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FFFFFFeeeeeeedddddddeeeeeeezzzzzzddddddd ffffffeeeeeeellllll aaaaaaa PPPPPPoooooookkkkkkééééééémmmmmmooooooonnnnnnoooooookkkkkk 
izgalmas világát…iizzgggaallmmaass vviilláágggáátt…

Látogass el az Látogass el az 
Alola régióba!Alola régióba!

…és szállj szembe a Koponya …és szállj szembe a Koponya 
Csapat csatlósaival!Csapat csatlósaival!

A kalandod itt A kalandod itt 
kezdődik…kezdődik…

Szerezz új barátokat…Szerezz új barátokat…

A Pokémon egy hatalmas, Pokémonok lakta világban 

játszódó szerepjáték sorozat. A Pokémonok minden 

méretben és formában előforduló lények – több száz 

van belőlük! 

Új Pokémon Sun és Pokémon 

Moon kalandod a közkedvelt 

üdülőhelyként is ismert 

Alola régió trópusi szigetein 

játszódik, amit minden 

oldalról tenger vesz körül és 

özönlenek rá a turisták a világ 

minden tájáról!

Az Alola régióban egy 

csoport útonálló, a Koponya 

Csapat okoz galibát. Ellopják 

más emberek Pokémonjait, 

feldúlják a próbák helyszíneit 

és minden gaztettben 

örömüket lelik.

A Koponya Csapat Tagok

A Koponya
Csapat Főnöke Guzma

A Koponya 
Csapat Admin 

Plumeria

Kukui Professzor
Kukui Professzor az Alola 

régió megbízható Pokémon 

professzora. Az otthonod 

közelében él és vigyáz rád. 

Testét körülölelő fehér 

köpenyét minden más réteget 

mellőzően, lazán hordva 

igazán megmutatja egyedi 

stílusát.

Lillie
Lillie egy rejtélyes lány, 

aki a professzornak 

segédkezik. Nem rajong 

a Pokémonok harcra 

kényszerítéséért, de imád 

olvasni és már számos 

könyvön átrágta magát!

Hau
Hau egy Pokémon rajongó 

fi atal fi ú, hatalmas 

étvággyal. Ahogy az Alola 

régióba költözöl, rögtön 

összebarátkoztok.

Az új Rotom Pokédex 

rögzíti a Pokémonok 

adatait, tanácsot ad merre 

menj tovább és még saját 

személyisége is van!
A Pokémon Sun és Pokémon 

Moon játékokban Pokémon 

Edzőként járod be az Alola 

régiót. Mint Pokémon Edző, 

a feladatod Pokémonokat 

befogni, edzeni őket és 

átküzdeni velük magad 

a sziget kihívásokon! 

Tudj meg többet a sziget 

kihívásokról a 9. oldalon.

Csa

A C t T k

uzma

4 5



VáVáVáVáVáVáVáVáVáVáVálalalalalalalalalalalaszszszszszszszszszszszddddddddddd kikikikikikikikikikiki kkkkkkkkkkkezezezezezezezezezezezdődődődődődődődődődődő PPPPPPPPPPPokokokokokokokokokokokémémémémémémémémémémé onononononononononono ododododododododododod!!!!!!!!!!!

Melyikük oldalán indulsz útnak?MMMMMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMellllllylylylylylylylylylylylylyyyyyikikikikikikikikikikikikikikikikikikükükükükükükükükükükükükükükükükükük ooooooooooooooldldldldldldldldldldldldldldldldldld llllalalalalalalalalalalalalalalááááánánánánánánánánánánánánánán iiiiiiiiiiiiiiiiii ddddndndndndndndndndndndndndndnd lllllulululululululululululululsszszszszszszszszszszszszsz úúúúúúúúúúúúúúúúúúttttntntntntntntntntntntntntntn kkkkakakakakakakakakakakakakakak??????????????????

Grass/Flying (Fű/Repülő) Water (Víz) Fire (Tűz)
Rowlet képes hangtalanul 

támadni!

Popplio úszási sebessége 

túllépi a 25 mérföld/órát!

Litten képes lángoló 

szőrgolyókkal támadni!

Rowlet Rowlet PopplioPopplio Litten

kkkkkkkkkémémémémémémémémémémé onononononononononono ododododododododododod!!!!!!!!!!!kkkkkkkkkkkémémémémémémémémémémé onononononononononono ododododododododododod!!!!!!!!!!!

LittenLitten

Ismerd Ismerd 
a típusokat!a típusokat!

Bemutatkoznak az új Bemutatkoznak az új 
regionális változatokregionális változatok

Kezdő Pokémonod kiválasztása rendkívül fontos döntés. Ez a Pokémon új kalandod 

kezdetétől a csapatod tagja lesz, tehát válassz megfontoltan..
Rengeteg különböző típusú Pokémon létezik, melyek közül egyesek erősebbek más 

típusokkal szemben! A Pokémonok különleges képességekkel is rendelkeznek, amiknek 

különleges hatása lehet vagy bónuszokat adhat a harcban! Íme, néhány példa, hogy milyen 

Pokémonokkal fogsz találkozni:

Egyes Pokémonok az Alola régió 

jellegzetes mikroklímájához 

alkalmazkodva, más régióban 

élő társaiktól eltérő formát 

öltöttek!

Alola Vulpix

Alola Raichu

Alola Exeggutor

Alola Meowth

Tapu Koko
Electric/Fairy

Elektromos/Tündér

Yungoos 

Normal

Normál

Pikipek 

Normal/Flying

Normál/Repülő

Turtonator
Fire/Dragon

Tűz/Sárkány

Togedemaru

Electric/Steel

Elektromos/Acél

Wishiwashi

Water

Víz

Crabrawler

Fighting

Harcos

GrubbinGrubbin
Bug

Bogár

Sandygast Sandygast 

Ghost/Ground

Szellem/Föld

Fomantis 
Grass

Fű

TaTa
Ele

Ele

YY

Norm

ér

k k 

ying

TurtonatorTurtonator

CC

F

HTogedemaruTogedemaru

shishi
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Totem PokémonTotem Pokémon

Kapj el…Kapj el…
A Sziget KihívásokA Sziget Kihívások

FőpróbákFőpróbák

…és harcolj Pokémonoddal!…és harcolj Pokémonoddal!

Eddz, lépj szintet, fejlődj…
Sziget Kihívás PróbákSziget Kihívás Próbák

Csapj össze Pokémonokkal 

az életerejük (HP) 

csökkentéséhez, majd dobj 

rájuk egy Pokélabdát az 

elfogásukhoz!

Utazd be mind a négy szigetet!

Küzdd le a próbákat és teljesítsd a sziget kihívást!

Minden próba végén egy erős 

Totem Pokémon vár rád, de 

vigyázz!

Győzd le a sziget Kahuna harcosát a főpróba során és utazz 

tovább a következő szigetre!

Bemutatjuk 

a Z-Mozdulatokat

Mikor egy Edző és Pokémon 

kívánsága és mozdulatai 

megegyeznek, annak az 

eredménye egy pusztító 

Z-Mozdulat!

Eddzd és fejleszd 

Pokémonodat, hogy még 

erősebbé váljon és új 

mozdulatokat tanuljon!

A Hiper Edzés segítségével 

tovább növelheted a 100. 

szintű Pokémon útitársad 

erejét!

A Totem Pokémon képes 

szövetségeseket a segítségére 

hívni!

Pokémonokkal a magas 

fűben, sötét barlangokban 

vagy a tengeren is 

találkozhatsz!

Eddz lépj szinteEddz lépj szinte

kal 

obj
P

fű

v

t

Sandygast Sandygast 

Ghost/Ground

Szellem/Föld

Ghost/Ground

Szellem/Föld

Palossand Palossand 

8 9



A Pokémonok oda 

vannak a Poké 

Babokért…

…és imádják, ha 

simogatják őket!

Harcolj és Cserélj Harcolj és Cserélj 
Pokémonokat Pokémonokat 
barátaiddal!barátaiddal!

Gondoskodj PokémonjaidrólGGGGGoGoGoGoGoGoGoGoGoGoGo ddddndndndndndndndndndndndosososososososososososkkkkkokokokokokokokokokokodjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjj PPPPPPPPPPPPPPP kkkkokokokokokokokokokokokééééémémémémémémémémémémémonononononononononononjjjjjajajajajajajajajajajaj ididididididididididididididid óóóóróróróróróróróróróróólllllllllllllll
és barátkozz össze velük!ésésésés bbbbararararátátátátkokokokozzzzzzzz öööösssssssszezezeze vvvvelelelelükükükük!!!!

Lógj a Fesztivál LóLóLóLóLógjgjgjgjgjgj aaaaa FFFFFesesesesesztztztztz iviviviviválálálálál  
Plázában lPlPláázázábábábanan 
barátaiddal!*bba árátaididdddadal!l!**

Használd a Pokémon Refresh 

funkciót és viseld gondját 

Pokémonjaidnak. A harcok 

során előfordulhat, hogy 

a Pokémonok teljesen koszosak 

lesznek. Ha ezt történne, 

alaposan tisztogasd meg őket.

A Fesztivál Plázában található minden olyan 

közösségi funkció, mint például a csere és a harc. 

Ezen a helyen a fesztivál sosem ér véget, hiszen a világ 

Pokémon Edzői itt találkozhatnak és ismerkedhetnek 

egymással.

Az emberekkel beszélve és 

kívánságaikat meghallgatva 

Fesztivál Érméket 

szerezhetsz, amiket aztán 

elkölthetsz a Fesztivál 

Pláza számos izgalmas 

üzletében.

*Internetkapcsolatot igényel

A Pokémonokról való gondoskodás során 

kigyógyíthatod őket olyan, harcok során szerzett 

állapotokból is, mint a mérgezés vagy a bénulás.

A hozzád nagyon kötődő Pokémonok a végsőkig 

elmennek érted - néha elkerülik az ellenfelek támadásait 

és még ájuláshoz közeli állapotban is kitartanak!

Gyógyítsd meg 

Spearow Mérgezését!

Szűntesd meg 

Eevee Bénulását!

Gondoskodj Pokémonjaidról a Pokémon 

Refresh funkcióval, hogy megbízható 

szövetségesekké váljatok!

A boltokban 

ritka tárgyakat is 

vehetsz!

Ismerkedj és Vásárolj!Ismerkedj és Vásárolj!
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Solgaleo és Lunala jellegzetes támadásaik során alakot váltanak!

Psychic/Steel (Pszichikus/Acél) Psychic/Ghost (Pszichikus/Szellem)
Solgaleo a „napot bekebelező bestia” néven 

is ismert. Jellegzetes mozdulata a Sunsteel 

Strike, ami egy meteor erejével az ellenfélre 

rontó támadás.

Lunala a „ holdat előhívó bestia” néven 

is ismert. Lunala jellegzetes mozdulata 

a Moongeist Beam, ami egy veszedelmes 

fénysugarat elszabadító támadás.

Solgaleo LunalaS l lS l l LL

Fedd fel a Legendás FeFeFeFeFedddddddddddd fffffelelelelel aaaaa LLLLLegegegegeggggenenenenendádádádádád sssss s
Pokémonok rejtélyét!PPPoPoPoPokékékékékékémomomomononononokkkkk rerereejjtjtjtjtj élélélélélél ééyéyéyéyé !t!t!t!t!!

Az Alola régiót egy AzAzAzAzAz AAAAAlolololololalalalala rrrrrégégégégéggióióióióióttttt egegegegeggyyyy y y
rejtélyes jelenlét fenyegeti rerejjtjtélélélyeyess jjejellele lnlnléétét fffenenyeyegege ititi 
– az Ultra Bestiák!– azaz UUUlltltrara BBBeses ititiákákák!!!

UB-02 Szépség
Ez az Ultra Bestia 

a Pokémon Moon 

keretében tűnik fel és 

a Szépség kódnéven 

ismert. Vékony, kecses 

lábaival olyan kirobbanó 

sebességre képes 

felgyorsulni, hogy az 

emberek szerint még 

a villámlást is képes elkerülni!

UB-01
UB-01 teste üvegszerű 

anyagból áll, de alakját 

folyamatosan változtatja, és 

sosem állapodik meg egyik 

formájánál sem.

UB-02 Elnyelés
Ez az Ultra Bestia 

a Pokémon Sun keretében 

tűnik fel és az Elnyelés 

kódnéven ismert. UB-

02 Elnyelés egész testét 

domború izmok borítják, 

amikkel egy teljes erejű ütés 

páratlan pusztítást okozhat!

Kalandozásod során találkozni fogsz az Ultra Bestiákkal is – akik az Alola régióra 

támadnak! Számuk és szándékaik ismeretlenek, de úgy tűnik többen is lehetnek!
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Bámulatos új lehetőségek!BáBáBáBáBáBáBáBáBáBáBáBáBámumumumumumumumumumullllalalalalalalalalalatttotototototototototosssssssss s újújújújújújújújújújújújújj lllllllllllll hhheheheheheheheheheheh ttetetetetetetetetetetőőőősősősősősősősősősőséééégégégégégégégégégégg kkkekekekekekekekekekek!!!!!!!!!!!!!
Fedezd fel a Pokémon Sun és FeFeFeeddededede dzdzdzdzd ffff lelelelel aaaa PPPP kokokokokéémémémémonononon SSSSSunununun éééééssss
Moon újdonságait!MoMoMoMoonononon úúúújdjdjdjdononononsásásáságagagagaitititit!!!!

Száguldj előre Poké Lovaglással! Száguldj előre Poké Lovaglással! 

Fedezz fel új Pokémonokat 

a QR-kód olvasóval!

Rendezd meg saját barátságos versenyeidet vagy vegyél 

részt az internetes és élő bajnokságokon a Pokémon 

Global Link funkcióval!

Olvasd be…

…és találd meg!

Egy új harci forma Egy új harci forma 
a ’Battle Royal’a ’Battle Royal’

Egy négyszemélyes 

küzdelem, mely egymás ellen 

fordítja az Edzőket.

A Poké Pelago számos különböző szigetből áll, amiket a Pokémonok felfedezhetnek, 

játszhatnak az atlétikus eszközökön és élvezhetik a többi szórakoztató tevékenységet. Ahogy 

egyre több Pokémont küldesz a szigetekre, idővel létesítményeket hozhatsz létre rajtuk – és 

még új szigeteket is!

Poké Finder Poké Finder 

A Poké Finder segítségével képeket 

készíthetsz az arra járó Pokémonokról!

Úgy tűnik itt 

egy Poké Finder 

fényképező hely!

Készíts egy 

előnyös képet 

Pikachuról!

Ez a kép remekül 

sikerült!

Poké Pelago – A PC Boxban tárolt Poké-Poké Pelago – A PC Boxban tárolt Poké-
monok számára maga a Paradicsom!monok számára maga a Paradicsom!
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www.nintendo.hu

NoNoNovevevembmbmbererer 2223-33 tótótólll kakakaphphphpp atatatóóó

Pokémon Sun PPPPoPoPoPoPoPoPoPoPoPokékékékékékékékékékékékékémomomomomomomomomomonnnnnnnnn n SSSSuSuSuSuSuSuSuSuSuSunnnnnnnnnn
és Pokémon Moon éésésésés PPPP kokokokokéémémémémonononon MMMMoooooooonnn n 

Speciális Demó VerzióSpSpSpSpececececiáiáiáiálilililissss DeDeDeDemómómómó VVVVererererzizizizióóóó
elérhető a 

kínálatából

hhhatatatóóóhhhatatatóóó

Vidd át Pokémon Sun vagy 

Pokémon Moon játékodba Ash-

Greninja példányodat


