együtt dolgoznak.
Számos vállalat és egyetem kéri Pokémonok segítségét úgy nevezett
Poké Munkákon keresztül.

A Pokémon, akit elküldesz
a munka elvégzésére, nem csak
segít, de közben tapasztalatot is
szerez, és erősödik. Rá fogsz
jönni, hogy bizonyos Pokémon
típusok alkalmasabbak adott
feladatokra, mint mások.

Új Képességeket fedeztek fel
Minden Pokémon rendelkezik egy Képességgel, ami különleges hatással
bír csaták során vagy felfedezés közben, vagy akár mindkét helyzetben.

Mirror Armor

Neutralizing Gas

Corviknight Rejtett Képessége,
a Tükörpáncél egy új Képesség, ami
ezekben a játékokban mutatkozik be.
Ez a Képesség minden, Képességekből
vagy támadásokból származó statcsökkentő hatást visszaver a Pokémonról!

A Galarian Weezing Képessége,
a Semlegesítő Gáz képes más
Pokémonok Képességeiből származó,
folyamatban lévő hatásokat semlegesíteni, sőt akár meg is akadályozni,
hogy létrejöjjenek!
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Játssz a Pokémon Táborodban!

Kapcsolódj ki
Pokémonjaiddal
a Pokémon Táborban!
Figyeld meg Pokémonjaidat, miközben a táborban együtt játszanak és
szórakoznak, és még az is lehet, hogy felfedezed olyan oldalukat, amit
más szituációkban rejtegetnek előled!

Készíts különféle curry-ket,
a Galar régió legnépszerűbb étkeit!
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!
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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!

Vásárolj ruhákat a butikokból

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!

Vágasd le a hajad egy új kinézetért!

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