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Építs álomotthonokat, gyönyörű kerteket és életteli főteret
Animal Crossing barátaidnak!
A Nook’s Home alkalmazottjaként élvezd a lakberendezés örömeit ebben a teljesen új Animal Crossing játékban! Találkozz kedvenc Animal Crossing barátaiddal, hallgasd meg elképzeléseiket, majd építsd meg és
rendezd be álomotthonukat - kivül és belül, ahogy kedved tartja! A gyűjthető és cserélgethető amiibo kártyákkal* ráadásul meghívhatod a rajtuk szereplő állatokat a játékodba!

Új város, új élet!
Nagy lépés új városba költözni és új barátokat szerezni… de
még nagyobb, ha te vagy a polgármester! Kezdj bele a saját falvad felépítésébe, miközben a nyugalmas élet szabadságát élvezed – hor-gássz, levelezz, vagy épp dekoráld ki a házadat!
Csak rajtad áll miként használod polgármesteri lehetőségeidet.
Töltsd minden napod pihenéssel és nézd, ahogy telik az idő,
vagy fordítsd jóra a hatalmad és teremtsd meg a tökéletes otthont. Javíts mindenki életén a középületek felhúzásával, változtasd meg a város működését rendeleteiddel, szépítsd meg az
otthonod a legkülönbözőbb fákkal, virágokkal és gyümölcsökkel – a lehetőségek száma végtelen!
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Megjelenés
Már kapható

*Külön kapható

Lehetőségek
• Válassz helyszínt, ültesd be a kertet, csinosítsd ki a házat, majd rendezd be a bútoroktól kezdve a padlón és a falakon át, egészen a menynyezetig!
• Töltsd meg élettel a város főterét olyan létesítmények megépítésével,
mint iskolák vagy boltok!
• Animal Crossing amiibo kártyáidat használva megbízásokat kaphatsz
kedvenc állat barátaidtól.
• Az amiibo kártyáiddal továbbá állatokat hívhatsz meg felépített házaidba, vagy akár szerepeket is kioszthatsz nekik a városi létesítményekben!
• Ha büszke vagy valamelyik alkotásodra akár meg is oszthatod azt a világ játékosaival a Miiverse, vagy kedvenc közösségi oldalaid felületén!

Animal Crossing™: New Leaf

Animal Crossing™: Happy Home Designer

Műfaj: Életszimuláció Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Van (2-4 játékos) Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 3

Műfaj: Állatos/Szimulátor Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Van
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Nincs SpotPass: Van PEGI: 3

© 2013 Nintendo

Megjelenés
Már kapható

© 2015 Nintendo

5

Képezz ki egy rettenthetetlen harcost!
Egyes alkotásoknál játék közben fejlesztheted amiibo figurád képességeit is, így lehetőséged van létrehozni saját, egyedi amiibo
karaktered!

Mire képes az amiibo?
Ha egy amiibot érintesz a New Nintendo 3DS vagy New Nintendo 3DS XL
NFC részére kompatibilis játék használata közben, új és meglepő lehetőségeket fedezhetsz fel! A játéktól függően az amiiboknak más-más hatása lehet: új
módokat, fegyvereket vagy karakter testreszabási lehetőségeket nyithat
meg, de akár az amiibo képességein is javíthat, ami tökéletes partnerré - vagy
veszedelmes ellenféllé - teheti!

A Super Smash Bros. Nintendo 3DS és Wii U változatában az amiibo figurák a legerősebb szövetségessé - vagy legádázabb ellenféllé - képezhetők ki! Keltsd életre amiibod, mint Figura Játékos
és harcolj vele vagy épp ellene. A Figura Játékos minél többet harcol, annál magasabb szintet
ér el és még ellenfeleitől is eltanul néhány taktikát!

Nyiss meg új tartalmakat!
Játékaidban új tartalmakat nyithatsz meg amiibo figuráiddal!
Plusz tárgyakra, fegyverekre és sok másra tehetsz szert amiibo figurád kompatibilis szoftverekkel való használatakor.

Nintendo 3DS készülékekkel is használható

Óriási csaták a kezedben
A Super Smash Bros. for Nintendo 3DS a világhírű verekedős játéksorozat első kézikonzolos epizódja, amelyben újra világok csapnak össze! Válogass a legnépszerűbb Nintendo-karakterek közül, és harcolj akár három játékossal az interneten, vagy a helyi többjátékos csatákban! A hordozható klasszikusok által ihletett pályákon bárhol, bármikor
megküzdhetsz barátaiddal.
*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.

+
Olvasó/Író
N CO
NF

A New Nintendo 3DS és New Nintendo 3DS XL készülékek alsó kijelzője beépített NFC olvasó és író
funkcióval van felszerelve, így bármikor használhatod amiiboidat a kompatibilis szoftverekkel! Az amiibo figurák
más Nintendo 3DS készülékek esetében az NFC Olvasó/Író kiegészítővel*
használhatók.

Super Smash Bros.™ for Nintendo 3DS
Műfaj: Akció/Verekedős Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 12
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© 2014 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. amiibo is a trademark of Nintendo.
*Külön kapható

Megjelenés
Már kapható

Megjelenés
Már kapható

Elérhető
Wii U
konzolra
is!

© 2014 Nintendo
Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games
Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC.
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‚‚Apukám mindenkivel
randizni próbál,
kivéve anyut!’’
‚‚Olyan, mint egy
szappanopera a barátaiddal
és véletlenszerű eseményekkel,
de nagyon mulatságos”
‚‚Ételt üldözni egy
asztal körül? Csigaként
élni? Istenem, az álmok
a legjobbak!’’

‚‚Úgy tűnik, a nevelőapukám
nagyon szereti az éti csigát.
Annyira, hogy örömében
a sztratoszféráig száll tőle.’’

‚‚A lányommal szoktunk
játszani és az a kedvenc
elfoglaltságunk, hogy Mii
karaktereinket az általunk
hozzáadott hírességekkel
szórakoztatjuk.’’

A te barátaid.
A te történeted. A te életed.
A Tomodachi Life egy fura és rendkívül vicces játék,
amelyben te és ismerőseid kapjátok a főszerepet! Alkosd
meg Mii karakterekként családodat, barátaidat és bárki
mást, aki csak az eszedbe jut, aztán költöztesd be őket
saját bérházadba! Szereplőid úgy viselkedhetnek, mint
a valóságban, vagy akár teljesen váratlan helyzeteket is
előidézhetnek. Egy dolog biztos: amikor egy csapatnyi
különböző személyiség találkozik, mulatságos dolgok
történnek!
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Megjelenés
Már kapható

Ismerj meg egy teljesen új
Mario kalandot egy ismerős
világban!
Az első igazi 3D-s Super Mario platformjátékként
a Super Mario 3D Land újragondolt mindent, amit
a rajongók imádtak a Mario játékokban. Élvezd
a vibrálóan színes grafikát és készülj fel a mélységérzet és a sebesség megtapasztalására, immáron állítható 3D-s effektussal.
A Super Mario 3D Land klasszikus és új képességeket egyaránt tartogat, a játékmenet kihívásaiba belerázódni könnyű, ám mesterszintre fejleszteni őket nehéz!

Tomodachi Life™

SUPER MARIO™ 3D LAND

Műfaj: Életszimulátor Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 3

Műfaj: Platformer Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Nincs PEGI: 3

© 2013-2014 Nintendo

Megjelenés
Már kapható

© 2011 Nintendo
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Az új Pokémon generáció
Egy lélegzetelállító, kalandokkal teli utazás vár a Nintendo 3DS-exkluzív Pokémon X-ben
és Pokémon Y-ban. Válaszd ki útitársad a három, frissen felfedezett kezdő Pokémon közül,
majd vágj bele a rejtélyekkel övezett Kalos-régió feltérképezésébe és ismerd meg a zsebszörnyek új generációját!

Két kiváló Pokémon visszatér
A Pokémon Omega Ruby és a Pokémon Alpha Sapphire egy páratlan utazásra invitál. Gyűjtsd be és küldd harcba a Hoenn-régió
Pokémonjait, miközben szembeszállhatsz a vidék átformálásán
ügyködő sötét csoporttal!

A hordozható Pokémon-játékok történetében először élvezheted a 3D-s látványvilágot,
mialatt olyan új típusokkal találkozhatsz, mint például a Fairy-type! Csatlakozz a világ
többi Pokémon X és Pokémon Y játékosához, a Player Search System segítségével és fedezz fel teljesen új módokat a Pokémonok nevelésére és harcba küldésére!
*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.

Egy teljesen új rész!
A Nintendo 3DS készülékekre megjelenő Pokémon Super Mystery Dungeon keretében a játékosok Pokémonná változva fedezhetik fel a véletlenszerűen generált helyszíneket, egy kizárólag Pokémonok lakta vidéken. A 20 irányítható és partnerként választható Pokémon mellett továbbá minden ismert, avagy mind a 720 Pokémon szerepel a játékban!

• Térj vissza egy új kalandra a fan-favorit Hoenn-régióba, és fedezd fel
gyönyörű élővilágát!
• Tapasztald meg a két legendás Pokémon, Groudon és Kyogre
lenyűgözően erős átváltozásait!
• Kerülj közelebb a Mega Evolúció rejtélyeinek
megoldásához, ahogyan egyre több Pokémon éri el ezt az
elképesztő fejlettségi szintet!
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Megjelenés
Már kapható

Pokémon Omega Ruby™ & Pokémon Alpha Sapphire™

Pokémon X™ & Pokémon Y™

Műfaj: Szerepjáték/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Bejelentésre vár Download Play: Nincs
Online játék: Bejelentésre vár StreetPass: Bejelentésre vár SpotPass: Bejelentésre vár PEGI: 7

Műfaj: Szerepjáték/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 7

© 2014 Pokémon. © 1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon,
Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.

Megjelenés
Már kapható

© 2013 Pokémon. © 1995-2013 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon,
Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.

Pokémon™ Super Mystery Dungeon
Megjelenés
2016

Műfaj: Szerepjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: TBC Download Play: TBC
Online játék: TBC StreetPass: TBC SpotPass: TBC PEGI: 7

© 2015 Pokémon. © 1995-2015 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon,
Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.
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Egy Legendás Csapat
A The Legend of Zelda-sorozat legújabb részében három Linknek kell együtt dolgozva átverekednie magát a csapdákkal és fejtörőkkel teli pályákon egy kooperatív többjátékos kalandban. Mind a három játékos ugyanazon életerőn osztozik, így a csapatmunka elengedhetetlen az ellenfelek legyőzéséhez és a rejtvények megoldásához!
A három játékos mindegyike egy Linket irányítva segíti társait ‘Totem’ alakzatban, egymás
fejére állva magas helyek elérésében, a pályához szükséges képességet adó kosztümök felöltésével, vagy csupán különböző tárgyak használatával.
• Linket irányítva állj össze két másik Linkkel és oldjátok meg közösen a fejtörőket a továbbjutáshoz a többjátékos módban

ELJÖTT AZ IDŐ…

• Az egyjátékos módban bérelj ‘bábokat’ háromfős csapatod összeállításához és nézz
szembe a kihívásokkal

KÉPES VAGY MEGMENTENI A VILÁGOT 3 NAP ALATT?
Versenyezz az idővel és ments meg egy pusztulásra ítélt vidéket a The Legend of Zelda: Majora’s Mask
3D-ben! Csatlakozz Linkhez, ahogy igyekszik megmenteni Terminát szörnyű végzetétől - a hold ugyanis három napon belül a földre zuhanva elpusztít mindent és mindenkit, aki az útjába kerül! A varázslatos Ocarina of Time hangszerrel Linknek az időben utazgatva kell újraélnie ugyanazt a három napot újra és
újra, hogy megelőzze a katasztrófát és megmentse a világot. Ahogy oda-vissza utazol az időben megismerheted az emberek napi rutinját, információkat gyűjthetsz és segíthetsz a helyieknek. Az időd azonban véges, ugyanis csak a harmadik nap végéig van lehetőséged
segíteni a lakosoknak, mielőtt újra vissza kéne forgatnod az időt…

• Pakolj egymásra három Linket ‘Totemként’ új helyek eléréséhez
• Gyűjts alapanyagokat és készíts új kosztümöket, melyek különböző képességekkel ruháznak fel

• Egy közönség kedvenc Nintendo 64 cím teljesen átdolgozott változata felújított
látványvilágával és lehetőségekkel
• Utazz oda-vissza az időben és éld újra ugyanazt a három napot egy misztikus
vidék megmentéséhez
• Maszkjaid segítségével változz más fajokká és tegyél szert különleges képességekre
• Nézelődj a mozgásérzékelővel és válogass a tárgyak között könnyedén az
érintőkijelzőn
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Megjelenés
Már kapható

The Legend of Zelda™: MAJORAS MASK 3D

The Legend of Zelda™: Tri Force Heroes

Műfaj: Akció/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 12

Műfaj: Akció/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 vagy 3 Helyi játék: Van Download Play: Van
Online játék: Van StreetPass: Nincs SpotPass: Van PEGI: 7

© 2015 Nintendo

Megjelenés
Már kapható

© 2015 Nintendo
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Tombolás a dzsungelben!
Ugrálj, versenyezz és gurulj keresztül a Donkey
Kong-szigeten, ahol olyan hihetetlen pályákon teheted
próbára ügyességedet, mint az új, Nintendo 3DS-exkluzív Felhővilág. Nézz szembe az Original Mode által
nyújtott eredeti kihívásokkal, ahol DK és Diddy is csak
két szívnyi életerővel bír, vagy lazíts a New Mode-ban,
ahol már három szívvel ugrándozhatnak! Bármelyik nehézséget is választod, egy barátod az egész játék során
elkísérhet, hogy együtt gyűjtögethessétek a banánokat
a helyi többjátékos módban!

Kapcsolódj rá egy új kalandra

Chibi-Roboval
Mindenki kedvenc kis robotja visszatér, ezúttal egy oldalnézetes akciójátékban! A Nintendo 3DS készülékeken
a Chibi-Robo! Zip Lash keretében Chibi-Robonak csatlakozóját lóbálva kell ellenfeleket lecsapnia, távoli platformokra eljutnia és fejtörőket megoldania, illetve fejlesztéseket gyűjtve meghosszabbítania kábelét, hogy
megszerezze a nehezen elérhető kincseket és felfedezze
a rejtett zugokat.
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Megjelenés
Már kapható
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Chibi Robo!™ Zip Lash

Donkey Kong Country™ Returns 3D

Műfaj: Platformer Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Van
Játékosok száma: 1 Helyi játék: TBC Download Play: TBC
Online játék: TBC StreetPass: TBC SpotPass: TBC PEGI: 7

Műfaj: Platformer Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-2 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 3

© 2015 Nintendo

Megjelenés
Már kapható

© 2013 Nintendo
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Semmi sem fogható Mama házikosztjához, Nintendo 3DS készülékeken a Cooking Mama: Bon Appétit!
keretében pedig csak rajtad áll - Mama segítségével
- a receptek tökéletesítése, illetve kulináris képességeidet is próbára teheted!

A Nintendo 3DS készülékeken a Gardening Mama:
Forest Friends keretében több, mint 50 féle növényt
termeszthetsz álmaid kertjében.
Mama segítségével változtasd az üres földet friss és
egészséges terménnyel teli kertté, teljesíts mini játékokat kertészkedés közben, majd szállítsd el a termést az állat barátaid által üzemeltetett hat üzletbe.

A móka persze nem korlátozódik a konyhára: etess
éhes kiscicákat, szüretelj zöldségeket, szolgálj
ki vásárlókat Mama boltjában és szórakozz
más módokon a több, mint 30 vidám mini
játékban. Válassz kosztümöt Mamanak és
alakítsd házát a tetszésed szerint a számos
dekorációval, illetve az SpotPassen keresztül beszerezhető exkluzív tárgyakkal.

A Te farmod, ahogy akarod
Állítsd vissza az évszakokat és építsd meg saját farmod tetszésed szerint! Örökös tél
szállt az Elveszett Völgyre és rajtad áll, hogy megtaláld az Arató Istennőt és visszaállítsd az Elveszett Völgy régi dicsőségét ebben a földművelő kalandban!
Döntsd el, hogy fiúként vagy lányként szeretnél játszani, válassz hajstílust és ruhát,
majd hozd létre a lehető legjobb farmot! Ültesd el és takarítsd be a terményt, gondozd a különböző állatokat és dobd fel a helyet néhány virágágyással!
Figyelj az Elveszett Völgy látogatóira, akik alig várják, hogy kereskedhessenek veled.
Add el pénzért terményeidet, majd fordítsd a bevételt farmod fejlesztésére, hogy
minél közelebb kerülj az álombirtokodhoz! Az átutazóban lévő emberek előfordulhat, hogy szívességeket is kérnek, mint például adott tárgyak felkeresése. Teljesítsd
kéréseiket és ismerd meg szomszédaidat! Ha találkozol egy különleges személlyel
tegyél meg mindent, hogy elnyerd a szeretetét, majd házasodjatok össze és alapítsátok meg saját családotokat!
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Megjelenés
Már kapható

Cooking Mama: Bon Appétit!

Gardening Mama: Forest Friends

Harvest Moon: The Lost Valley

Műfaj: Főzös Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Nincs
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Nincs Download Play: Van
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Van PEGI: 3

Műfaj: Életmód/Szimulátor Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Nincs
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Van PEGI: 3

Műfaj: Szimulátor Kiadó: Rising Star Games amiibo kompatibilitás: Nincs
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 3

© 2015 Nintendo Co. Ltd.
© 2015 COOKING MAMA LIMITED / Developed by OFFICE CREATE

Megjelenés
Már kapható

© 2015 Nintendo Co. Ltd.
© 2015 COOKING MAMA LIMITED / Developed by OFFICE CREATE

Megjelenés
Már kapható

© 2014 Natsume Inc. © & ® Harvest Moon. All rights reserved. Licensed to and published by Rising Star Games. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo. © 2015 Nintendo.
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Mentsd meg a foci világot!

A futball jövője a Te kezedben van!

Arion Sherwind első napját tölti a Raimon Jr. High középiskolában, amikor felfedezi,
hogy egy Fifth Sector nevű vállalat a futball klub bezáratásán mesterkedik! Vár egy
hatalmas kaland, amely során felfedezheted a sulit és a várost, irigylésre méltó
tehetségekkel bővítve csapatodat, több száz játékos közül válogatva! Csapattagjaid képességeit az edzések során erősítheted, hogy eredményesen szállhass harcba a riválisokkal 5 az 5 elleni összecsapásokban, vagy a hagyományos meccseken! Vesd be a pályán speciális

Harcolj a futball jövőjéért Nintendo 3DS készülékeken az Inazuma Eleven GO Chrono Stones:
Wildfire és az Inazuma Eleven GO Chrono Stones: Thunderflash keretében!
A Raimon Jr. High csapata egy időkön átívelő szerepjátékra invitál, ahol új ‘páncélos’ Harci
Szellemek, karakterek és futball kalandok várnak! Küzdj meg három barátoddal lokálisan
akár 2-2 elleni meccseken és cserélgesd a Sztori Módban felfedezett játékosaidat! Az internetre csatlakozva SpotPassen* keresztül új tárgyakat és karaktereket tölthetsz le,
a StreetPass aktiválásával pedig adatokat fogadhatsz más játékosok csapatairól, majd
meg is küzdhetsz velük.

mozdulataidat, vagy az elsöprő Harci Szellemeket, hogy a Saints’ Way kupa elnyerésével megmenthesd a klubot, és ezt a gyönyörű sportot!

Fél lábbal a múltban a szemedet pedig a jövőn tartva feladatod a legjobb csapat
összehozása és a rend visszaállítása ebben az epikus szerepjátékban!

Akár egyszerre három barátoddal is összecsaphatsz a Helyi Játék funkcióval, és
StreetPass kihívásokat fogadhatsz más játékosoktól! Ez az elképesztően intenzív élmény két
különböző változatban – Light és Shadow – érhető el, amelyek exkluzív szereplőket és technikákat tartalmaznak.

*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal
kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.

Inazuma Eleven® GO: Light / Shadow
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Megjelenés
Már kapható

Műfaj: Szerepjáték/Sport Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 12
© 2014 LEVEL-5 Inc. Published by Nintendo.

Inazuma Eleven® GO Chrono Stones:
Wildfire / Thunderflash
Megjelenés
Már kapható

Műfaj: Szerepjáték/Sport Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Nincs
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 12
© 2015 LEVEL-5 Inc. Published by Nintendo.
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Paper Mario ellátogat
a Mario & Luigi világába

Mario, Luigi, ébresztő!

A Mario & Luigi és a Paper Mario világa végre találkozik! Egy könyvből kipattanva
a Paper Mario karakterek - köztük Paper Mario, Peach hercegnő, Bowser és
Toad - elárasztják a Mario & Luigi világát fergeteges és veszélyes eseményeket okozva. Győzd le Bowser gonosztevőkből álló seregét, oldj
meg fejtörőket és kalandozz az új hős hármassal!

Irányítsd Mariót egy furcsa álomvilágban a mélyen alvó Luigi piszkálásával, csatázz, fejlődj
és fedezz fel furcsa új világokat - mindezt álomszép 3D-ben!

Peach hercegnőt elragadta egy sötét alak és az álomvilágába menekült vele! Hogy megmenthesse, Mariónak ezúttal Luigi furcsa álmaiba kell ellátogatnia.

Hívd össze barátaidat az eddig legvadabb Mario
Party-ra! Féltucat különleges játéktábla, csapdák,
trükkök, valamint több mint 80 minijáték és további szórakozási lehetőségek tesznek róla, hogy a buli
soha ne érjen véget!

Lehetőségek
• Használd Paper Mario egyedi képességeit - változz papírrepülővé, csússz
be apró réseken vagy készíts másolatokat magadról - és segíts Marionak és
Luiginak
• Használd egyszerre a három karaktert és vess be trió mozdulatokat vagy
zúdítsd ellenfeleidre trió támadásokat
• Mikor Bowser harcba küldi hatalmas papírmasír katonáit mutasd meg Te is
saját, tánccal működtethető papírmasír karakteredet
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Megjelenés
2016

Mario & Luigi™: Paper Jam Bros.

Mario & Luigi™: Dream Team Bros.

Mario Party™: Island Tour

Műfaj: Akció, Szerepjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 3

Műfaj: Szerepjáték/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 3

Műfaj: Társasjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: 2-4 Download Play: Van
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 3

© 2015 Nintendo. Developed by ALPHADREAM

Megjelenés
Már kapható

© 2013 Nintendo. Developed by ALPHADREAM

Datum vydání
V prodeji

© 2013 Nintendo
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Találkozz, barátkozz össze

és harcolj több száz Yo-kaijal
A YO-KAI WATCH egy japán jelenség - egy sorozat több száz néha aranyos, időnként
ijesztő, de általában csintalan Yo-kairól, amik titokban élnek világunkban. Mindenhol ott rejtőzködnek! Találd meg és barátkozz össze velük, majd alakíts belőlük
csapatot Yo-kai Órádon, szállj szembe a gonosz Yo-kaiokkal és segíts az embereknek!

Vár egy meg-ragadó kaland!
Miután az éves Matrica Fesztivált tönkretették és
Bowser Decalburg városát is darabokra zúzta, ismét
Marión a sor, hogy a matricák erejével helyre hozhassa a dolgokat! Járd be helyszínek rengetegét homokos sivatagokon, fagyos hegyeken, sötét erdőkön át és küzdj meg a már ismerős ellenfelekkel
körökre osztott csatákban, amelyek során a matricákat használva különféle izgalmas támadásokat is bevethetsz!

Hajts az aranykupára!
Mario, Luigi és barátai ütőt ragadtak és elugrottak
golfozni! Üss a hagyományos módon, vagy vesd be
a speciális lendítéseket labdád lyukba juttatásához
a legkülönbözőbb pályákon, és szállj szember a világ játékosaival online. A golfozás még sosem volt
ilyen szórakoztató!

Yo-kai Óráddal képes vagy látni a mindenfelé bújkáló, egyébként láthatatlan
Yo-kaiokat városodban. Többségük csak gondot okoz az embereknek, így össze
kell állítanod egy hat Yo-kaiból álló csapatot és a Yo-Kai Kerék segítségével
szükség esetén megidézni őket. Minden Yo-kai egyedi személyiséggel és
képességekkel rendelkezik, így a csapatod összeállítása némi stratégiát
igényel a gonosz Yo-kaiok legyőzéséhez.

Simítsd ki a világot és helyezd vissza a hiányzó elemeket, hogy rálelj a titkos ösvényekre!
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Megjelenés
Már kapható

Paper Mario™: Sticker Star

Mario Golf™: World Tour

YO-KAI WATCH™

Műfaj: Akció/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 3

Műfaj: Sport Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 3

Műfaj: Szerepjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-X Helyi játék: TBC Download Play: TBC
Online játék: TBC StreetPass: TBC SpotPass: TBC PEGI: 7

© 2012 Nintendo

Megjelenés
Már kapható

© 2013 Nintendo

Megjelenés
2016

© LEVEL-5 Inc.
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Triplázd meg
a mókát!

Yoshi újabb lehengerlő kalandja!
Lépj Yoshi szerepébe egy új platformer kalandban, ahol Baby Mario védelmezése
lesz a feladatod, miközben felfedezheted a gyönyörű szigetet és tojással dobálhatod meg a rosszfiúkat!
Utazásod célja, hogy Baby Mariót hordozva megmenthesd az elrabolt Baby Luigit,
a kaland során pedig teljesen bejárhatod a titkokat rejtő Tojás-szigetet! Használd
a mozgásérzékelést Yoshi átalakulásaihoz, bontsd le az akadályokat egy Mega Eggdozer eldobásával és szedd össze a gyűjthető tárgyakat! Gyönyörű látványvilágával,
vidám játékmenetével és többszemélyes minijátékaival a Yoshi’s Island igazi mennyország a stílus rajongói számára!
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Megjelenés
Már kapható

Új képességek
Íjász

Kirby minden puffancs-erejére szükséged lesz Dedede király megmentéséhez
ebben az oldalnézetes platformer kalandban! Gyűjts csillagokat, Napköveket,
szerezz ételt, és szippantsd fel ellenfeleidet, hogy megszerezhesd képességeiket!
A Csodagyümölcsöt felfalva Hipernovává
változhatsz, így óriási tárgyakat nyelhetsz
el, és visszaverheted a támadók lövéseit.
Szállj harcba három barátoddal a Kirby Fighters című bunyós multiplayer módban, amihez csak egy példányra lesz
szükséged a játékból! A Dedede’s Drum
Dash ügyességedet és ritmusérzékedet
teszi próbára, miközben zenére kell végig-ugrálnod a pályákon, kikerülve az ellenségeket és felszedve az érméket. Ráadásul akár 256 retro kulcstartót is
begyűjthetsz, amiket cserélgethetsz
a StreetPass funkción keresztül!

Bogár
gár

Csengő
Cseng

Cirkusz
usz

Yoshi‘s New Island™

Kirby™: Triple Deluxe

Műfaj: Platformer Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-2 Helyi játék: Van Download Play: Van
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Van PEGI: 3

Műfaj: Platformer Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Van Download Play: Van
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Nincs PEGI: 7

© 2014 Nintendo

Megjelenés
Már kapható

©2014 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
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Luigi újra itt van, hogy kiűzzön egy csapatnyi makacs
szellemet pár kísértetkastélyból! A Luigi’s Mansion 2
-ben ismét Mario öccse kapja a főszerepet, aki hűséges “Poltergust” szellemfogó porszívójával felfegyverkezve indul a pimasz lidércek begyűjtésére. Persze Luigi félős típus, aki legszívesebben
a lehető legtávolabb kerülne a rémisztő fantomoktól, de néha egy vonakodó hős is megmentheti a napot! Számtalan megoldandó feladványával a Luigi’s Mansion 2 megtornáztatja
szürkeállományodat.

Tleöpllutssz

pályakat!
o
csomag

A palotákat egy sornyi különböző szellem kísérti, és neked kell rájönnöd, hogy szegény,
ijedős Luigi

Mario megüti a Mushroom Kingdom főnyereményét

miként is győzhetné le őket! A paranormális
teremtményektől nyüzsgő épületeket egyszerre akár négyen is bejárhatjátok az internetes, vagy a lokális többjátékos módokon
keresztül.

Mario egy új oldalnézetes, izgalmas képességekben bővelkedő kalandban tér vissza, amelyben a te feladatod lesz, hogy annyi érmét szerezz, amennyit csak tudsz! Vajon képes lennél
összegyűjteni egymilliót? Erre a célra minden pálya kitűnő lehetőségeket nyújt: az aranykarikákkal arannyá változtathatod
ellenségeidet, az Arany Virágot használva pedig szinte bármit érmékké varázsolhatsz! Ráadásul most a helyi játéklehetőségeknek hála egy barátoddal is versenybe szállhatsz, míg a Coin
Rush játékmódban három különleges pályán próbálhatod meg zsebre vágni a lehető legtöbb aranyat!

Vásároljatok
os. 2
New Super Mario Br
S-sel!
játékot Nintendo 2D
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Megjelenés
Már kapható

Luigi‘s Mansion™ 2

New Super Mario Bros.™ 2

Műfaj: Akció-kalandjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: 2-4 Download Play: 2-4
Online játék: 2-4 StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 7

Műfaj: Platformer Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-2 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 3

© 2013 Nintendo

Megjelenés
Már kapható

© 2012 Nintendo
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A kart versenyek új dimenziója
A kart versenyek egy új dimenzióját elhozó Mario Kart 7 3D-be helyezi a Mushroom Kingdomban zajló, rendkívül szórakoztató küzdelmeket: a sorozat történelmében először immáron a felhők közt és a vízfelszín alatt is száguldozhatunk. Az új helyszínek, stratégiai lehetőségek és a személyre szabható kartok eddig soha nem tapasztalt magasságokba
repítik az élményt! Musroom Kingdom rengeteg ismert arca bukkan fel előttünk, azonban az új szereplők sem rettennek el, ha bizonyítaniuk kell rátermettségüket.
• Mutasd meg a saját stílusod a járgányod színének, kerekeinek vagy vázának megváltoztatásával és így javítsd az esélyeid a győzelemre.
• 16 vadonatúj pálya, melyek közt Wuhu szigetét és a Donkey Kong Country Returns dzsungeleit is megtalálhatod, miközben további helyszínre is rálelhetsz, kedvenc játéksorozataiból, hegyekben, városok utcáin, poros sivatagokban és más helyeken száguldozhatsz
• Versengj kedvenc Mushroom Kingdom szereplőidet irányítva, akik között például Metal
Mario és Lakitu is elérhető, de akár a Mii-karaktereddel is beállhatsz a startvonal mögé!
• Sajátítsd el olyan új fegyverek használatát, mint a Fire Flower, amivel előre és hátra is tűzlabdákat lőhetsz, így nehezítve a többiek dolgát.
• Mérettesd meg magad másokkal is a lokális és vezeték nélküli módban, vagy az interneten.
*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.

Mario Kart™ 7
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Megjelenés
Már kapható

Műfaj: Verseny Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 (2-8 multiplayer esetén) Helyi játék: Van (2-8 játékos) Download Play: Van (2-8 játékos)
Online játék: Van (2-8 játékos) StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 3
© 2011 Nintendo
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A te világod. A te kalandod. A te életed.
Vágj bele egy felejthetetlen utazásba, és éld az életet, amire éppen csak vágysz! Ebben az izgalmas szerepjátékban egy teljesen egyedi hőst alkothatsz, akivel 12 különböző foglalkozás között váltogathatsz - szó szerint bármikor! Legyél akár mágus, lovag, szakács vagy bányász, minden Élet különböző képességeket kínál majd: nyersanyagokat gyűjthetsz, felszereléseket
alkothatsz, illetve ki is próbálhatod azokat a harcok során. Fedezz fel egy óriási világot, gyűjtsd
be és készítsd el tárgyak százait, vagy segíts az embereken megbízásokat végrehajtva, hogy
megmenthesd Reveria földjét! Te mi leszel ma?

Hódítsd meg a divatvilágot!
Mindig is különös szenvedéllyel figyelted a divatvilágot? Úgy gondolod, hogy bárki számára megtalálod az ideális stílust? A New Style Boutique segítségével olyan divatdiktátorrá válhatsz, akivé mindig is szerettél volna!

Éld az álmaid!
Vár egy varázslatos hely a kizárólag Nintendo 3DS és 2DS konzolokon elérhető Disney
Magical World játékban! Alkosd meg képmásodat és álmodd meg a számodra tökéletes
életet, aztán fedezd fel a több, mint 60 ismert Disney szereplővel benépesített 3D fantáziavilágot! Utad során olyan híres rajzfilmek által inspirált helyszínekre látogathatsz el,
mint az Alice Csodaországban, a Csipkerózsika, vagy épp az Aladdin. Miközben együtt
szórakozhatsz kedvenc Disney karaktereiddel, saját kávéházat üzemeltethetsz, szellemvadászatra indulhatsz, vagy ellátogathatsz egy barátod városába a lokális többjátékos lehetőségnek hála!

Alkosd meg
a saját karaktered!

Kezdj egyszerű asszisztensként, aki a vásárlók kívánságait lesi, ha pedig jól teljesítesz, és a tulajdonos is elégedett veled, idővel megnyithatod a saját butikod is! Hamarosan a város minden divatirányzatát
uralhatod, a vendégek pedig sorban állnak majd az ajtód előtt —
a több mint 12 000 tárgy és kiegészítő segítségével a lehetőségeid
száma szinte végtelen.
Indulj
divatb
at emutatóko

n!
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Megjelenés
Már kapható

Nintendo presents: New Style Boutique™

Fantasy Life™

Disney Magical World

Műfaj: Üzleti Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Nincs SpotPass: Van PEGI: 3

Műfaj: Szerepjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-3 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 7

Műfaj: Akció-kalandjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-2 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 7

Nem végleges dobozkép

© 2012 Nintendo / syn Sophia

Megjelenés
Már kapható

© 2014 LEVEL-5 Inc. ILLUSTRATION/©YOSHITAKA AMANO

Megjelenés
Már kapható

© Disney
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Egy mindennel felszerelt
művészeti stúdió vár!

Úgy érzed majd, mintha bármikor megérinthetnéd a kutyákat és a cicákat Nintendo 3DS vagy 2DS
konzolodon!
Minél több figyelmet szentelsz kis szőrös barátaidnak, annál jobb. Adj nekik játékokat, vidd el őket
sétálni és tanítsd őket! Miért ne nyújthatnál új otthont egy kutyának vagy macskának, akit saját kézikonzolodon gondozhatsz?
Alakíts ki köteléket kisállatoddal Nintendo 3DS vagy 2D konzolokon

Akár kezdő, akár őstehetség vagy, az új leckékkel
gyakorlatot szerezhetsz és lenyűgöző technikákat
sajátíthatsz el!

Új anyagok,
eszközök és leckék!

Bárkiből
lehet
művész!

Kiskutyák és kiscicák
szeretnének új életet
kezdeni veled!

Válassz egy szeretnivaló kiskedvencet és kezdjetek új életet! Cirógasd, hívd magadhoz, imádd… Minél több időt
töltetek együtt, annál szorosabb köztetek a kötelék. Életszerű viselkedésüknek hála olyan lesz, mintha kisállataid
mindig melletted lennének.

Élvezd az új lehetőségeket
és legyél kreatív!
Alkosd meg
saját mesterműveid!
Oszd meg alkotásaidat a
családoddal és barátaiddal!

Tölts le további
leckéket!

Megsimogathatod kisállataid hasát
A kutyák és cicák mind három dimenzióban lettek
megalkotva, így valóban megvakargathatod állukat,
és megcirógathatod pocakjukat.
Egy kiskedvenc megismeri a gazdáját
A kutyusok és a cicák idővel felismerik az arcodat. Odajönnek a képernyőhöz,
hogy üdvözölhessenek - és talán egy puszit is kapsz tőlük!
Mutasd meg kisállataidat a StreetPass funkcióval
A StreetPass segítségével kisállat- és Mii adatokat cserélgethetsz, valamint fotókat küldhetsz róluk más játékosoknak!

Tölts le további
leckéket!
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* Vegyétek kérem tudomásul, hogy a Nintendo 2DS konzolokon a vizuálok 2D-ben jelennek meg.

Megjelenés
Már kapható

New Art Academy™

nintendogs™ + cats

Műfaj: Oktató/szimuláció Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Van PEGI: korhatár nélküli

Műfaj: Kisállat-szimuláció Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 3

© 2012 Nintendo.

Toy Poodle
& New Friends

French Bulldog
& New Friends

Golden Retriever
& New Friends

Megjelenés
Már kapható

© 2011 Nintendo
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A Puzzle & Dragons Z egy magával ragadó sztorit, több, mint 250 különböző besorozható ellenfelet és mély rendszert tartalmaz szörnyeid fejlesztésére, illetve
erősítésére. A Puzzle & Dragons Z mindig újnak érződik a folyamatosan megnyíló
izgalmas tartalmaknak és begyűjthető ritka szörnyeknek köszönhetően!

A Professor Layton-széria befejező epizódjában egy világméretű rejtvény megfejtése lesz
a feladatod!
Csatlakozz Layton professzorhoz, valamint két éles eszű asszisztenséhez, Luke-hoz és
Emmyhez az ősi Azran civilizáció rejtélyének felgöngyölítésében! Az első nyom a fagyos
Froenborg városába vezet, ám a lebilincselő történet során világ különféle pontjaira juthatsz el léghajóddal, csavaros interaktív fejtörőket megoldva.

A szerepjátékok és a párosítgatós fejtörők elemei találkoznak a kizárólag Nintendo
3DS készülékekre elérhető Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Mario
Bros. Edition játékban! Ez a csomag mindkét játékot tartalmazza, amikben számos
helyszínt fedezhetsz fel, szörnyeket irányíthatsz és az összes elementális Gömb
mesterévé válhatsz a fenevadak legyőzéséhez!

Látogass el Labyrinthia középkori városába, ahol a mágia és a boszorkányság nagyon is
valódiak. Válj a történet részévé Phoenix Wright sztárügyvéd és Professor Layton szerepében, akikre életük eddigi legnehezebb esete vár! Kutass nyomok után, oldd meg a puzzle feladványokat, és leplezd le a titkokat! Feladatod ezután a bíróságon folytatódik, ahol
keresztkérdéseket tehetsz fel a szemtanúknak, rámutathatsz az ellentmondásokra, és ismertetheted a bizonyítékokat.
A két univerzum találkozása egyedi látványvilággal, gyönyörű zenékkel és a tanúk egyidejű kikérdezésének lehetőségével hódítja meg a rajongók szívét. Elég rátermett vagy,
hogy kiállj az igazságért?
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Professor Layton
and the Azran Legacy™

Professor Layton
vs Phoenix Wright™ Ace Attorney

Műfaj: Fejtörő/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 7

Műfaj: Fejtörő/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Nincs SpotPass: Nincs PEGI: 12

© 2013 LEVEL-5 Inc.

Megjelenés
Már kapható

©2014 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2014
Trademarks are property of their respective owners.

Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons Super Mario Bros.™ Edition

Megjelenés
Már kapható

Műfaj: Fejtörő/Szerepjáték Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Nincs
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Nincs PEGI: 7
© GungHo Online Entertainment, Inc. © Nintendo.
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Teljes gőzzel előre!

Verseny a Kövület Határra!

Minden ügynök figyelem - az Elnöknek szüksége van rátok a Code Name: S.T.E.A.M. osztagban! Irányíts egy csapat különleges ügynököt, verd vissza az idegen támadókat és könyvelj
el egy történelmi győzelmet ebben a körökre osztott stratégiai lövöldözős alkotásban!

Vezess, áss és párbajozz az őskori lényekkel teli Fossil Fighters Frontier keretében! Keress kövületeket,
majd keltsd életre őket különböző vivoszauruszként - csodálatos és veszélyes, harcra született lényekként!

Vezérelj egy négyfős csapatot az ellenfelekkel teli csatatérre és küzdj taktikusan gőz-alapú
fegyvereiddel és támadásaiddal! Ne felejts el félretenni egy kis gőzt, hogy ha a helyzet úgy
kívánja, visszavághass Overwatch mozdulatoddal!

Bone Buggy járgányoddal száguldozva keress kövületeket, óvatosan ásd ki őket a legkülönbözőbb
eszközök segítségével és verd vissza a vad vivoszauruszokat a körökre osztott harcokban! Típusától
függően minden kiásott kövületből különböző
mozdulatokkal bíró vivoszaurusz kelthető életre,
ami tovább erősítheti csapatodat.

Gondolkodj tiszta fejjel más játékosokkal küzdve a lokális és internetes* többjátékos módban: gyűjts minél több medált, iktasd ki az ellenfél csapatának összes tagját, vagy harcolj
a hatalmas A.B.E. robotot irányítva. Bizonyítsd be, hogy Te vagy a legjobb a publikus és privát bajnokságokban!
*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.

Lokálisan legfeljebb hat játékos csaphat össze
a 3-3 elleni küzdelmekben, interneten keresztül
pedig az 1-1 elleni Ranked Battle* csatákban. Lokálisan legfeljebb hárman továbbá a Kövület Parkokat is felfedezhetitek együtt!

A kompatibilis amiibo figurákkal
hősöket
küldhetsz a csatatérre! Ezek az egyedi karakterek
fegyvereket és speciális támadásokat használnak - de ha elesnek a csatában, kizárólag amiibo figurájukkal éleszthetők fel.

*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal kapcsolatos
adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.
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Megjelenés
Már kapható

Code Name: S.T.E.A.M.

Fossil Fighters™ Frontier

Műfaj: Lövöldözős/Stratégiai Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Van
Játékosok száma: 1-2 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 12

Műfaj: Szerepjáték Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Nincs
Játékosok száma: 1-6 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Nincs PEGI: 7

© 2015 Nintendo Co., Ltd. / INTELLIGENT SYSTEMS.
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Már kapható

© 2014–2015 Nintendo Co., Ltd./RED
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Gyűjts, építs és csatázz tenyérnyi
robotokkal
Bújj egy fiatal fiú Van Yamani bőrébe, aki egy nap egy egyedi LBX-be - összetett, alakítható, tenyérnyi robot - botlik.
Használd új szerzeményét és győzd le az ördögi New Dawn
Raisers szervezetet!
A több, mint 4000 alkatrészből páratlan LBX robotokat készíthetsz. Alakítsd kedvedre a külső és belső elemeket külön-külön és növeld LBX robotod hatékonyságát!

Engedd szabadjára a Monado erejét
Küzdj meg hatalmas fenevadakkal egy terjedelmes szerepjátékban a Xenoblade Chronicles 3D keretében, kizárólag New Nintendo 3DS és New Nintendo 3DS XL készülékeken!
Egy otthonodat ért pusztító támadást követően a bosszú által vezérelve útnak indulsz. Látogass el a horizonton túli furcsa, veszélyes vidékre, szerezz új
barátokat út közben, teljesíts több száz küldetést és nézz szembe a végzeteddel! Képes vagy megváltoztatni a jövőt, vagy Te és a fajod kihalásra van
ítélve?

Csapj össze barátaiddal és ellenfeleiddel a lokális többjátékos módban és csatázz más LBX modellekkel a 20 egyedi
arénában. A lokális többjátékos módban egyszerre akár hatan is összecsaphattok a legkülönbözőbb szabályok szerint.
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Megjelenés
Már kapható

Little Battlers eXperience™

Xenoblade Chronicles 3D

Műfaj: Akció/Szerepjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-6 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 7

Műfaj: Kaland/Szerepjáték Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Van
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Nincs PEGI: 12

©2015 LEVEL-5 Inc.
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© 2010-2015 Nintendo Co., Ltd. / MONOLITHSOFT
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Utazás a fénybe
Merj kockára tenni mindent a harcban…újra és újra!
Készülj fel egy merész, új kalandra és vess be mesteri stratégiákat a Bravely Default folytatásában! Az előző rész cselekményei óta eltelt idő számos új fenyegető veszélyt hozott
magával. Agnès Obliget elrabolták és hűséges lovagjaként hősünk, Yew feladata megmenteni.

Csatlakozz Agnès Oblige és Tiz Arrior kalandjaihoz, hogy újra fényt hozhass Luxendarc világába! Utazásod során titokzatos szövetségesekkel és
rettentő ellenfelekkel találkozhatsz, a harcokat pedig klasszikus körökre
osztott csatákban vívhatod meg. Az új “Brave and Default” és “Bravely Second” rendszerek segítségével több támadást is végrehajthatsz egy kör
alatt, vagy akár az időt is megállíthatod, hogy megfordíthasd az összecsapás menetét!

Lehetőségek
• Időzítsd taktikusan lépéseidet a Brave és Default rendszerrel a csata kimenetelének megfordításához
• Egy innovatív csavar a körökre osztott harcok világában
• Összetett, szerethető karakterek egy páratlan szerepjátékban
• Alakíts ki rugalmas stratégiákat a még több új osztály és képesség
kombinálásával
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Megjelenés
2016

Bravely Second™: End Layer

Bravely Default™

Műfaj: Stratégia, Szerepjáték Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Nincs
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: TBC PEGI: 12

Műfaj: Szerepjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Nincs PEGI: 12

© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All rights reserved.
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© SQUARE ENIX CO., LTD. All rights reserved. MAIN CHARACTER DESIGN: Akihiko Yoshida.
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A Te harcod. A Te jövőd. A Te végzeted.
Két királyság a háború szélén áll - a békeszerető Hoshido és a dicsőségre éhes Nohr
- és el kell döntened melyik oldalra állsz. Hoshido nemesként, akit a Nohr család nevelt fel két tűz között tépelődsz. Döntésedtől függ milyen sereget fogsz vezetni és
milyen különböző típusú kihívásokkal kell majd szembenézned ebben az ambiciózus, körökre osztott stratégiai játékban.

Lehetőségek
• A sorozatban először, saját testreszabható karaktered a főhős. Alakítsd kedvedre hősödet vagy hősnődet és vezényeld harcba saját hadsereged

A sötétség ébredését rombolás követi…

• Válassz a két háborúzó királyság közül,
melyek teljesen különböző történetet
és szövetségesként magad mellé állítható egyedi karaktereket kínálnak

Amíg Chrom herceg a háború megelőzésén fáradozik, egy sötét erő vet
árnyékot Ylisse és Plegia királyságainak összetűzésére, amely mellett mindez
csak jelentéktelen civakodásnak tűnik. Csapdába esve egy háborúra szomjazó királyság, egy élőhalott hadsereg és egy maszkos ismeretlen között, Chrom túlélésért vívott
harca még keményebb feladatnak tűnik mint valaha…

• A Hoshido vonalat választva dolgozz
együtt szövetségeseiddel és verd viszsza a Nohr megszállókat. A tradicionális Fire Emblem élmény

Vágj bele egy hősies kalandba ebben a magával ragadó és terjedelmes szerepjátékban! Ismerkedj meg szereplők százaival, állíts magad mellé a újabb harcosokat és tedd próbára vezetői képességeidet a csatamezőn!

• A Nohr vonalat választva reformálj
meg egy harcias királyságot belülről.
Ez a vonal összetettebb sztorit és nagyobb kihívást tartogatnak
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Fire Emblem™ Fates

Fire Emblem™: Awakening

Műfaj: Szerepjáték/Stratégia Kiadó: Nintendo amiibo kompatibilitás: Van
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Nincs Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 12

Műfaj: Stratégiai szerepjáték Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 12

© 2012-2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.
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© 2012-2013 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.
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Nintendo 3DS készülékekre látogat
a Hyrule Warriors
Vágj le egész hadseregeket kedvenc The Legend of Zelda karaktereid pusztító támadásaival a Hyrule Warriors: Legends keretében Nintendo 3DS készülékeken! Irányíts több karaktert
a leghatékonyabb stratégiához és élvezd az új The Legend of
Zelda: The Wind Waker történetszálat olyan játszható karakterekkel, mint Tetra, King of Hyrule és sokan mások. Az új lehetőségeknek köszönhetően, mint a karakterek közötti szabad váltogatás, teljesen új stratégiákkal intézheted el ellenfeleidet.

Teljesíts kooperatív missziókat a Metroid univerzumban
Csatlakozz lokálisan vagy interneten* egy négyfős különítményhez ebben a kooperatív
lövöldözős sci-fi alkotásban! A Galaktikus Szövetség Katonájaként egy lézerágyúkkal felszerelt Mech robotot irányítva kell megtisztítanod az ellenfelektől hemzsegő bázisokat
a Metroid Prime világában. Dolgozzatok csapatként, osszátok fel a különböző másodlagos fegyvereket egymás között, teljesítsetek feladat-orientált küldetéseket és győzzetek
le veszedelmes lényeket három másik játékossal. Ha szeretnél kicsit szünetet tartani csapj
össze társaiddal a Metroid Prime: Blast ball keretében!

Célozz és lőjj gólt ebben az új sci-fi sportjátékban!
Próbáld ki a Metroid Prime világában játszódó, 3-3 elleni meccseket, egyszerű irányítást
és szabályokat kínáló sci-fi sportjátékot, a Metroid Prime: Blast Ballt! Minden játékos egy
Mech robotot irányítva igyekszik a hatalmas labdát lődőzve eljuttatni azt az ellenfél kapujába. Szedd fel és használd a különböző erősítőket a meccsek során és dolgozzatok
csapatként, hogy megszerezzétek a három pontos előnyt a másik csapattal szemben!

*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.
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Megjelenés
2016 Q1

Hyrule Warriors: Legends

Metroid Prime: Federation Force

Metroid Prime: Blast Ball

Műfaj: Akció/Kaland Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1 Helyi játék: Van (1 játékos) Download Play: Nincs
Online játék: Nincs StreetPass: Van SpotPass: Van PEGI: 12

Műfaj: FPS Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: TBC Download Play: TBC
Online játék: TBC StreetPass: TBC SpotPass: TBC PEGI: 16

Műfaj: FPS/Sport Kiadó: Nintendo
Játékosok száma: 1-6 Helyi játék: TBC Download Play: TBC
Online játék: TBC StreetPass: TBC SpotPass: TBC PEGI: 16

© Nintendo © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.
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© 2016 Nintendo
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© 2016 Nintendo
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HOME Menü Témák
A Theme Shopból megvásárolható Nintendo 3DS HOME Menü témák segítségével egyedivé varázsolhatod Nintendo 3DS készüléked HOME
Menüjét. Ezek a témák nem csak személyesebbé teszik készüléked, de egyes témák saját háttérzenével, hangeffektusokkal, háttérképekkel és
ikonokkal is rendelkeznek. A Theme Shop kínálata folyamatosan bővül, így érdemes folyamatosan visszanézni - mindenki garantáltan talál
neki valót!
További információként: www.nintendo.hu

A vadászat kezdetét veszi…
Látogass el a vadonba és teríts le hatalmas, félelmetes lényeket ebben az óriási akció-szerepjátékban! Minden szörnynek megvan a maga gyenge pontja, így a vadászat során elengedhetetlen a megfelelő stratégia. Juss magasabbra, mint valaha és vesd be új ugró
támadásodat, vagy akár lovagold meg a szörnyeket! Sikeres vadászat után kutasd át a fenevadat nyersanyagokért, amikből különböző felszereléseket készíthetsz - beleértve tárgyakat és a két teljesen új Charge Blade és Insect Glaive fegyvertípust.
Vadássz együtt közelben lévő barátaiddal lokálisan, vagy kézikonzolon először, akár interneten is a Nintendo Network* segítségével és cserélj Guild Kártyákat StreetPassen keresztül. Akár egyedül játszol, akár más vadászokkal egy csapatban, készülj fel egy szörnyektől hemzsegő kalandra!
*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.

Monster Hunter™ 4 Ultimate
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Műfaj: Akció, Szerepjáték Kiadó: Capcom amiibo kompatibilitás: Nincs
Játékosok száma: 1-4 Helyi játék: Van Download Play: Nincs
Online játék: Van StreetPass: Van SpotPass: Nincs PEGI: 12
©CAPCOM CO., LTD. 2013, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

47

Élvezd a legnépszerűbb játékokat páratlan áron a Nintendo Selects sorozattal
A Nintendo Selects kínálata különös körültekintéssel lett összeválogatva, hogy mindenki megtalálja közte a számára megfelelő címet - zsákolj be néhány modern klasszikust és fedezz fel nagyszerű Nintendo 3DS játékokat fantasztikus áron!
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Mi az a Nintendo eShop?
A Nintendo eShop segítségével beléphetsz a játékok, ingyenes demók és más izgalmas tartalmak világába, amelyek mind közvetlenül elérhetőek Nintendo 3DS és 2DS konzolodról! Fedezz fel innovatív alkotásokat, amelyek kizárólag az eShop kínálatából szerezhetőek be, töltsd le a lemezes játékok digitális változatait, demókat, és a Virtual Console klasszikusait!
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Dobozos szoftverek digitális változatai

Nintendo 3DS letölthető szoftverek

A Nintendo eShop áruházából letöltött játékok digitális kiadásaival
ugyanazokat a tartalmakat élvezheted, mint a bolti változatok esetében! Az így megvásárolt szoftver-ek a Nintendo 3DS vagy 2DS konzol
SD kártyáján kerülnek eltárolásra, azaz anélkül váltogathatsz a játékok között, hogy ki kellene cserélned a gépben található játékkártyát.

Nintendo 3DS konzolodon rengeteg olyan szoftverhez férhetsz hozzá, amelyek csak a Nintendo eShopon keresztül érhetőek el. Szerezz
be hasznos alkalmazásokat és teljes értékű játékokat a pénztárcádhoz szabott árakon, néhányukat pedig akár ingyen!* A kínálatban
található címek között a 3D Classics-sorozat 3D megjelenítéshez**
igazított klasszikusait is fellelheted.

*Vezeték nélküli internet kapcsolat szükséges. A Nintendo Network ID létrehozásához el kell fogadnod a hálózat használatára vonatkozó feltételeket és rendelkezéseket.
**A Nintendo 2DS konzol kizárólag két dimenziós megjelenítést támogat.

Virtual Console

Demók

Hiányoznak a régi szép idők? A Nintendo eShopon elérhető Virtual
Console platformnak hála újraélheted a Game Boy, Game Boy Color, NES és SEGA Game Gear konzolok gyöngyszemeit. Nosztalgiázz
olyan címekkel mint a Super Mario Land vagy a The Legend of Zelda:
Link’s Awakening DX!

Próbáld ki az azonnal letölthető ingyenes demók gazdag választékát!
Kiegészítő tartalmak
Hozd ki a legtöbbet játékaidból az
extra letölthető tartalmakkal! Várnak a New Super Mario Bros 2.
Coin Rush kihívásai, a Fire Emblem:
Awakening új küldetései és szereplői, illetve még sok más plusz tartalom!
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Vásárlás a Nintendo eShop áruházában

Fizetőeszközök hozzáadása

A Nintendo eShop áruházban gyerekjáték vásárolni, akár közvetlenül az eShop felületén keresztül teszed azt, akár egy külön megvett letöltőkóddal.

Töltsd fel virtuális pénztárcádat a Nintendo eShopban!

Közvetlen vásárlás

Bankkártya használata

Ha a kínálat böngészése közben megtetszik valami, csak érintsd meg
a “Purchase Software” gombot a vásárláshoz! Ha nincs elég pénz eShop
egyenlegeden, feltöltheted azt egy bankkártyával.

Csak üsd be bankkártyád adatait, és mentsd
el azt a következő alkalomra! A jogosulatlan
vásárlások elkerülése érdekében minden feltöltés alkalmával jelszavas megerősítésre lesz
szükség.

Letöltőkódok
A boltokban megvásárolható letöltőkódok beváltásával fizetőeszköz hozzáadása nélkül juthatsz a kiválasztott szoftver digitális változatához az eShop kínálatából.

További lehetőségek
Nézz videókat
Tekints meg bemutatókat és előzetes videókat a már elérhető, vagy megjelenés előtt álló
címekből!

Találd meg a tökéletes játékot
Keress rá a szoftverre cím szerint, vagy annak
ismerete nélkül műfaj, kiadó, sőt, akár ár alapján! A Nintendo eShop kínálatában biztosan
mindig találni fogsz valamit, ami felkelti az érdeklődésed.

Toplisták
A toplistákat böngészve képbe kerülhetsz
a legnépszerűbb játékokkal és minden idők
legsikeresebb szoftvereivel, a felhasználói értékeléseknek hála pedig könnyen eldöntheted, hogy melyikkel szeretnél jobban megismerkedni.

Játékok letöltése
Máris készen állsz a letöltésre! Győződj meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje a maximumon áll-e, vagy csatlakoztasd
a konzolt a hálózati adapterhez még a folyamat megkezdése előtt.
A nagyméretű szoftvereket akár lehajtott kijelzővel is letöltheted
a Sleep Mode használatával.

52

Felhasználói értékelések
A Nintendo eShop felhasználói értékeléseivel megtudthatod, mit gondolnak mások a kiszemelt szoftverről, kinek ajánlják beszerzését,
valamint azt is, hogy miket töltöttek még le az
adott játék vásárlói - így egyszerűbben megtalálhatod a következő jelöltet.
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Próbáld ki ingyen
Nem kell feltétlen pénzt költened, hogy nagyszerű tartalmakat tölthess le a Nintendo eShopból! Próbáld ki a Nintendo 3DS játékok széles kínálatát
az ingyenesen letölthető demókkal, az ingyenes alkalmazásokkal és játékokkal a még jobb élményért!*

Steel Diver™: Sub Wars

IRONFALL Invasion

Merülj el a vízalatti csatákban! Gyűjts magad mellé egy tengeralattjáró flottát
és robbantsd ki a vízből ellenfeleidet a Steel Diver: Sub Wars keretében! Szabályozd tengeralattjáród sebességét, mélységét és irányát belső nézetből,
légy vakmerő, taktikus és mentsd meg a napot!

Csatlakozz az ellenálláshoz és foglald vissza a Földet
a megszállók seregétől, akik nem adják fel harc nélkül
az IRONFALL Invasion kampányában, majd ugorj fejest a pörgős lokális, vagy internetes küzdelmekbe az
IRONFALL Invasion többjátékos módjában!

Fullblox
Minden Fullblox fejtörőben színes blokkokból álló 3D-s kirakósok elemeit kell úgy elmozgatnod, hogy a végén lépcsőfokokat
alkotva elérj a tetejükre.

YouTube

© 2015 NINTENDO / INTELLIGENT
SYSTEMS

Pokémon Shuffle

Szoftver demók

A Pokémon Shuffle keretében a célod a különböző
pályák teljesítése az egyező Pokémonok összepárosításával. Minden pályán három vagy több Pokémon összepárosításával támadhatsz a vad Pokémonokra. Harcolj és próbáld meg elkapni
a Pokémonokat, mielőtt kifogysz a lépésekből!

Próbáld ki vásárlás előtt a számos letölthető demót!*

© 2015 POKÉMON. © 1995 - 2015 NINTENDO/CREATURES INC./GAME FREAK INC.
POKÉMON, POKÉMON CHARACTER NAMES AND NINTENDO 3DS ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.
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© 2015 VD-DEV

Nézd kedvenc videóidat vagy csatornáidat a Youtube** alkalmazáson keresztül! A komédiával kezdve a zenéken át egészen a sportokig, találd meg a neked tetsző csatornákat. A videók megtekintése csak a kezdet, ugyanis lehetőséged van tetszikelni, megosztani, kommentelni és sok mást. A Youtube
alkalmazásba bejelentkezve könnyedén elérheted követett csatornáidat, lejátszási listáidat és kedvenceidet.
YouTube and the YouTube logo are registered trademarks of Google Inc.

*Nintendo Network ID, vezeték nélküli internetkapcsolat és a hálózattal kapcsolatos adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges.
**A játékhoz internetkapcsolat, Nintendo Network ID, illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.

Pokémon Rumble World

© 2013 Nintendo Co. Ltd.

Nintendo Anime Channel
A Nintendo Anime Channel a Nintendo ingyenes*, videós szolgáltatása.
A szolgáltatást használva olyan izgalmas animék széles kínálatában böngészhetsz, mint a Kirby, a Pokémon és az Inazuma Eleven Nintendo 3DS vagy 2DS
készülékeden**. A szolgáltatás folyamatosan új tartalmakkal bővül, így érdemes gyakran visszanézni a legújabb epizódokért!

Vágj bele egy izgalmas kalandba Játék Pokémonokkal a Pokémon Rumble
World keretében! Ebben az akciódús alkotásban számos különböző helyszínen kell átküzdened magad a több, mint 700 Játék Pokémon összegyűjtéséhez és a királyság felfedezéséhez Mii karaktereddel!
Pattanj fel egy hőlégballonra és találkozz más-más Pokémonokkal a Pokémon Red, Pokémon Blue vagy akár a Pokémon Omega Ruby, Pokémon Alpha
Sapphire világából a különböző szigeteken - néhányuk még Mega Fejlődésre
is képes! A hőlégballonok más-más helyszínre repítenek el, így sosem tudhatod hol kötsz végül ki.

©2015 POKÉMON. ©1995-2015 NINTENDO/CREATURES INC./
GAME FREAK INC. DEVELOPED BY AMBRELLA.
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Tölts le játékokat a Nintendo eShopból
A Nintendo eShop tele van remek játékokkal - néhány olyannal is, amit máshol nem találsz meg! Az akciójátékoktól a kalandjátékokon és
fejtörőkön át egészen a platformerekig, mindenki megtalálhatja a neki tetszőt - és árban megfelelőt.
Shovel Knight

Pokémon™ Bank

Egy gonosz varázslónő. Egy elrabolt szerető. Egy seregnyi
ellenség. Mi hiányzik még? Természetesen egy apró, ásót
forgató lovag! Üdvözöljétek Shovel Knightot! Ez az apró
harcos felesküdött, hogy betartja a Shovelry kódex szabályait – kegyetlenül vagdosva és fáradhatatlanul ásva! – és
Ásókardjával leterít minden ellenfelet ebben a 2D-s retro
kalandjátékban, 8-bites látvány- és dallamvilággal.

A Pokémon Bank* egy Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby
és Pokémon Alpha Sapphire játékokkal kompatibilis alkalmazás és
szolgáltatás, melynek segítségével elhelyezheted, tárolhatod és kezelheted Pokémonjaidat privát Dobozokban az interneten! A Pokémon Bank leegyszerűsíti és könnyebbé teszi
a Pokémonok tárolását és átvitelét, így bármikor elérheted Pokémonjaidat szükség esetén! A Pokémon Bank egy előfizetéses
szolgáltatás, ami előfizetési díj ellenében használható. A Pokémon Bank 100 Dobozt kínál, melyek mindegyike 30 Pokémon
tárolására alkalmas, így összesen 3000 Pokémont tárolhatsz
bennük!
©1995-2013 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc

Yacht Club Games, Llc. Copyright © 2014

Mutant Mudds Super Challenge
A Renegade Kid szeretett sáros platformere újra itt van egy teljesen új játékban a Mutant Mudds Super Challenge keretében, ami izgalmas és friss platformer kihívásokat és főellenfeleket tartogat a szuper játékosoknak!
Max új információkat kap, amik felfedik az eredeti meteor becsapódási helyszínét - amiből kiderül, hogy a Mutant Mudd szörnyek továbbra is ömlenek
belőle! Max titkos rejtekhelyéről nekivág a dzsungelnek, hogy megtalálja és
elpusztítsa a meteort!

OlliOlli
Az OlliOlli addiktív játékmenete több, mint 120 trükkből és csúszásból, 50 ördögien összeállított pályából, 250 kihívásból, Spots Módból és Napi Csúszás módokból áll össze. Nem elég? Teljesítsd az összes kihívást és nyisd meg a szuper-ügyességet
igénylő RAD módot! Hozd össze a legnagyobb és legmenőbb kombókat játék közben majd tökéletesítsd a leérkezésed úgy, hogy a nemzetközi eredménytáblák tetején
landolj minden módban! Ha megvásárolod a Nintendo
3DS verziót, ingyenesen letöltheted a Wii U verziót!**

© Renegade Kid. All rights reserved. Renegade Kid and Mutant Mudds are trademarks of Renegade Kid LLC.
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*A játékhoz internetkapcsolat, Nintendo Newtork ID illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.
**Wii U és Nintendo 3DS készülékedhez ugyanazon Nintendo Network ID-t kell csatolnod.

BOXBOY!

3D Out Run™

Gondolkozz a dobozon kívül és oldj meg számos fejtörőd a BOXBOY! keretében! Ebben a 2D-s fejtőrő-platformerben dobozokat használva kell átverekedned
magad az akadályokon, hogy elérd a a pályák végét.
Qbby egy kocka karakter, aki nem tud se túl meszszire, se túl magasra ugrani, de van egy különleges képessége - dobozokat tud teremteni a semmiből. Ráadásul nem csak egyet, hanem akár
többet is egyszerre különböző elrendezésben, az
elkészített formákat pedig képes lerakni vagy eldobni a megfelelő helyre. Qbby képességeivel semmi
sem jelent akadályt!

A 3D Out Run a kritikusok által elismert 1986-os,
Yu Suzuki tervezte versenyzős játék újradolgozott
változata Nintendo 3DS készülékekre. A 3D Out
Run magában foglalja az Out Run összes eredeti
tartalmát két új pályával, pályaválasztási lehetőséggel, állítható nehézséggel és feloldható testreszabási opciókkal.
© SEGA

Azure Striker GUNVOLT
Nosztalgiázz egy tüzes fuss-és-lőjj típusú retro akciójáték, avagy az Azure Striker GUNVOLT keretében!
A közeli jövőben járunk, ahol hősünk Gunvolt olyan
szuperemberek csapatának tagja, akik képesek irányítani az elemeket, mint például a tüzet - Gunvolt esetében pedig az elektromosságot. Használd képességed szükség szerint az ellenfelek szétrobbantására és
a Sumeragi Group legyőzésére!

©2015 HAL Laboratory, Inc./ Nintendo

Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars
Donkey Kong elrabolta Paulinet és csak Mario képes megmenteni a kirakósokkal teli Mario
vs. Donkey Kong: Tipping Stars! keretében! Irányítsd Mario és barátai kicsi, felhúzós változatait
a kijárathoz a több, mint 60 fokozódó nehézségű
2D-s pályán!
Építsd és oszd meg saját pályáidat, vagy tölts le újakat más játékosoktól! A Műhely Módban szintén megalkothatod és megoszthatod pályáidat, illetve letöltheted másokét is, akár a Nintendo 3DS, akár a Wii U verzióval készítették őket!

OlliOlli ™ and © RollingMedia
Limited. Roll7 is a trading name of
RollingMedia Limited. Licensed by
Curve Digital.

© INTI CREATES CO., LTD. 2014 ALL
RIGHTS RESERVED.

SteamWorld Heist
A SteamWorld Heist egy űrkalandokról szóló játék logikai kiugrásokkal. Játssz
Piper Kapitányként és toborozz egy csapatnyi robotot, hogy aztán felfedezd és
elsöpörd egy elpusztult világ maradványait.
Szállj meg ellenséges űrhajókat és vezényeld legénységedet egyedi, körökre
osztott harcokban, melyek végkimenetele kizárólag képességeiden múlik!

© Image & Form 2015.
All rights reserved.
© 2015 Nintendo
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Super Mario Bros. 2™

Klasszikusok a Virtual Console felhozatalában
A Virtual Console szolgáltatással újra átélheted a régmúlt páratlan játékait, és olyan címeket ismerhetsz meg a Nintendo történelméből, amelyekhez még nem volt szerencséd! Frissítsd fel kézikonzolos emlékeidet a jobbnál jobb Game Boy, Game Boy Color, valamint SEGA Game Gear játékokkal, vagy a Nintendo Entertainment System klasszikusaival, amelyeket immáron bárhová magaddal vihetsz!
Minden Virtual Console játék kiegészítésre került a Restore Points rendszerrel, ami lehetőséget ad arra, hogy bármikor elmenthesd a játékállást!
Persze, ha egy igazi régimódi élményre vágysz, akkor figyelmen kívül hagyhatod ezt az újítást.

Tarts Marióval és barátaival, hogy megmenthesd Subcon világát
a zsarnok béka, Wart fenyegetésétől! A Super Mario Bros. 2. játékban horizontálisan és vertikálisan is bejárhatod a pályákat, miközben új képességeket szerezhetsz, növényeket és más tereptárgyakat dobhatsz az ellenfeleknek, valamint titkos szobákat
kutathatsz fel. Ráadásul Mario mellett Toadstool hercegnő (Peach), valamint Toad is irányítható lesz, akik mind
egyedi képességekkel bírnak!

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons és
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Veran, az Árnyak varázslója foglyul ejtette az Idők Orákulumát, hogy átírhassa
a történelmet! Link egy korokon átívelő utazásra indul az Idők Hárfájával, hogy
megmenthesse a lányt, ám az idő fogy…
Onox, a Sötétség tábornoka bebörtönözte az Évszakok Orákulumát, hogy elszívhassa a vidék életerejét! Link ezúttal az évszakokat irányítva száll szembe
a gonosz erőkkel.

©1988 Nintendo Co., Ltd.

The Legend of Zelda

Super Mario Bros.™

Super Mario Bros.™ 3

A Super Mario-sorozat több mint 25 évig uralta az eladási listákat, miközben világszerte rengeteg rajongó szívét nyerte el. Most (újra) felfedezheted
az eredeti játékot, ami oly népszerűvé tette Mariót!
Fuss és ugrálj barlangokban, kastélyokban, repülő platformokon, illetve csőrendszereken át Mario és Luigi szerepében, hogy megmenthesd Peach hercegnőt Bowser fogságából!

Ha Bowser és alattvalói bajt kevernek, Mario és Luigi újra akcióba lendül! A világsikerű Super Mario Bros. 3 a jelmezeknek hála új lehetőségeket nyújt: mosómedve módjára vitorlázhatsz Raccoon Marióval, Frog Marióként úgy úszhatsz,
mint egy béka, Fire Mario tűzlabdáival megtisztíthatod a pályákat, Tanooki Mariót irányítva pedig sebezhetetlen lehetsz. Nyolc hatalmas felfedezhető világával, új minijátékaival és számtalan titkával ez az
időtlen klasszikus megunhatatlan marad!

© 1985 Nintendo Co. Ltd.
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©1988 Nintendo Co., Ltd.

Ezzel a játékkal vette kezdetét az epikus The Legend of
Zelda-sorozat, amelyben Link egy veszélyes utazásra indul Hyrule lenyűgöző világában. Használd kardodat, pajzsodat és az eszedet, hogy visszaszerezhesd a Triforce
nyolc darabját, és megmenthesd Zelda hercegnőt! Ez az
alkotás olyan előremutató ötleteket mutatott be, amelyeket még ma, 25 évvel később is előszeretettel alkalmaznak a Zelda-játékokban.

© 2001-2013 Nintendo Co., Ltd.

Pokémon Trading Card Game

© 1986–2011 Nintendo Co., Ltd.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX
A The Legend of Zelda-sorozat első GameBoy Color konzolra megjelent epizódjában Link hajótörést szenved, és a misztikus Koholint-szigeten találja magát. Hogy hazatérhessen, szembe kell néznie egy rémisztő ellenféllel, és meg
kell oldania egy istenséget övező rejtélyt. A The Legend of
Zelda: Link’s Awak-ening DX legalább olyan óriási és lebilincselő kaland, mint bármelyik asztali konzolra szánt epizód!
© 1993–2011 Nintendo Co., Ltd.

Ez a hihetetlenül népszerű, a Pokémon Kártyajátékon alapuló Game Boy Color cím a játékosok és a kártyagyűjtők
körében egyaránt közkedveltnek bizonyult.
Fedezd fel a játékot, találj ellenfeleket és gyűjts információkat. Tanuld meg, hogyan építsd fel és kezeld paklidat, nyerj
csatákat erősítő csomagokért, majd hívd ki a nyolc Klub
Mestert! A célod: lenyűgözni a Nagymestereket annyira,
hogy megörököld Legendás Pokémon Kártyáikat!
Használd az eredeti játék paklijain alapuló több, mint 200
Pokémon Kártyát és az exkluzív kártyákat!

© 1998 – 2000 NINTENDO/Creatures inc./GAME FREAK inc.
© 2000 NINTENDO.
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StreetPass Mii Plaza

Szülői felügyelet

A StreetPass Mii Plaza előtelepítve található meg Nintendo 3DS vagy 2DS konzolodon. Hozd össze
a Miiket a főtéren! Itt találhatod meg azokat a Mii karaktereket, akikkel lokális multiplayer során vagy
a StreetPass funkciót használva találkoztál, és játszhatsz is velük!

A szülői felügyelet funkció egyszerűbbé teszi a gyermekek számára nem kívánatos tartalmak kiszűrését a szoftverek, az internetböngésző, az online közösségi funkciók, valamint a vásárlási szolgáltatások korlátozásával.A szülői
felügyelet aktiválása, illetve a már megadott beállítások megváltoztatása
a System Settings menüből elérhető PARENTAL CONTROLS menüpont alatt
tehető meg a képernyőn látható utasítások követésével. Egy tetszőlegesen
kiválasztott PIN kód megadásával megelőzhető, hogy a gyermekek hozzáférhessenek a beállításokhoz, amelyek a DONE gomb megérintése után mentésre kerülnek.

Előtelepített StreetPass Mii Plaza játékok
Puzzle Swap

StreetPass Quest

Gyűjts puzzle-darabokat más játékosoktól, és rakd össze a kedvenc Nintendo-sorozataidat ábrázoló képeket!

Ezt az elrabolt királyt valahonnan ismeritek… Hogy ki ő, azt csak akkor tudjátok meg, ha megmentitek!

Csatlakozz!
Kapcsolódj az internethez Nintendo 3DS vagy 2DS konzoloddal egy otthoni
vezeték nélküli hálózaton keresztül, vagy az Európa-szerte megtalálható hozzáférési pontok ezreivel! Ha csatlakoztál, csak érintsd meg a narancssárga
Nintendo eShop ikont a kezdéshez.

Hozd létre Nintendo Network ID azonosítódat
Hogy letölthesd az ingyenes szoftvereket és a játékok demó változatait, létre kell hoznod saját Nintendo Network ID* azonosítódat, amit a System Settings menü Nintendo Network ID Settings
pontja alatt készíthetsz el.
A Nintendo Network ID adta lehetőségek:

További megvásárolható StreetPass Mii Plaza játékok
Lövöldözz az űrben, irányíts egy sereget, fedezz fel egy kísértetjárta kastélyt, alakíts ki egy gyönyörű kertet, verd vissza a zombi inváziót vagy egyszerűen csak
horgássz egyet a további megvásárolható StreetPass Mii Plaza játékokban!
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StreetPass
Squad

StreetPass
Battle

StreetPass
Mansion

StreetPass
Garden

StreetPass
Zombie

StreetPass
Fishing

Állíts össze egy
intergalaktikus
rendőrséget és védd
meg a galaxist!

Hódítsd meg a világot
hatalmas StreetPass
seregeddel!

Nyomozz egy
a kísértetjárta
kastélyban
paranormális
detektívként!

Ültess csodálatos
növényeket kertedben
a StreetPass
segítségével!

Verd vissza a zombi
hordákat a különböző
hobbik ihlette
fegyverekkel!

Horgássz különböző
helyszíneken más-más
csalit használva!

• Letölthetsz ingyenes szoftvereket, valamint játékok demó változatait
• Beszélgethetsz másokkal kedvenc játékaidról, vagy képeket oszthatsz meg
a Miiverse egyre népesebb közösségével
• Összevonhatod Nintendo eShop egyenlegedet Wii U és Nintendo 3DS konzolokon A Nintendo eShop áruházában történő vásárláshoz nem lesz szükséged Nintendo Network ID-ra.
*The registration of Nintendo Network ID and acceptance of the network-related terms and privacy policies are required.

*A Nintendo Network ID létrehozásához el kell fogadnod a hálózat használatára vonatkozó feltételeket és rendelkezéseket.
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Miiverse – összeköti a világ játékosait!
A Miiverse egy internetes közösségi szolgáltatás Nintendo 3DS és Wii U konzolokra, amely Mii karakterek
formájában hozza össze a játékosokat. Oszd meg a világgal élményeidet, érdeklődési körödet és a legfrissebb eseményeket! Itt bátran közzéteheted gondolataidat, az érintőképernyőn kézzel írott üzeneteket hagyhatsz barátaidnak, feltöltheted a játékokból megörökített pillanatokat*, sőt, akár előre is elkészítheted bejegyzésedet a következő alkalomra!
A Miiverse okostelefonról és számítógépről is elérhető: http://miiverse.nintendo.net

*A támogatott játékokban
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