MI AZ A
YO-KAI WATCH?

FEDEZD FEL A YO-KAI
LÉNYEK REJTETT VILÁGÁT!
BIZTOS EGY YO-KAI VAN
VALAHOL A KÖZELBEN!

MI AZ A YO-KAI?
A Yo-kai lények a többség számára láthatatlanul
élnek világunkban. Általában nincsenek rossz
szándékaik, de meg van saját akaratuk, amihez egy
egyedi képesség is párosul! Ha tehát valami rossz
történik az életünkben, annak az oka könnyen
lehet egy csintalan kedvű Yo-kai…

TÖBB SZÁZ
VAN BELŐLÜK!
A Yo-kai Óra segítségével megtalálhatod
a rejtőzködő Yo-kai lényeket,
összebarátkozhatsz velük és szükség esetén
a hasznodra fordíthatod az erejüket. Összesen
több mint 200 különböző fajta Yo-kai várja, hogy
felfedezd!

SZÁMOS KALAND VÁR SPRINGDALE
VÁROSÁBAN!
A Yo-kai Watch játékban hatalmas területet járhatsz
be a hegyi ösvényektől kezdve az nyüzsgő városi
utcákig, közben rengeteg különböző emberrel és
néhány a segítségedet kérő Yo-kai lénnyel találkozva.
Egyes küldetések a történet részét képezik, míg mások
csupán szórakoztató jellegűek. Tárgyától függetlenül
minden küldetés remek alkalom, hogy még erősebbé
tedd Yo-kai lényeidet!

A TÖRTÉNET KEZDETÉT VESZI!
Egy nyári napon Springdale városában egy fájdalmasan átlagos fiú,
Nate, bogarat gyűjteni indul az iskolai tudományos projektjéhez.
Bogarak helyett azonban egy Whisper nevű nagyszájú Yo-kai
lénybe botlik! Whisper egy Yo-kai Órát ad Natenek, mellyel
képes lesz látni az egyébként láthatatlan Yo-kai lényeket. Nate
az óra segítségével nyomozni kezd a város rejtélyei után és
igyekszik meggyőzni a Yo-kai lényeket, hogy hagyjanak fel csúfos
tréfáikkal és használják inkább jó célokra erejüket.

WHISPER

Egy kőbe zárt Yo-kai, aki megjelent Nate előtt.
Whisper egy önjelölt „Yo-kai komornyik” és
eltökélten segít Natenek többet megtudni a Yo-kai
lényekről akár akarja Nate, akár nem.

JIBANYAN
Jibanyan az egyik első Yo-kai, akit Nate felfedez. Amikor éppen
nem csokoládét majszol, Jibanyan szereti mozgó járműveken
gyakorolni harci mozdulatait, aminek általában fájdalmas
a végeredménye.

Katie, Eddie és Bear Nate legjobb barátai – legalábbis legjobb emberi barátai!
Utazásod során velük és sok más érdekes karakterrel fogsz találkozni.

JÁTÉKMENET
VÁLASZD KI
KA
KALANDOROD
Yo
Yo-kai
küldetésedhez Nate
vagy Katie között választhatsz,
de
d akár át is nevezheted
őket
őke és megalkothatod saját
karakteredet!

TALÁLJ MÉG TÖBB YO-KAI LÉNYT KÜLDETÉSEKEN!
Egyes küldetések a történet részét képezik, míg mások csupán szórakoztató jellegűek.
Apa nagyon feledékeny mostanság, lehet egy Yo-kai az oka? Komasan a kistestvére után
kutat, segítesz neki?

TALÁLD MEG ÉS BARÁTKOZZ ÖSSZE VELÜK!
A város minden pontján találkozhatsz Yo-kai
lényekkel a szemétben, kukákban, fákban vagy
autók alatt, így mindig alaposan nézz körül. Néha
még hasznos tárgyakat is találhatsz! Összesen
több mint 200 fajta Yo-kai rejtőzködik a városban.
Képes vagy mindet megtalálni?

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

YO-KAI ÉRMÉK
Amikor összebarátkozol egy Yo-kai lénnyel, az odaadja érméjét, amivel szükség esetén
megidézheted. A Yo-kai lények persze nem adják csak úgy oda bárkinek érméjüket.
Bizonyítanod kell érte rátermettségedet egy szívességgel vagy harcban. Néha még
a tiszteletüket is elnyerheted, ha adsz nekik kedvenc ételeikből! A Yo-kai Óra egyszerre
csak 6 Yo-kai érme tárolására képes. A többit a Yo-kai enciklopédiaként szolgáló Yo-kai
Medallium könyvben tarthatod.

JÁTÉKMENET
YO-KAI LÉNYEID ERŐSÍTÉSÉNEK
MÓDJAI
Egyesítés

HASZNÁLD
AZ ÓRÁT!
Légy jó Yo-kai edző és segíts Yo-kai lényeidnek!
Használj különböző technikákat, hogy megtaláld
még a legyőzhetetlennek tűnő ellenfelek gyenge
pontját is és intézd el őket csapatoddal!

4 MÓD YO-KAI LÉNYEID SEGÍTÉSÉRE!

CÉLZÁS

MEGTISZTÍTÁS

TÁRGYAK

Segíts Yo-kai lényednek egy
bizonyos ellenségre, vagy
egy főellenfél adott pontjára
koncentrálni.

Ha Yo-kai lényedet
megszállják harc közben,
gyógyítsd meg és szerezz
plusz tapasztalati pontokat.

Használd begyűjtött tárgyaidat
csapatod kisegítésére vagy
ellenfeled lekenyerezésére!

Mr. Zen, a Shoten Templom szerzetese
képes egyesíteni bizonyos Yo-kai
lényeket egy új, még erősebbé
Yo-kai lénnyé. Jibanyan és Roughraff
egyesítésével például megalkothatod
a menő rossz cica Baddinyant.

Egyes Yo-kai lények hétköznapi
tárgyakkal is egyesíthetők. Próbálj ki
különböző kombinációkat ritka Yo-kai
lények feloldásához! Chansin és a kard
egyesítésével például megalkothatod
a legendás kardforgató Sheent!

FEJLŐDÉS

SOULTIMATE
Vess be pusztító
Yo-kai mozdulatokat!

Yo-kai lényed minél többet harcol, annál
több tapasztalati pontot szerez. Egy
bizonyos szint elérésekor egyes Yo-kai
lények új, fejlettebb külsőt kapnak!
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Ingyenesen
letölthető
demó!
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ID azonosítót igényel. Használatához a
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