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OBJEVTE SKRYTÝ
SVĚT YO-KAI!

Seznamte se s Yo-kai!
CO JSOU TO YO-KAI?
Y
Yo-kai
mohou být roztomilí, cool nebo straššidelní... no a většinou jsou rošťáčtí! Nevidittelní obývají náš svět a způsobují celou řadu
pproblémů! Nemůžete je sice vidět, ale jsou
opravdu všude. Pod auty, na stromech nebo
o
dokonce v řekách!
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Co jsou vlastně
Yo-kai Watch?
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Jeden z vašich prvních Yo-kai kamarádů! Pokud
se Jibanyan zrovna někde neválí a neláduje se
čokoládou, pravděpodobně si procvičuje své bojové chvaty na projíždějících nákladních autech...
většinou s bolestivými výsledky!
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JIBANYAN

Whisper je samozvaný Yo-kai
majordomus a je odhodlaný
pomoct vám naučit se víc
o světě Yo-kai... ať už budete
chtít nebo ne!

Yo-kai Watch jsou speciální hodinky, které
vám umožní vidět jinak neviditelné Yo-kai!
Když nějaké Yo-kai potkáte, pokuste se je
zaujmout v bitvě nebo jim nabídnout jejich
oblíbené jídlo a možná se s nimi dokážete
spřátelit! Na důkaz přátelství pak od nich obdržíte jejich medaile, které vám v kombinaci
s Yo-kai Watch umožní povolat je na pomoc
při vaší výpravě!
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Díky Yo-kai Watch můžete tyhle neviditelné rošťáky najít, spřátelit se s nimi a v případě
nouze je povolat na pomoc! Čeká na vás přes 350 Yo-kai, přičemž každý má svou jedinečnou osobnost! Zde jsou někteří z nich:
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BLAZION

WALKAPPA

KOMASAN

Král šelem
e s ohnivou hřívou
hřívou!
Tenhle horkokrevný Yo-kai v lidech podněcuje silnou motivaci!

Většina kapp zůstává ve vodě,
ale tenhle dobrodruh se vydal
na souš. Pořád si sebou ale
nosí lahev vody, aby se mohl
namáčet.

Komasan je venkovský strážce,
jehož svatyně byla srovnána se
zemí. Sice se přestěhoval, ale
pořád má problém přizpůsobit
se rytmu velkoměsta.

CESTUJTE PROTI PROUDU
ČASU A OBJEVTE PŮVOD
YO-KAI WATCH!
Ve hře YO-KAI WATCH 2 se coby Nate nebo Katie vydáte na cestu napříč časem,
abyste odhalili záhady Yo-kai i samotných Yo-kai Watch!

NATE

KATIE

N
Natemu jeho kamarádi
ča
často říkají, že je nudný
a obyčejný. Kdyby jenom
vě
věděli o jeho úžasných
do
dobrodružstvích ve světě
Yo
Yo-kai!

Katie je Nateho kamarádka a spolužačka no a taky
častá oběť rošťáren okolních Yo-kai.

Zlověstná síla zažehla válku mezi
frakcemi Yo-kai známými jako
Bony Spirits a Fleshy Souls, čím
způsobila chaos po celém světě.
Nate a jeho přátelé tak musí
cestovat časem, aby vypátrali, kdo
za tímhle ďábelským plánem stojí.
Mohou v tom být nějak zapletení
tihle dva divní Yo-kai?

POTKEJTE HROMADU
NOVÝCH PŘÁTEL!
BEAR

HOVERNYAN

Bear navenek působí silněě
a drsně, ale jinak ho trápíí
úplně stejně problémyy
jako ostatní děti.

EDDIE
Eddie věří pouze tomu, co
může vidět na vlastní oči.
Existenci Yo-kai tedy nikdy
neuzná, i kdyby ho nechali
tančit třeba celý den!

Vznášející se kočičí Yo-kai
Hovernyan se obléká jako
superhrdina... no a taky se
tak chová!

NATHANIEL
Nathaniel je mladý chlapec, který chce být hrdina
a hrozně moc se podobá
Natemu.

VÁLKA PROTI HŘÍŠNÝM
Existuje skupina zlých Yo-kai známá pouze jako Hříšní. Tihle potížisti se zdají být
nějak spojení s konfliktem mezi oběma frakcemi Yo-kai.
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NAJDĚTE YO-KAI
A SPŘÁTELTE SE S NIMI!
Yo-kai jsou schovaní všude možně. Najdete je v koších na odpadky,
na stromech či pod auty a občas při jejich hledání dokonce narazíte
na užitečné předměty.

KOUKNĚTE NA SVŮJ YO-KAI RADAR!
Klepe se vám na vašich Yo-kai Watch ručička? Tak to je blízko nějaký
Yo-kai! Pokud narazíte na cokoliv podezřelého, zmáčkněte tlačítko Y
a prohlédněte si to pomocí Yo-kai čočky. Pokud je to Yo-kai a vy ho
dokážete zaujmout v bitvě (případně ho správným způsobem uplatíte)
možná vám dá svou Yo-kai medaili!

PROZKOUMEJTE SVĚT!
SPRINGDALE
Nádherné město, kde Nate a jeho kamarádi žijí
a chodí do školy. Prozkoumejte zde každé zákoutí a skulinu od horských cestiček až po lidmi překypující ulice. Narazíte zde na hromadu
nejrůznějších lidí a dokonce i nějaké Yo-kai,
kteří budou potřebovat vaši pomoc!

HARRISVILLE
Poklidné venkovské městečko, o kterém ale
poměrně záhy zjistíte, že má velice bohatou
a hlavně neobvyklou historii.

SAN FANTASTICO
Tohle ospalé přímořské městečko skrývá mnohá tajemství, která čekají na své odhalení!

VYDEJTE SE NA VÝLET DO MINULOSTI!
Cestujte zpět v čase o 60 let, kde potkáte nejen Yo-kai z minulosti, ale
také Nateho vlastního dědečka, když byl v jeho věku. Právě zde odhalíte
tajemství původu Yo-kai Watch a získáte nové Yo-kai Watch model nula.

MIRADOX
Jeden z mnoha nových Yo-kai, na které
na svém dobrodružství narazíte, je Miradox.
Tenhle Yo-kai je magické zrcadlo se schopností přesouvat vás zpět v čase.

SOUBOJE
POVOLEJTE SVÉ YO-KAI DO BOJE
PROTI ŠPATNĚ SE CHOVAJÍCÍM
NEBO SKUTEČNĚ ZLÝM YO-KAI!
4 ZPŮSOBY POMOCI VAŠIM YO-KAI!

ZACÍLENÍ

OČIŠTĚNÍ

PŘEDMĚT

Pomozte vašim Yo-kai
zaměřit se na protivníky
a slabá místa bossů.

Pokud má váš Yo-kai
negativní status, vylečte ho
a získejte zkušenostní body.

Pomozte vašemu týmu
nasbíranými předměty
nebo s nimi uplaťte oponenta.

SOULTIMATE
Použijte speciální
Yo-kai útoky!

ZPŮSOBY JAK POSÍLIT VAŠE YO-KAI!

FÚZE
Pan Zen je mnich v místním chrámu,
který může spojovat vaše Yo-kai dohromady a vytvářet tak extrémně silná
komba. Zkombinujte Pallysola s Mad
Mountainem a vytvořte Scarasola!

Někteří Yo-kai mohou dokonce fúzovat
s předměty. Zkuste různé kombinace
a získejte tak vzácné Yo-kai! Například
kombinací Akeho s činkami získáte
silného Yo-kai Payna.

EVOLUCE
Čím více vaši Yo-kai absolvují bitev, tím víc
získají zkušeností. Jakmile pak dosáhnou
určité úrovně, někteří z nich získají novou
silnější formu!

MULTIPLAYER
S kamarády můžete soupeřit, vyměňovat Yo-kai medaile nebo se dokonce
spojit v co-op multiplayeru či módu Yo-kai Watch Blasters.

SPOJTE SE V NOVÉM MÓDU
YO-KAI WATCH BLASTERS!

VS
Vyzvěte kamarády k boji za pomoci funkce Local Play nebo nově také přes
internet*. Získávejte body a vyměňujte je za herní předměty.

VYMĚŇUJTE SPOLU YO-KAI MEDAILE!
Vyměňujte Yo-kai medaile lokálně s kamarády nebo přes internet*.
Obchodování je skvělá
cesta, jak získat Yo-kai
exkluzivní pro jednotlivé
verze hry!

Hrajte za jednoho z vašich Yo-kai a společně s kamarády vytvořte ultimátní tým. Čím lepších
dosáhnete výsledků, tím lepší dostanete na konci odměnu.

STÁHNĚTE SI ZDARMA DEMOVERZI
Z NINTENDO ESHOPU!*
V YO-KAI WATCH 2 demoverzi můžete navštívit okouzlující vesničku Harrisville,
kde poprvé potkáte Hovernyana! Prozkoumejte město, bojujte s Yo-kai a hledejte
skrytá tajemství...

*Vyžadováno bezdrátové připojení k internetu, Nintendo Network ID a přijetí podmínek jeho užívání.

PŘIDÁŠ SE K BONY SPIRIT
NEBO FLESHY SOUL?
SOUL?
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S některými Yo-kai se můžete spřátelit
pouze v jedné z verzí hry!

Speciální verze hry obsahuje exkluzivní Jibanyan medaili,
která vám zpřístupní nový Soultimate útok!

Demoverze zdarma na

Navštivte oficiální webové stránky pro více informací: www.mojenintendo.cz

