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Probuďte v so
bě svého
vnitřního Po
kémona!

ZAČNĚTE KVÍZ ZDE!*
Do vaší třídy nastoupí nový spolužák.
Co uděláte?

Nabídnete mu, že ho
provedete po škole.
Dva vaši kamarádi se spolu hádají a vy je chcete
zastavit. Co uděláte jako první?

Nejprve je zastavíte a teprve
potom se začnete ptát.

Zamyslíte se nad podstatou
jejich hádky.

Na polovině cesty do školy si uvědomíte, že jste něco
zapomněli, ale pokud se pro to vrátíte, přijdete pozdě...

Raději přijdete
do školy včas.

Stejně se pro
zapomenutou věc vrátíte.

Počkáte si, co za člověka
se z něj vyklube.
Ve vaší oblíbené pekárně začnou
prodávat nový druh koláče...

Bez váhání novou
pochoutku vyzkoušíte!

Večeře je na stole a vy máte pořádný hlad! Dokážete těžko
myslet na něco jiného, než jak naplnit kručící žaludek...

Počkáte, než se všichni
usadí ke stolu.

Charmander

Snivy
*otázky ve hře se mohou lišit.

Objednáte si
jako vždycky.

Začnete jíst jakmile
dostanete možnost.

Pikachu

Piplup

Potkejte hromadu Pokémonů!
Ve hře můžete narazit na více než 700
Pokémonů, a to včetně těch legendárních!
Je pouze na vás je zachránit a spřátelit se
s nimi.
Co byste udělali, kdybyste se
jednoho dne probudili jako
Pokémon? Připojte se k expedici,
prozkoumejte tajemné dungeony,
spřátelte se s ostatními Pokémony
a zachraňte jejich svět.

Zvolte si svého Pokémona!
Vyberte si svého Pokémona a jeho
partnera z dvacítky rozličných Pokémonů!

Nikdy nevkročíte dvakrát
do stejného dungeonu!
Dungeony se náhodně generují
pokaždé, když do nich vkročíte.
Koridory, místnosti, předměty
a dokonce i Pokémoni tak nejsou
nikdy stejní!

Podstupte Mega Evoluci
a zažijte fantastické bitvy!
Pokud některé ze svých Pokémonů vybavíte
looplet náramkem a speciálním druhem emery,
umožníte jim podstoupit Mega Evoluci!

Meowth Theater

Nahrávejte a stahujte speciální
dungeon replay filmy a odkoukejte
z nich užitečné tipy a techniky!

y, učte se
Vyrazte do škol
kamarády!
a získejte nové

Přidejte se k Expedition Society!

Navštivte Pelipper Island
pro přijetí Wonder Mailů,
propojení s přáteli skrze
StreetPass a mnohem víc!

Kecleon Shop

Lapras Travel Liner

Kupte si užitečné předměty
na vaše výpravy!

Ve škole se naučíte jak bojovat jako tým!
Útočte spolu jako jeden a dosáhněte
super silných komb!

Pelipper Island

Lapras Travel Liner vás zaveze
na vodní, vzdušný, travní, mlžný
a písečný kontinent.

Glorious Gold

k
Klefki’s Rockin’ Loc

Zde vám otevřou
truhly s poklady
nalezené
v dungeonech!
Vyměňte zlaté cihličky za spoustu peněz!

Café Connection

Staňte se členem Expedition Society
a pomozte zachránit svět Pokémonů!
Použijte Connection Orb,
najděte Pokémony v nouzi
a zachraňte je!
Čím více Pokémonů zachráníte,
tím více spojení získáte!

Hawlucha’s Slam School

Zde se Pokémoni
mohou odnaučit
či si vzpomenout
na útoky, nebo se
naučit nové!

Občas se tu zastavte. Pokémoni
vám zde totiž budou nechávat odměny
za plnění úkolů!
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Již v prodeji!
émony...

Další dobrodružství s Pok

Pokémon Rumble World je akcí nabité
dobrodružství s Toy Pokémony, ve kterém
budete cestovat do nejvzdálenějších
koutů království hraček za pomoci
horkovzdušných balonů s cílem posbírat
přes 700 Toy Pokémonů!

Free-to-start* verze hry k vyzkoušení na
*Obsahuje mikrotransakce.

