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Vstupte do světa hry Monster Hunter
Generations, ve které se budete vydávat do
divočiny a lovit zde širokou paletu zuřivých
monster! Zvolte si jeden ze čtyř odlišných
loveckých stylů, popadněte zbraň a postavte
se kolosálním protivníkům sami nebo s loveckou
družinou po boku!
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Astalos

Mizutsune

Astalos je agresivní elektrická wyverna, která dokáže vypouštět
elektrické výboje takřka ze všech částí svého těla.

Majestátní leviatan Muzutsune používá bubliny ke zpomalení
své kořisti před tím, než vyrazí do smrtícího útoku.

Gammoth

Glavenus

Tesáky vyzbrojený Gammoth vydrží i ty nejmrazivější teploty
a používá sníh k zadušení svých protivníků.

Brutální wyverna Glavenus zasazuje drtivé údery svým meči
podobným ocasem.
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Vzhled vašeho lovce je plně upravitelný, takže vytvořit si
perfektní postavu je opravdu snadné. Zvolte si z rozdílných
tváří, účesů, barvy kůže či hlasů.
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Coby lovec máte povinnost chopit se zbraně a použít ji proti
všem druhům monster působících problémy okolním vesnicím.

Sběr
Vydejte se na průzkum terénu a hledejte předměty jako jsou
bylinky, rudy nebo dokonce vzácná vejce monster.

Lov
Většina úkolů po vás bude vyžadovat vystopovat a skolit
nejrůznější monstra a někdy dokonce několik.

Chytání
Lovte označená monstra, ale namísto zasazení poslední rány
je chyťte do pasti a následně uspěte.
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Mixujte jednotlivé části zbrojí a vytvořte
si tak skutečně unikátního lovce!
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Krátce po začátku vaší výpravy si budete moct vytvořit svého vlastního
prowlera, Felyne válečníka, kterého budete moct přímo ovládat!
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Prowler mód je skvělým seznámením nováčků s Monster Hunter
sérií a zároveň představuje zcela novou výzvu pro zkušené lovce.
Prowleři mají záviděníhodné schopnosti jako je nekonečná výdrž,
snadnější získávání surovin a zásoba zdraví doplňujících ořechů,
která jim umožní vrátit se okamžitě do boje tam, kde by už lovec
ztratil vědomí. Zároveň mají devět životů, takže je jen tak něco
nedostane!
Jako prowler se můžete vydat plnit jakýkoliv úkol, podporovat
ostatní lovce v boji nebo ho sami vést! Můžete také coby prowler
vyrazit na lov s kamarády v rámci lokálního i online multiplayeru!

Přepínat mezi lovcem a prowlerem můžete na Palico
vývěsce mezi jednotlivými úkoly.
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Felyne mohou být taktéž
najmuti jako Palico, kteří vás
budou doprovázet na výpravách.
Během vašich úkolů vás mohou
doprovázet až dva Palico.
Trénujte je a vyzbrojte, aby s vámi v bojích dokázali držet krok!
Registrováním Palica jako prowlera nad ním budete moct převzít
přímou kontrolu v Prowler módu!
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ZCELA NOVÁ
LOVIŠTĚ

Ať už budete hrát za lovce či prowlera, můžete se dát do kupy až
se třemi dalšími hráči v rámci lokálního nebo online multiplayeru
a spolupracovat s nimi na skolení místních behemotů.
Spojit síly s až třemi dalšími přáteli v online nebo lokální
kooperaci nemůže být snadnější!

KLASICKÉ VESNICE

NOVÉ VESNICE

Před důležitými úkoly se nezapomeňte posilnit
vynikajícím jídlem a získat tak extra statistiky k dobru
jako je vyšší výdrž či poškození.
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LOVTE SE STYLEM!
Ušijte si své schopnosti na míru za pomoci jednoho ze
čtyř loveckých stylů. Můžete si také osvojit takzvaná
Hunter Arts a používat úžasné speciální pohyby pro
uhýbání či rychlé výpady, za pomoci kterých dokážete
skolit i ty největší monstra!

AERIAL STYL
Odpalte se do vzduchu za pomoci výbušnin,
monster nebo dalších hráčů. Jakmile budete
ve vzduchu, přistaňte na zádech monster
nebo proveďte speciální útok!
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ADEPT STYL
GUILD STYL

Blokujte, vyhýbejte se a odrážejte útoky
za pomoci speciálních pohybů založených
na volbě vaší zbraně. Plně ovládněte její
načasování a zůstaňte v ofenzivě!

Dobrý všestranný styl. Toto
nastavení bude velmi dobře známé
lovcům z předchozích dílů série a
je zaměřené na dokonalé ovládnutí
zvolené třídy zbraně.
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STRIKER STYL
Tenhle styl vám umožní vyzbrojit
se až třemi Hunter Arts najednou!
Jejich ukazatele se navíc
budou nabíjet i když dostanete
poškození, takže budete moct
vracet rány za pomoci kombinací
jednotlivých Hunter Arts!
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Přidejte do svého stylu nové pohyby
za pomoci Hunter Arts. Stačí naplnit
jejich ukazatele řetězením útoků a pak
aktivovat velkolepé akce pro úniky
ze spárů monster, vyléčení ostatních
hráčů či zasazení pořádné rány!
Hunter Arts je možné získat plněním
úkolů v Hunters Hub. Pamatujte
ale, že jejich množství, které si sebou
můžete vzít na lov záleží na vašem
loveckém stylu. Vybírejte tedy pečlivě!
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TŘÍDY ZBRANÍ PRO BOJ NA BLÍZKO
Takzvaní mistři čepelí jsou lovci používající zbraně pro boj na blízko
a nosí pro tento účel uzpůsobené zbroje.
DVOJITÉ ČEPELE
(RYCHLÁ ZBRAŇ)

VELKÝ MEČ

Jako blesk rychlá a stejně tak ničivá
dvojčata, která jsou ideální pro
rychlé a plynulé údery. Plně ovládněte jejich bojový rytmus a žádné
monstrum vám dlouho neodolá.

(TĚŽKÁ ZBRAŇ)

Disponuje obrovskou ničivou silou
a lze ho použít k blokování namísto
štítu.

DLOUHÝ MEČ
(RYCHLÁ ZBRAŇ)

Dlohý meč je stejně tak krásný jako
smrtící a wyverní šupiny před ním
představují asi stejnou ochranu jako
listy papíru.

KLADIVO
MEČ A ŠTÍT

(RYCHLÁ ZBRAŇ)

Tradiční bojový styl využívají jednoruční
meč a štít. Tato kombinace je populární pro
svou schopnost čelit takřka jakékoliv situaci
a vysokou mobilitu.
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(TĚŽKÁ ZBRAŇ)

Tahle zbraň obětuje obranu ve
prospěch čisté ničivé síly. Nabijte jí
a přetáhněte s ní monstra tak, že se
budou pár okamžiků jen omráčeně
motat.
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GUNLANCE

(TĚŽKÁ ZBRAŇ)

Tahle kombinace děla a obrovského
kopí je schopná na krátkou vzdálenost
napáchat neskutečné škody.

LOVECKÝ ROH
(TECHNICKÁ ZBRAŇ)

Obrovská zbraň, na kterou může
její majitel hrát nejrůznější tóny.
Propletením jednotlivých not do
jistých melodií pak dostanou lovci
dodatečná posílení svých statistik.

TRANSFORMAČNÍ
SEKYRA
(TECHNICKÁ ZBRAŇ)

Tahle neskutečná zbraň
se umí na povel změnit ze
sekyry na meč a zpátky.

KOPÍ

(TĚŽKÁ ZBRAŇ)

Zpoza hradby neproniknutelného
štítu si touhle extrémně dlouhou
zbraní udržíte od monster
relativně bezpečný odstup.
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ÚTOČNÁ ČEPEL
(TECHNICKÁ ZBRAŇ)

Silně technická zbraň spojující rychlé
pohyby meče se sílou sekyry, se kterou
je navíc možné používat speciální
elementární útoky.

TŘÍDY ZBRANÍ PRO BOJ NA DÁLKU
Střelci používají lehčí zbroje a nesou si sebou na lov mimo jiné také
zásobu střeliva pro svou zbraň na dálku.
TĚŽKÁ PUŠKA
(STŘELNÁ ZBRAŇ)

Silná zbraň na dálku s větší
razancí a lepší obranou, u které
je však třeba počítat s její větší
hmotností.

HMYZÍ GLAIVE
(RYCHLÁ ZBRAŇ)

Létající Kinsekti umí z monster
vysát dodatečné statistiky pro své
lovce a glaive může posloužit k
odražení se do vzduchu za účelem
útoku či obrany.

LEHKÁ PUŠKA
(STŘELNÁ ZBRAŇ)

Lehčí zbraň na dálku určená k ostřelování
monster pěkně z dálky. Změnou typu
používané munice ji lze přizpůsobit pro
podporu ostatních lovců.

LUK

(STŘELNÁ ZBRAŇ)

V rukou zkušeného lovce představuje
luk zbraň s obrovským potenciálem.
Mezi jeho hlavní přednosti patří
několik typů šípů a nepřekonatelná
přesnost.
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naskenujte
tento QR kód
a stáhněte si

demo
zdarma!

/monsterhunter

@MonsterHunter

/monsterhunter

www.nintendo.co.uk/monsterhuntergenerations
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