
Úplně nová konzole...

... se zbrusu novým ovladačem



...nebo se ponořte hlouběji do

hry pro jednoho hráče!

jak hrát společně...
Objevte nové způsoby,
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New Super Mario Bros. U

New Super Mario Bros. U

Pikmin 3 Nintendo Land

Game & Wario

Game & Wario

Hraní pouze 
s GamePadem.

Používání stylusu na 
dotykový obrazovce 
GamePadu.

Pikmin 3

Používáni Gamepadu jako doplňující obrazovky.

Naklánění GamePadu 
pro používání pohy-
bového ovládání.

Pět hráčů dohromady: čtyři s Wii Remote 
ovladači a jeden s Wii U GamePadem.

Používání GamePadu 
ve vertikální pozici.

Používaní 
GamePadu a 
televizoru.

Herní způsoby
Wii U přichází s novým revolučním ovladačem, Wii U Gamepadem, 
který otevírá nový svět herních možností.

Co je Wii U? Wii U je zbrusu nová domácí videoherní konzole ve vysokém rozlišení od 
Nintenda. Je to výkonný systém s novým neobyčejným ovladačem, Wii U 
GamePadem. Zapojte Wii U do TV přibaleného HDMI kabelu a sledujte jak 
hry oživnou v neuvěřitelných detailech.  
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© 2012 Nintendo

S vestavěnou obrazovkou na Wii U Game-
Padu vidíte to, co ostatní nemohou. Hrajte 
za neviditelného ducha ve strašidelném 
domě a strašte ostatní hráče za velmi tem-
né noci plné bouřek...Prozkoumejte virtuální zábavní park plný atrakcí, které 

jsou založeny na proslulých Nintendo sériích. 12 vzrušujících 
a různorodých her předvádí neuvěřitelnou všestrannost 

konzole Wii U a poutavý Wii U GamePad.

Datum vydání

v prodeji

Probojujte se skrze úrovně nabité akcí jako 
Kapitán Olimar s jeho věrnými pomocníky 
Pikminy.

Uchopte Wii U GamePad pro střelbu šípů 
nebo máchejte s ovladačem Wii Remote 
Plus jako s mečem!

Vzlétněte do oblak v bitevní lodi zatímco 
ostatní hráči likvidují nepřátele ze země.

Mohu vidět tebe,  
 ale ty mě ne!

Vžijte se do různých rolí 
a pracujte společně 
v neohraných formách 
spolupráce.

Komunikuj...
nebo selžeš.

Nintendo Land
Žánr: Zábavní park     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1-5      
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Mohu dělat věci, které jsem 
 dosud nemohl
Překonejte ohromnou armádu ninjů pouze s Wii U Game-
Padem. Zamiřte s instinktivním pohybovým ovladačem 
a tahem po dotykové obrazovce vrhejte hvězdy. Pouze 
přesný ninja mistr dosáhne nejvyššího skóre.

Používejte mapu na 
obrazovce GamePa-
du, abyste byli o krok 
napřed oproti vašim 
pronásledovatelům.

Tým nenasitných zvířátek shromažďuje vaše sladkosti-pochytejte je 
všechny jako městští strážníci.

Nahýbejte Wii U GamePadem, abyste řídili vratký vozík skrze 
dráhu plnou překážek.
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© 2012 Nintendo

Zatímco až čtyři hráči hrají s ovladači Wii v klasickém stylu Su-
per Maria, pátý hráč s ovladačem Wii U GamePad může po-
užít Boost Mode pro pokládání plošin a omráčení nepřátel. 
Pomůže však ostatním dostat se dále nebo je shodí do vrou-
cí vody?

V módu Boost Rush se úroveň posouvá automaticky a 
čím více mincí posbíráte, tím je posouvání rychlejší. 
Pomožte ostatním pokládáním plošin a dosáhně-
te nejvyššího skóre společně!

Pracujte jako tým a plňte úkoly v Challenge módu 
nebo hrajte sami a naučte se všechny dovednos-
ti potřebné pro to, abyste se stal super hráčem!

Mohu ti pomoci.... a nebo ne!

New Super Mario Bros. U
Žánr: Plošinovka     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1-5      

Ve hře New Super Mario Bros. U se k postavám Mario, Luigi a Toad při-
dá nová postava - vy! Běhejte, skákejte a dupejte jako vaše Mii postava 
v tomto 2D Mario dobrodružství. Prozkoumejte obrovskou herní mapu 
plnou zbrusu nových úrovní a poznejte způsoby hraní, které jsou mož-
né pouze na Wii U.

Přeměňte se na létající veverku Mario abyste proplachtili skrze úrovně, 
viseli na zdech, nebo se drželi Balloon Baby Yoshiho abyste elegant-
ně pluli vzduchem.

Pokračujte ve svém dobrodružství, i když je televize využívána, přepnu-
tím hry na obrazovku Wii U GamePadu.

Datum vydání

v prodeji

Je to Mii, je to Mario!
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© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. ZombiU Logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks 

of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Datum vydání

v prodeji

ZombiU™
Žánr: Horor/akční    Vydavatel: Ubisoft

Počet hráčů: 1-2      

Mohu vidět věci,  
 které jsem dosud nemohl

Londýn upadá. Hrůzostrašný mor zmítá metropolí, napadajíce statisíce obyvatel 
nemocí horší než smrt. Budete potřebovat více než jenom vaše instinkty, pokud 
chcete přežít.

V této intenzivní hororové střílečce z pohledu první osoby se GamePad stává vaší 
sadou k přežití. Skenujte své okolí, abyste našli zásoby pomocí intuitivního pohybo-
vého ovládání, poté spravujte své položky na obrazovce GamePadu. Ale buďte 
rychlí, - každá sekunda prohrabování ve vašem batohu odpoutává vaši pozornost 
od televize, zatímco hladové hordy se k vám přibližují s každým vašim nádechem.

Prohrajete-li svůj boj o život s krvežíznivou zombie, probudíte se jako nový přeživší 
ve stejně beznadějné situaci. Vraťte se zpátky pro své ztracené předměty, ale dá-
vejte pozor! Z vaší staré postavy se nyní stala zombie a nevzdá se batohu bez boje.

JAK DLOUHO PŘEŽIJETE?
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Lovte. Vybavte se.  
    Staňte se legendou.

Datum vydání

v prodeji

Připravte se na největší lov všech dob
Vyzbrojte se až po uši a vydejte se na výpravu do světa Mon-
ster Hunter 3 Ultimate, kde na Vás čekají zbrusu noví nepřáte-
lé, vybavení, zbraně a přes dvě stě úkolů plných akce. Mon-
ster Hunter 3 Ultimate je nejrozlehlejší hrou ze série.

Založte loveckou skupinu až se čtyřmi dalšími hráči po inter-
netu nebo si užívejte hraní se třemi majiteli Nintendo 3DS přes 
lokální bezdrátovou síť. Uložené pozice z Wii U můžete přenést 
do Monster Hunter 3 Ultimate na Nintendo 3DS (prodává se 
samostatně) a pokračovat v lovu tam, kde jste skončili.

© CAPCOM CO., LTD. 2009, 2012 ALL RIGHTS RESERVED.

Monster Hunter™ 3 Ultimate
Žánr: Adventure / RPG    

Vydavatel: Capcom

Počet hráčů: 1–2      
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Pozvedněte vaše fitness cvičení do nové 
úrovně s Wii Fit U! 

Posilujte si s novými cviky, které používají Wii 
U GamePad, Wii balanční desku nebo obo-
jí - nebo se cvičeními která znáte z Wii Fit či 
Wii Fit Plus.

Sledujte vaši úroveň denní aktivity s Fitmete-
rem, který je součástí balení, pořizujte fotky s 
Wii U GamePadem, abyste zdokumentovali 
váš pokrok a dokonce můžete cvičit bez te-
levize díky obrazovce na Wii U GamePadu.

Žánr: Sportovní/fi tness         Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů:  1+      

Wii Fit U

Fitmeter
Noste Fitmeter, který je 
součástí balení s sebou 

během dne! 

Datum vydání

v prodeji

© 2012 Nintendo 1716



LEGO® City Undercover software ©2013 TT Games Publishing Ltd. 
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group 
©2013 The LEGO Group. All rights reserved.

LEGO® City Undercover
Žánr: Akční/adventura     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1     

Vžijte se do policisty v utajení, Chase McCaina, jehož cílem je ukončit vlnu zločinu a poslat ďábel-
ského Rexe Fury tam kam patří - za mříže!

Převlečte se za hasiče, stavbaře nebo dokonce za zloděje a použijte jejich schopnosti pro vyřešení 
hádanek. Na vaší cestě městem můžete použít přes 100 různých vozidel - a to vše ve jménu zákona!

Prozkoumejte obrovské město založené na humoru LEGO sérií, pestrých postavách a nepřeberném 
množství akce!

Datum vydání

v prodeji
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50 50 PÍSNIČEK

PÍSNIČEK 
Najdete jak klasiky 

tak moderní kusy 

a další jsou na cestě!

Vaši kamarádi tančí do 
rytmu před televizí a vy zpíváte 
podle textu na ovladači Wii U!

Soutěžte s přáteli 
nebo členy rodiny anebo 

se po každém kole ohodnoťte!

TÝM

1

TÝM

2

Vypusťte z hrdla 
zlatého slavíka – zpívejte 

naplno a dostanete víc bodů!
avíka – zpívejte 
stanete víc bodů!

© 2012 Ubisoft Entertainment.  All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft 
Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji

Just Dance 4
Žánr: Taneční/hudební     Vydavatel: Ubisoft    

Počet hráčů:  1–5      

Just Dance 4 na Wii U povyšuje párty na zcela novou úroveň zábavy s více než 
40ti hitparádami nejvýše hodnocenými hity, nejmodernějšími tanečními kreace-
mi a nejnovějšími prvky.

Převezměte kontrolu v režimu Puppet Master a měňte choreografii s Wii U Game-
Padem, zatímco se tanečníci snaží držet krok!

SiNG PARTY
Žánr: Společenská     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 5 s příslušenstvím. 

                             Nekonečné množství účastníků

© 2012 Nintendo

MÓD SING
MÓD SING

MÓD PARTY
MÓD PARTY

MÓD TÝMMÓD TÝM
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© SEGA. SEGA, the SEGA logo, Sonic & All-Stars Racing Transformed and other related game titles, logos, characters and character names appearing in the game are 
either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation or have been licensed to SEGA Corporation. All rights reserved.

Datum vydání

v prodeji

Sonic & All-Stars Racing Transformed
Žánr: Závodní     Vydavatel: Sega     

Počet hráčů: 1-5 (lokální síť), 1-10 (online)     

Pilotujte úžasná vozidla, která se mění z automobilů v lodě a nebo le-
tadla ve vzrušujícím závodě!

S novými All-Stars postavami, Wii U-exkluzivními prvky a vzrušujícím 
multiplayerovým módem je Sonic & All-Stars Racing Transformed na-
pínavá závodní akce jak pro začátečníky, tak pro zkušené řidiče!V této unikátní kombinaci strategie a akce se stanete velitelem 

obří armády malých potvůrek, které vás budou chránit na 
nepřátelské planetě.

Pikminy budete posílat do bitev s exotickými divokými zvířaty. 
Extra silné krunýře nepřátel vám pomůže prorazit zbrusu nový 
kamenný Pikmin. Pouze na Wii U můžete ve vysokém rozlišení 
prozkoumat každý kout tohoto krásně detailního světa.

© 2013 Nintendo

Pikmin 3
Žánr: akce/strategie     Vydavatel: Nintendo    

Počet hráčů:  1 

V této unikátní kombinaci strategie a akce se stanete velitelem 
obří armády malých potvůrek které vás budou chránit na

Datum vydání

Q2 2013
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SCRIBBLENAUTS UNLIMITED software © 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by 5th Cell Media LLC.
SCRIBBLENAUTS and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.
WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.    (s13) 

Datum vydání

2013

Scribblenauts Unlimited
Žánr: hádanky/dobrodružství    

 Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment    

Počet hráčů:  1 –4

iiiteteeeeteteeeeeddddddddddddd

Speciální hosté hosté čekají!čekají!

Warner Bros. Entt tertaiinme t Int Inc. Develop

eeeenntntnt t  

ní ní 

ped by 5th Cell Media. Develop

Parťák na scénu! Vaši přátelé se mohou připojit do vaší hry 

a ovládat jakýkoliv předmět, který vymyslíte.

Vytvořte předmět, určete jeho chování a sdílejte ho s přáteli.

Hrajte si s jakýmkoliv předmětem nebo postavou 
a vstupte do světa nekonečné zábavy.

Vypravte se Vypravte se   do otevřeného světa ovládané-
ho pouze Vaší představivostí. 
Pomozte Maxwellovi vyřešit stovky hádanek 
vyvoláním jakéhokoliv předmětu, který vás napadne. 
Ve speciálním editoru můžete dokonce vymyslet své 
vlastní hádanky. Sledujte, jak Váš výtvor přichází k 
životu, a co se s ním stane! Co byste si přáli, kdyby 
Vaše představivost byla...

…neomezená?…neomezená?

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rayman, Rayman Legends, the 
character of Rayman, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft 
Entertainment in the U.S. and/or other countries. 

Datum vydání

2013

Rayman Legends
Žánr: Akční/adventura     Vydavatel: Ubisoft     

Počet hráčů: 1-5

Vytvořený stejným týmem ze hry Rayman Origins a Michaelem Ancelem, 
originálním tvůrcem Rayman®, Rayman Legends kombinuje živé kresby 
a radostné skákací akce z Rayman sérií s inovací a kreativitou, které může 
poskytnout pouze konzole Wii U.

S unikátní dotykovou hratelností, pohybovými ovládacími prvky a krásnou 
grafikou s vysokým rozlišením Rayman Legends přináší Raymanovu po-
stavičku do živoucích dobrodružství jako nikdy předtím.
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© 2012 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, and the EA SPORTS logo 

are trademarks of Electronic Arts Inc. Offi  cial FIFA licensed product.

© 2005-2012 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Sports, the 2K Sports logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or 

registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifi cations used on or in this product are trademarks, copyrights designs 

and other forms of intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of 

NBA Properties, Inc. © 2012 NBA

Properties, Inc. All rights reserved. Patents and Patent Pending: www.take2games.com/Legal

Datum vydání

v prodeji

FIFA 13
Žánr: Sportovní     Vydavatel: EA     

Počet hráčů: 1-4     

Datum vydání

v prodeji

NBA 2K13
Žánr: Sportovní     Vydavatel: Take Two     

Počet hráčů: 1-5 (offl  ine), 1-10 (online)   

FiFa 13 přichází na Wii U s novým revolučním způ-
sobem hraní tak, že spojuje hráče všech doved-
ností.

Pomocí Wii U GamePadu budou moci hráči vidět 
akci přímo z pohledu z hřiště, přesně zaměřovat při 
střelbě na branku, řídit blízké spoluhráče u příleži-
tostí nebo zastavovat protihráče a mnohem více!

Ať už hrajete společně v obývacím pokoji, nebo 
soutěžíte online, můžete zažít skvělou hru zcela no-
vým způsobem s Wii U. Největší hráči v historii NBA a nová generace talentů se střetává na 

basketbalovém hřišti!

Jednoduše vytvářejte hry, střídejte hráče a měňte strategii na do-
tykové obrazovce Wii U GamePad a to vše bez nutností pozastave-
ní hry.

Sledujte kdo válí a kdo hází mizerné střely na koš s novým biomet-
rickým snímačem, který vám ukazuje detailní informace o hráčově 
náladě, míře unavení a mnohem více.
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The Wonderful 101

© 2012 Nintendo / PlatinumGames Inc.

The Wonderful 101
Žánr: Akční     

Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1     

Shromážděte obrovskou armádu hrdinů na obranu Země proti invazi mimozem-
šťanů ve hře The Wonderful 101 na Wii U.

Řešte hádanky a prozkoumejte oblasti, které nejdou vidět na televizi s pomocí 
Wii U Gamepadu. Nakreslete různé tvary na dotykové obrazovce, pro sjednoce-
ní vašich následovníků do silných formací jako je obří pěst, meč nebo pistole!

Datum vydání
v prodeji

Datum vydání

v prodeji

Skylanders Giants
Žánr: Akční/adventura    Vydavatel: Activision Publishing, Inc.

Počet hráčů: 1-2  

©2012 Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS GIANTS is a trademark, and PORTAL OF POWER and ACTIVISION are registered trademarks 

of Activision Publishing, Inc. All rights reserved.

Skylanders Giants™ navazuje na průlomové základy 
Skylanders Spyro’s Adventure™ sloučením fyzic-
kých a virtuálních říší s inovativní řadou hraček s 
"mozkem", které hráči všude mohou magicky při-
vést k životu ve světě Skylands.
Skylanders Giants rozšiřuje dobrodružství na Wii U 
tím, že umožní hráči kontrolovat vylepšení jeho po-
stavičky, zdravotní stav a konečnou úroveň v reál-
ném čase na Wii U GamePadu stejně jako řešení zá-
bavných hádanek a mini her, použitím dotykové 
obrazovky a pohybových prvků ovladače.

Datum vydání

2013

2928



© Disney

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two
Žánr: Akční     Vydavatel: Disney     

Počet hráčů: 1-2 (offl  ine)

Pouze společnými silami mohou oba zachránit Wasteland, svět na-
plněný 80 let zapomenutými Disney postavami a atrakcemi zábav-
ního parku.

Vydejte se na nezapomenutelné dobrodružství jako Mickey Mouse 
nebo vůbec poprvé jako Oswald the Lucky Rabbit, první hvězda od 
Walt Disney!

Datum vydání

v prodeji

WARRIORS OROCHI and the KOEI logo are registered trademarks of TECMO KOEI GAMES CO., LTD.

Datum vydání

v prodeji

Warriors Orochi 3 Hyper
Žánr: Akční     Vydavatel: Tecmo Koei

Počet hráčů: 1-2

Léta po bitvě proti Hadímu králi Orochi se objevuje nová

hrozba. Silní hrdinové z oblíbené Tecmo Koei série a

zbrusu nové postavy spojí své síly, aby porazili tisíce

nepřátel v taktických akčních bitvách.

Připojte se k těmto hrdinům na jejich cestě zpět v čase,

kdy se snaží zachránit padlé bojovníky, vytvořit nové

aliance, získát silné zbraně a vybudovat armády

připravené čelit jejich novému nepříteli!
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TEKKEN TAG TOURNAMENT™2 & © NAMCO BANDAI GAMES Inc.

Datum vydání

v prodeji

Tekken Tag Tournament 2 Wii U Edition
Žánr: Akční     Vydavatel: NamcoBandai     

Počet hráčů: 1-4     

Nikdy nepodceňujte srdce šampióna.

Zažijte nejvyspělejší způsoby útoků, ultimátní komba, 
nové battle módy a bojujte v exkluzivních kostýmech 

založených na klasických Nintendo sériích. Připravte se 
na nový souboj!

© 2012 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS and stylized roman numeral II are trademarks of Activision Publishing, Inc.

Datum vydání

v prodeji

Call of Duty: Black Ops II
Žánr: FPS     Vydavatel: Activision Publishing, Inc.

Počet hráčů: 1-4 (offl   ine), 1-12 (online)

Odehrávající se v blízké budouc-
nosti, Call of Duty® Black Ops II 
vás žene do vizuální krajiny v epic-
ké kampani pro jednoho hráče, ob-
sahující rozvětvený příběh a neli-
neární mise.

Znovu zavedený multiplayer před-
stavuje nejpokrokovější zbraně. 
Vrhněte se proti hladové hordě 

nemrtvých nepřátel.
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Aliens: Colonial Marines, Alien, Aliens, Alien 3 TM & © 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Twentieth Century Fox, Alien, Aliens, Alien 3 and their 

associated logos are registered trademarks or trademarks of Twentieth Century Fox fi lm Corporation. Aliens: Colonial Marines game software, excluding Twentieth Century Fox 

elements. © SEGA. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation. 

All rights reserved. © 2012 Gearbox Software, LLC. Gearbox and the Gearbox Software logos are registered trademarks of Gearbox Software, LLC in the U.S. and/or other countries 

and used here under license.

Datum vydání

Q1 2013

Aliens: Colonial Marines
Žánr: FPS/akční     Vydavatel:í Seegggaa

Počet hráčů:Počet hráčů: 1 (offl ine) 1-12 (onnlliinne)e)e)1 (offl   ine), 1-12 (onnlliinne)e)e)

Vetřelci jsou dokonalé stroje na zabíjení, noční můra galaxie. Naše jediná 
naděje jsou ozbrojené síly. Jste připraveni se přidat ke Colonial Marines?

17 týdnů po ztrátě kontaktu s Hadley’s Hope, se nový tým Colonial Mari-
nes vrací na LV-426. Záchranná mise se mění na boj o přežití, kdy čelí-
te novým nebezpečím, novým nepřátelům a novému druhu Xenomor-
phů. A to vše od firmy Gearbox, Aliens™: Colonial Marines je ultimátní 
akční/hororová FPS střílečka.

© 2012 TECMO KOEI GAMES CO., LTD. Team NINJA. All rights reserved.

NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge
Žánr: Akční     Vydavatel: Nintendo

Počet hráčů: 1 (offl   ine), 2-8 (online)

Datum vydání

v prodeji

Osamělý ninja Ryu Hayabusa musí bojovat, aby zvrátil příšernou kletbu v 
kampani pro jednoho hráče nabitou osvěžující akcí a neuvěřitelnou po-
dívanou.

Vybavený zbraněmi a Ninpo útoky exkluzivními pro Wii U, budete potře-
bovat vytříbené dovednosti a rychlé reakce abyste překonali útoky napa-
dajicích nepřátel. Bojovat můžete i online v kooperativní hře pro dva hrá-
če nebo v soutěžním módu pro 8 hráčů! 

S Ayane, novou hratelnou postavou, novými challenge módy a vylepše-
nou AI nepřátel tento titul slibuje zatím nejintenzivnější Ninja Gaiden záži-
tek.
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BATMAN: ARKHAM CITY ARMOURED EDITION © 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. All other 

trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved.  

BATMAN and all characters, their distinctive likenesses, and related elements are 

trademarks of DC Comics © 2012. All Rights Reserved. 

WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. 

Batman: Arkham City Armoured Edition
Žánr: Akční/adventura     Vydavatel: Warner Bros Games

Počet hráčů: 1

Gothamští nejnebezpečnější kriminálníci mají nový domov - 
Arkham City. Staňte se Temným rytířem a bojujte za spravedl-
nost v ulicích Gothamu v této obohacené verzi velmi úspěš-
ného hitu.

Ponořte se do světa Batmana ještě více než kdy předtím ozbro-
jen Wii U Gamepadem s intuitivním pohybovým ovládáním, 
hackováním pomocí dotykové obrazovky a mnohem více.

Datum vydání

v prodeji

© 2012 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Eff ect, the Mass Eff ect logo, BioWare and the BioWare logo 

are trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc. 

All other trademarks are the property of their respective owners.

Datum vydání

v prodeji

Mass Effect™ 3 Special Edition
Žánr: Akční RPG    Vydavatel: EA

Počet hráčů: 1 (offl   ine), 1-4 (online)

Datum vydání

v prodeji

Mass Effect™ 3 Speciální Edice vás vrhne do galaktické války abyste zachránili 
Zemi před téměř nezastavitelnými nepřáteli - a to, jak budete vést tuto válku je zce-
la na

vás.

Použijte Wii U GamePad abyste měli přehled na bojišti, pro 
vydávání týmových rozkazů a k rozpoutání devastujících 
útoků. 

S bonusovým obsahem zahrnujícím další misi, nového 
člena posádky, exkluzivní novou zbraň, prodloužený konec 
a interaktivní záběry do minulosti popisující události z 
předchozích dílů. Jste Commander Shepard, jediný, kdo 

může zachránit Zemi před vyhlazením.
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© 2012 THQ Inc. All Rights Reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

Datum vydání

v prodeji

Darksiders II
Žánr: Akční/adventura     

Vydavatel: THQ

Počet hráčů: 1

Probuzen Koncem Dní, Smrt, nejobávanější z le-
gendárních Čtyř Jezdců se vydává na misi s cí-
lem odvrátit Armagedon. 

Během cesty Smrt zjišťuje, že existují mnohem 
horší věci než je pozemská Apokalypsa a že 
starodávná zášť může ohrozit všechna stvo-
ření.

Staňte se děsivou silou, které se všich-
ni obávají, ale nikdo jí neunikne. 
Smrt žije, v Darksiders II.

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the 

Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Datum vydání

v prodeji

Assassin's Creed® 3
Žánr: Akční/adventura     Vydavatel: Ubisoft

Počet hráčů: 1 (offl   ine), 2-8 (online)

V amerických koloniích, v plamenech revoluce, 
je stvořen assassin - ten, který sehraje rozhodují-
cí roli při zrození národu.

Naplánujte své útoky se smrtící přesností za po-
užití obsáhlé mapy na Wii U GamePadu, poté 
si vyberte vaši zbraň na dotykové obrazovce a 
zničte nepřátele zdrcujícím útokem.

Vítejte ve zcela nové kapitole Assassin’s Creed® 
ságy.
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Obchod

V Nintendo eShop najdete řadu her a aplikací vytvořených 
speciálně pro Wii U, popř. digitální verze her, které se prodávají v 
obchodech a spoustu dalšího.

V Miiverse se potkávají hráči z celého světa!

Miiverse je zbrusu nová sociální služba, která umožňuje Miičkům 
hráčů se spolu setkávat a sdílet spolu zajímavé události, témata i 
herní zkušenosti!

Připojte se do světové komunity

V Miiverse snadno najdete hráče, kteří mají rádi stejné hry jako vy. 
Každá hra pro Wii U má speciální komunitu, ve které můžete sdílet 
své názory s podobně naladěnými hráči nebo si číst jejich názory 
na hry, které je baví.

Projevte se!

V Miiverse můžete sdílet mno-
hem víc než jen slova – dotykový 
ovladač Wii U podporuje ručně 
psané vzkazy a obrázky. Podělte 
se o cokoliv, co máte na mysli!

Nechte se slyšet kdykoliv

Kdykoliv stisknete tlačítko HOME, dokonce i v 
průběhu hraní hry*, se dostanete do Miiverse, kde 
můžete sdílet radu nebo požádat o pomoc ostatní 
hráče. 

*Některé hry nebo části her nejsou s touto funkcí kompatibilní.

Videa

Podívejte se na videa z vydaných nebo připravovaných her pro Wii 
U. Ke sledování můžete použít jak televizní obrazovku, tak ovladač 
Wii U. 

Objevujte

Zdarma dostupné hratelné ukázky her Vám dovolí najít takové 
hry nebo aplikace, které vás budou nejvíc zajímat.

Hledání softwaru

Hry jednoduše najdete po zadání uživatelského hodnocení, 
klíčových slov nebo žánru.

Sdílejte svá hodnocení

Zjistěte, co si myslí jiní uživatelé podle uživatelský recenzí 
a v žebříčků prodejnosti.

V Nintendo eShop objevíte nový software pro Wii U nebo se můžete prohlížet videa, hledat informace o nových hrách a mnoho 
dalšího.

Informace pro majitele základního balení Wii U: Pakliže velikost hry přesahuje kapacitu úložiště Wii U, je zapotřebí externí disk.

ům
a i

vy.
let
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Trine 2™: Director's Cut
Žánr: Akční/adventura 

Vydavatel: Frozenbyte

Počet hráčů: 1–3

Datum vydání

již vyšlo

Toki Tori 2Toki Tori 2
Žánr: hádanky/skákačka      

Vydavatel: Two Tribes

Počet hráčů: 1

Datum vydání

jaro 2013

Little Inferno Zen Pinball™ 2Little Inferno
Žánr: akční     

Vydavatel: Tomorrow Corporation

Počet hráčů: 1

eZeZeeZ nnnn PiPiPiPinbnbnbn alallll 222
Žánr: arkáda      

Vydavatel: Zen Studios

Počet hráčů: 4

Datum vydání

již vyšlo
Datum vydání

již vyšlo

Nano Assault Neo The Cave
Žánr: Střílečka      

Vydavatel: Shin’en Multimedia

Počet hráčů: 1–2

Žánr: hádanky/dobrodružství   

Vydavatel: SEGA

Počet hráčů: 1–3

Datum vydání

již vyšlo
Datum vydání

již vyšlo

Třři hrrdinnovvéé ččeelí í nna vvýýppraavvěě skkrrz 
fanntaaasticckkýý svvěětt smmrrteelnýýýmm nááásttrahhhámm. 

Kaaažddý zzz hrrdinnů ummmí nněěcco jjinééhoo! MMůůžžette ssse 
meezii nimmi přeeppíínaat, kkommmbinoovvaat jeeejicch 

sschhhoppnoosti pprro vvyyřřešeeníí hááddaaneeek, 
poorááážeet zzlotřřiléé goobblinyy a ceelouu ddoobbu 

oobbddivooovaat nnáddhheernééé pproosstředí..

Gratulujeme k Vašemu novému malému 
pekelnému krbu! Máte oblíbené hračky? 

Naházejte je do krbu a otáčejte je nad pla-
meny! Hlavně, aby bylo teplo, protože venku 
sněží už tak dlouho, že nikdo nepamatuje, kdy 
začalo. Spalte dřevo, ječící roboty, kreditní karty, 
baterky, výbušnou rybu, nestabilní jaderná 
zařízení a dokonce i malé galaxie. Little Inferno 
je dobrodružství, které si užijete v teple u krbu, a 
budete pozorovat, jak všechno spálené vyletí 
komínem do toho ošklivě studeného světa, který 
je na druhé straně zdi.

V Toki Tori 2 se prolínají hádanky se skákačkou 
po bohatém a životem naplněném světě. 

Hráč ovládá buclaté kuře, které umí jen pískat 
anebo silně dupat. A to je vše – nic víc k dispoz-
ici nedostanete. Množství dalších bytostí a jejich 
reakce na dupání nebo pískání poskytují jedno-
duchá, ale zároveň propracovaná zadání há-
danek.

V Zen Pinball 2 na Wii U na Vás čeká unikátní zážitek z hraní 
pinballu na speciálně navržených stolech s motivy Marvel, 

Plants vs. Zombies Pinball a dalších z dílny studia Zen. 
Zen Pinball 2 přichází s vyspělou fyzikální simulací odrážení 

kuličky, nádhernou grafikou, propracovanou sociální sítí, 
turnaji, multiplayerem, a pravidelně dostanete k dispozici 

i nové stoly! Zen Pinball 2 je zdarma ke stažení z Nintendo eShop 
a u každého stolu nabídne několik soutěží.

Tato pohlcující akční střílečka vám umožní otevřít 
palbu ze všech palubních kanónů malé rakety 

naráz, abyste zničili smrtící viry Nanostray. 
Svojí loď můžete vylepšovat a v úchvatném 

světě mikrobů porážet obří bossy.
Vyberte si tři ze sedmi nezvyklých dobrodruhů 

s jedinečnými osobnostmi a osudy a spusťte se 
s nimi do podzemního labyrintu, v jehož tajemných 
zákoutích čekají neuvěřitelné atrakce, jako je cirkus 

a středověký hrad anebo – a to myslíme vážně – 
k odpálení připravená nukleární hlavice ICMB. 

Jeskyně na vás čeká.

GG t lt l jj k Vk V šš ééé
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Důležité informace 
o aktualizaci systému
Wii U Vám nabízí od prvního okamžiku po zapnutí spoustu skvělých možností a připojením k internetu jejich počet ještě 
rozšíříte. 

Před vstupem do Miiverse, Nintendo eShop a na další internetové služby se doporučuje aktualizovat systém. Aktual-
izace je dostupná od prvního připojení k internetu.

První aktualizaci systému je možné provézt na pozadí, zatímco budete hrát hry. To znamená, že si můžete užívat hraní, 
zatímco se data přenášejí na váš systém a po jejich kompletním přenosu můžete aktualizovat systém a objevovat 
jeho nové funkce a možnosti. 

Poznámka: Délka stahování aktualizace systému závisí na rychlosti Vašeho 
internetového připojení. Někteří uživatelé mohou čekat hodinu a déle 
než se aktualizace stáhne. Během aktualizace nevypínejte konzoli ani 
ji neodpojujte od elektrické sítě.

Aktualizaci systému můžete spustit manuálně, pakliže je konzole připojena k internetu. V nabídce Wii 
U Menu zvolte Systémová nastavení (System settings) a následně System update.

Důležité upozornění: Konzole Wii U není navržena pro použití neautorizovaných doplňků nebo softwa-
ru, který umožňuje modifikace systému Wii U nebo hardwaru. Použití neautorizovaných zařízení a soft-
waru může způsobit permanentní poškození Wii U a smazání veškerého obsahu.

Instalace aktualizace systému

Po dokončení stahování začne instalace aktualizace systému. Pro-
ces zabere přibližně deset minut. Během instalace nebudete mít 
možnost používat konzoli Wii U. Po dokončení instalace se dotkněte 
tlačítka OK.

Po nastavení připojení k internetu na vaší 
konzoli se objeví následující obrazovka: 

Zvolili jste pozdější aktualizaci konzole:

Po stisknutí Zrušit (Cancel) se aktualizace systému začne auto-
maticky stahovat.

Tato volba Vám umožní používat 
nadále konzoli, zatímco se aktual-
izace systému stahuje. 
Nezapomeňte, prosím, že dokud 
nebude systém aktualizován, 
nemůžete používat inter-
netové služby.

Po dokončení stahování pokračujte z nabídky Wii U Menu 
v aktualizaci systému podle zobrazených instrukcí.

Po dokončení stahování pokračujte 
dle zobrazených instrukcí.

Zvolili jste okamžité aktualizování:

Během stahování dat nebudete mít možnost používat konzoli 
Wii U. 

Aktualizace systému se začne stahovat. Během aktualizace 
nevypínejte konzoli ani ji neodpojujte od elektrické sítě.
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Wii U GamePad
Kamera
Může být použita ve hrách a také 
pro video chat mezi Wii U konzolemi.

Pohybové ovládání
Vestavěný akcelerometr 
a gyroskop umožňují intuitivní
pohybové ovládání.

Levá/Pravá páčka 
Kromě toho, že můžete 
páčkami pohybovat 
ve všech směrech, 
můžete je také 
zmáčknout a používat 
je jako tlačítka.

Home-Button
Pokud stisknete Home-Button během hraní hry, 
můžete si vybrat z velké škály Wii U aplikací, aniž 
byste museli opustit vaši hru.

TV Control tlačítko
Zapne TV Remote aplikaci, kterou 
můžete použít k ovládání vaší televize.

Mikrofon

15,7 cm úhlopříčka 
dotykové obrazovky

Reproduktory

NFC touchpoint
Z některých předmětů 
jako jsou speciální karty 
je možné načítat data 
nebo na ně nahrávat za 
použití near-field com-
munication technologie 
zabudované do Wii U 
GamePadu.

Wii U GamePad je nový ovladač výhradně pro Wii U, který odstraňuje tradiční bariéry mezi hrami, hráči a televizí vytvořením druhého okna 
do světa videoher.

Wii doplňky
Wii U je zpětně kompatibilní - takže můžete i nadále používat ovladače

a příslušenství, jako jsou Wii Remote Plus (a Wii Remote) ovladače, Nunchuk 
ovladače a Wii Balance Board.
Please note: excludes some Wii software and accessories.

Může být použito s:

Wii U konzolí

Wii konzolí

Wii Speak™

Wii Wheel™

Nunchuk™Wii Remote™ Plus + 
Jacket + Wrist Strap

Wii Classic Controller Pro

Wii Zapper™

Wii Balance Board™

Wii Sensor Bar
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HDMI™ kabel
(1,5m) 

Wii U 
AC Adaptér

Wii U GamePad
AC Adaptér

Sensor Bar Wii U GamePad 
nabíjecí kolébka

Wii U GamePad 
stojan

stojan na konzoli 
Wii U

Monster Hunter 3 Ultimate Premium Pack LIMITOVANÁ EDICE

 * část z 8GB paměti je vyhrazena pro systémová 
data. Další uložiště může být vyžadováno pro 
stahování her. 

Wii U™ GamePad

8 GB
interní flash 

pamět*
konzole Wii U

Basic Pack

HDMI™ kabel
 (1,5m) 

Wii U 
AC Adaptér

Wii U GamePad
AC Adaptér

konzole Wii U™
Premium Pack

Co najdete v balení?

* Část interní paměti je rezervována pro systémová data.

hra Nintendo Land 

HDMI™ kabel
 (1,5m) 

Wii U 
AC Adaptér

Wii U GamePad 
AC Adaptér

Sensor Bar Wii U GamePad 
nabíjecí kolébka

Wii U GamePad 
stojan

stojan na konzoli 
Wii U

32 GB
interní flash 

paměť*
konzole Wii U

 konzole Wii U™

Wii U™ GamePad 32 GB
interní flash 

pamět*
konzole Wii U

Wii U™ GamePad Wii U Pro ovladač hra Monster Hunter 3 
Ultimate

konzole Wii U™
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Wii U je zpětně kompatibilní – můžete si tak zahrát téměř všechny hry pro Wii
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VYBERTE SI 
Z MODERNÍCH 
KLASIK Z EDICE 

NINTENDO SELECTS



NA NINTENDU 3DS MŮŽETE HRÁT I TITULY URČENÉ PRO HERNÍ SYSTÉM NINTENDO DS
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VYBERTE SI Z BOHATÉ NABÍDKY DALŠÍCH HER PRO NINTENDO 3DS
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Jaká data budou přenesena? 
Přenos dat se týká následujících položek:

•  Přístupová práva k herním pozicím 
uloženým na SD kartě

• Nintendo DSiWare

•  Historie nákupů a zůstatek na 
Nintendo eShop 

•  Uložená data z předinstalovaného 
softwaru: seznam přátel, 
fotografie z Nintendo 3DS, 
zvukové soubory z Nintendo 3DS, 
postavičky Mii z Mii Maker a data 
z StreetPass Plaza 

• Nastavení softwaru z Nintenda DS
Poznámka: Data můžete přenést maximálně pětkrát.

Aktualizace 
systému je 

hotova!

S pomocí rodičovské ochrany (Parental Controls) jednoduše 
omezíte obsah, ke kterému se lze na Nintendu 3DS dostat.

Omezení se týká hloubky 3D obrazu, přístupu k věkově 
nevhodným materiálům a používání online služeb.

Společnost Nintendo doporučuje, aby 3D funkci používaly 
pouze děti starší sedmi let. Pokud je Vaše dítě mladší, přečtěte 
si doplňující informace v manuálu pro Nintendo 3DS.

Rodičovská ochrana Aktualizace systému
a přesun systému*

Aktualizace systému

Přesun softwaru a dat z jednoho Nintenda 3DS na druhé je vel-
mi jednoduchý. Můžete přesunout všechna data včetně historie 
nákupů a zůstatku na Nintendo eShop, uložené pozice z her aj. 
Data můžete přesunout i z Vašeho Nintendo DSi systému.

Aktualizací systému Nintendo 3DS získáte nové možnosti 
a optimalizování systému. 

Novinky 
přidané 

minulými 
aktualizace-
mi sytému:

• Nové možnosti pro focení na Nintendo 3DS

•  Možnost přesouvat data mezi dvěma Nintendo 3DS systémy 

• Optimalizace Nintendo eShop

• Zlepšení výkonu systémových aplikací Nintenda 3DS

• Nové možnosti ve službě StreetPass Mii Plaza

• Vylepšení stability systému a ovládání

Na obou konzolích zvolte nastavení 

systému (System Settings) z na-

bídky HOME, pak klepněte na  Jiná 

nastavení (Other Settings) a Přenos 

systému (System transfer).

Klepněte na Přenos mezi systémy 

Nintendo 3DS (Transfer between 

Nintendo 3DS Systems). Přečtěte 

si prosím Podmínky používání a 

klepněte na Souhlasím (I Agree).

Na zdrojovém Nintendu 3DS zvolte Odeslat z tohoto 

systému (Send from this System) a na cílovém systému 

Přijmout ze systému Nintendo 3DS (Receive from a Nin-

tendo 3DS System).

Postupujte podle instrukcí na obrazovce k dokončení 

přenosu.

Na systém Nintendo 3DS můžete převézt i Nintendo DsiWare z Nintendo DSi nebo Nintendo DSi XL!

Během přenosu je používáno jak bezdrátové spojení, tak internetové spojení. Ujistěte se, prosím, 
před zahájením přenosu, že oba systémy Nintendo jsou položeny blízko sebe a připojené k 
internetu.

Výstraha: Během přenosu se data uloží na cílový systém a vše, co je na něm uloženo, bude 
přepsáno novými daty. Po ukončení přenosu jsou všechna data na původním systému smazána. 
Po přenesení dat může být SD karta na zdrojovém systému použita pouze na cílovém systému. 
Vložte prosím SD kartu do cílového systému pro použití dat.

Více informací o přenosu systému najdete na internetových stránkách společnosti Nintendo: 
www.nintendo-europe.com

•  V případě, že Vaše Nintendo 3DS obsahuje systémový software verze 2.0.0-2E, se budou aktualizace systému stahovat  
 automaticky při připojení k internetu. 

• Jaká verze systémového softwaru je naisntalována ve Vašem Nintendo 3DS, se dozvíte v horní části obrazovky Systémová  
 nastavení (System Settings). Doporučujeme vždy aktualizovat systém na nejnovější verzi.

• Jaká je poslední verze systémové aktualizace, můžete zjistit i na oficiálních stránkách společnosti Nintendo.

Další informace hledejte na oficiálních stránkách společnosti Nintendo: www.nintendo-europe.com

V nabídce 
HOME zvolte 

systémová nastavení 
(System Settings).

Zvolte Jiná 
nastavení 

(Other Settings)

Pokračujte do-
prava a zvolte 

Aktualizace systému 
(System Update)

Postupujte 
podle 

zobrazených 
instrukcí.

Přenos 
Následující kroky jsou nutné pro úspěšný přenos dat 
mezi zdrojovým a cílovým Nintendo 3DS:.

Jak nainstalovat aktualizaci systému?
Aktualizace sytému je možná pouze v případě, že je Vaše Nintendo 3DS připojeno k inter-
netu. Na oficiálních stránkách společnosti Nintendo naleznete další informace, jak se k 
internetu připojit: www.nintendo-europe.com 

Aktualizace systému krok za krokem

*Nintendo 3DS může vyžadovat aktualizaci systému. Na následující straně naleznete detailní informace.

1

2
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Nintendo 3DS přímo přetéká možnostmi, jak udržovat spojení s přáteli a rodinou. S bezdrátovým připojením k internetu můžete posíl-
at ručně psané vzkazy anebo 3D fotografie ostatním majitelům Nintendo 3DS. Můžete tak sdílet krásné chvíle svého života s přáteli 
a členy rodiny, kteří se nachází  poblíž i daleko.

Řada her na Nintendo 3DS vám umožní soupeřit s hráči po celém světě. Zkuste se zapsat do globálního žebříčku hráčů Mario Ten-
nis 7, závodit s celým světem, vytvořit si skupinu z kamarádů pro hraní Mario Kart 7 nebo se společně vydat na epické dobrodružství 
v Heroes of Ruin.

Podporu globálního multiplayeru poznáte podle loga Nintendo Network ve Vašem softwaru. V manuálu k němu se dozvíte další in-
formace.

Zůstaňte v kontaktu! Hrajte s celým světem!

Nintendo schránka
Tato aplikace je zdarma a umožní vám sdíl-
et 2D nebo 3D ručně psané vzkazy pro 
Vaše přátele. Aplikace využívá služeb Spot-
Pass a StreetPass. Můžete přidávat zvuky a 
fotografie a vytvořit tak unikátní dopis.

Seznam přátel
Zde zjistíte, jaké hry hrají vaši přátelé a 
můžete s nimi začít hrát online! 

Pakliže není Nintendo schránka (Nintendo Letter Box) předinstalována na Vašem systému, stáhněte aplikaci zdarma z Nintendo eShop.
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Připojte se!

Táhnutím se pohybujte 
po stránce

Dotkněte 
se odkazů

Připojte své Nintendo 3DS nebo Nintendo 3DS XL k internetu pomocí bezdrátového signálu a otevře se vám svět nových možností. 
Můžete si prohlížet internet, stahovat software z Nintendo eShop a rozšiřovat obsah her a mnohem víc!

Služba SpotPass vám umožní automaticky přijímat nový obsah, například 3D video pro Nintendo Video, oznámení, přídavky pro 
software a systémové aktualizace, aniž byste museli hnout prstem. Obsah nabízený přes SpotPass se stahuje automaticky a zdar-
ma přes tisíce veřejných wi-fi sítí po celé Evropě stejně jako prostřednictvím domácí bezdrátové sítě. SpotPass je aktivní dokonce i 
ve chvílích, kdy je Nintendo 3DS uspané!

Co je to SpotPass?

Každý týden získáte díky ap-
likaci Nintendo Video (ke 
stažení zdarma na Nintendo 
eShop) nové videoklipy. Naj-
dete tam hudební videoklipy 
anebo komediální scénky, 
záznamy sportovních 
událostí, akční 3D krátké 
filmy a spoustu dalšího. Tohle 
si prostě nemůžete nechat 
ujít!

Nintendo 3DS vám zdarma zpřístupní více 
než 25 000 Nintendo Zone, které jsou aktivní 
po celé Evropě. Nejlepší na tom je, že nemu-
síte nic nastavovat. Jakmile se Nintendo 3DS 
dostane do dosahu Nintendo Zone, připojí se 
automaticky!

© 2012 Nintendo

Internetový prohlížeč
Kdykoliv máte přístup k bezdrátovému připojení, Vaše Nintendo 3DS se stává branou do světa internetu. Aplikaci můžete spustit z nabíd-
ky HOME, zatímco ostatní běžící aplikace jsou uspány, takže jde o perfektní způsob, jak si rychle dohledat informace online, aniž byste 
přerušovali hraní.
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S pomocí služby SpotPass můžete 
stáhnout pokračování StreetPass 

Quest II a objevit další dobrodružství.*

Nové panely můžete nyní získat díky SpotPass!*

Služba StreetPass otevírá 
brány k zábavě na Mii Plaza.

Focení 3D fotek a natáčení 3D videí*

Maximální limit pro 3D video je deset minut. Video můžete také vytvořit spojením několika klipů.

Dva objektivy na vnější straně Nintenda 3DS 
slouží ke snímání 3D obrazů.

3D fotografie si můžete prohlížet 
na Nintendo 3DS.

Vaše Mii může prostřednictvím StreetPass Mii Plaza komunikovat s lidmi, kteří kolem 
vás projdou na ulici. Jen tím, že s sebou máte Nintendo 3DS a míjíte jiné uživatele, 
jejich Mii navštěvují Vaše Mii Plaza. Na StreetPass Mii Plaza vás čeká spousta 
zábavy, třeba nově přidané možnosti StreetPass Map a StreetPass Quest II.

StreetPass Quest  
Vládce upadl do zajetí! 
Špatná zpráva: jste to vy! 
Hrdinové, tedy ostatní Miička, 
vám pomohou porazit 
nepřátele a vysvobodit se.

Dobývejte svět s StreetPass Map* 
Když potkáte Mii z jiné oblasti, 
daný region se vám vybarví 
na mapě. Snažte se získat 
co nejvíc barevných regionů!

Volba políčka 
Nintendo 3DS vám umožní jednoduše spojit několik 
políček pro vytvoření videa.

Spojení klipů
Několik natočených klipů můžete spojit 
dohromady do jednoho videa.

Puzzle Swap  Doplňujte panely s obrázky 
sbíráním kousků skládačky od 
ostatních Miiček, které potkáte 
s pomocí služby StreetPass. 
Čím více uživatelů kolem vás 
projde, tím více dílků získáte!

*Použití této funkce může vyžadovat aktualizaci systému Nintendo 3DS. Více informací naleznete na straně 41.

Vnější 
objektivy
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Udělejte ze sebe a svých blízkých hvězdy vašich her!
Mii je vaší virtuální kopií, na kterou se promítají nejvýraznější části Vašeho obličeje. Mii v Nintendu 3DS 
zobrazuje Vaše virtuální „já“ a může být hrdinou v několika hrách. Mii Maker je tu od toho, aby vám 
umožnil jednoduše vytvořit Mii! 

Vytvořte si Mii pomocí vnitřního objektivu
Vlastní Mii nejsnadněji vytvoříte s pomocí vnitřního objektivu. Tímto postupem nebudete muset složitě modelovat Váš virtuální obličej, 
pouze nastavíte základní charakteristiky, vyfotíte se a Mii Maker se postará o zbytek. Pakliže chcete, můžete Mii také vymodelovat ručně.

Základní nastavení

Zvolte pohlaví, bar-
vu pleti, očí a vlasů a 

také typ účesu...

Vytvořte vlastní Mii

A je to! Vaše Mii je 
připraveno k hraní!

Vyfoťte se

Vyfoťte se podle 
instrukcí.

Víc jak stovka!

Na jednom Nintendu 
3DS můžete zaregistro-
vat přes stovku Miiček!

Mii můžete také získat od kamaráda s Nintendem 3DS nebo z kanálu Mii na konzoli Wii™. 
Podoba a vlastnosti Mii jsou duševním vlastnictvím společnosti Nintendo a nemohou být zdarma distribuovány nebo používány po osobní finanční prospěch.

Anatomie systému Nintendo 3DS

S funkcí „Parental Controls“ 
zablokujete možnosti 
3D displeje.

I když hrajete ve 
2D zobrazení, 
grafika hry je čistší 
a ostřejší než při hraní 
na Nintendo DS.*

*Platí pouze pro software určený pro Nintendo 3DS.

Snížením hloubky 3D obrazu na minimum dosáh-
nete klasického dvourozměrného zobrazení. 
Doporučujeme toto nastavení pro děti mladší šesti 
let.

3D displej
Změna hloubky 

3D obrazu

Hloubku 3D obrazu změníte 
posunem ovladače na pravé 
hraně displeje.

Můžete hrát i v 2D.
Zahrajte si hry pro 
Nintendo DS na 
Nintendo 3DS 
a Nintendo 3DS XL

DS Software

Nintendo 3DS /
Nintendo 3DS XL

Example title

Hry z Nintendo DS nebudou 
zobrazeny ve 3D.

Pro rodiče

1 2 3

Vaše Mii a Miička vašich 
přátel mohou společně 

hrát v jedné hře. 

(Obrázek ze hry 
Pilotwings Resort)
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Hry Nintendo eShop
Do Nintenda 3DS si můžete okamžitě stáhnout všechny skvělé hry, od skákaček po logické tituly, od klasických her až po 
nejnovější tituly!

Fallblox 
Mallo se vrací s novým dobrodružstvím 
plným rozbíjení kostek!

Pokédex 3D Pro 
Ponořte se do statistik a detailních infor-
mací o více jak 640 Pokémonech. 

3D Classics Kirby's 
Adventure™ 
Složte kousky Hvězdné hůlky v klasickém 
výletu Kirbyho do 3D. 

Super Mario Bros. 
Zopakujte si klasickou skákačku z plat-
formy NES, ve které to všechno začalo.

Mutant Mudds
Prostřílejte se skrz krajinu této „12ti bitové“ 
skákačky.

Colors! 3D
Namalujte vlastní obrázek a prohlédněte 
si ho ve 3D! 

Pokémon Dream Radar 
Chyťte Pokémony a sbírejte předměty po-
mocí unikátních možností Nintenda 3DS.

Hydroventure: Spin Cycle
Proveďte Eddyho přes šedesát 
hlavolamů!  

The Legend of Zelda™: 
Link's Awakening DX™
Probuďte Rybu větru a pomozte Linkovi 
uniknout z ostrova Koholint.© 2012 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

© 2012 Pokémon. 
© 1995-2012 Nintendo / 

Creatures Inc. / 
GAME FREAK inc.

Developed by Creatures Inc. 
and GAME FREAK inc. 
Pokémon, Pokémon 

character names and 
Nintendo 3DS are trademarks 

of Nintendo. 
© 2012 Nintendo.

© 2012 Pokémon. © 1995 – 2012 Nintendo/Creatures Inc./
GAME FREAK inc. Developed by Creatures Inc. Pokémon, Pokémon character names and 

Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo. © 2012 Nintendo.

©1993-2011 HAL LABORATORY, INC. / NINTENDO
© 1985-2012 Nintendo

© Renegade Kid LLC 2011-2012. All rights reserved.
Renegade Kid and Mutant Mudds are trademarks of Renegade Kid LLC.

© 2011 Collecting Smiles

© 2012 Nintendo

© 1993-2011 Nintendo
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Dodatečný obsah

Svoji hru můžete rozšířit dodatečným obsahem. Například 
New Super Mario Bros. 2 rozšíříte přídavkem Coin Rush, do 
New Art Academy můžete stáhnout nové lekce a spousta 
rozšíření pro další hry 
na vás čeká! 

Stažení softwaru Virtual Console

Demoverze

Videa

Karty Nintendo eShop

Vyhledávání a hodnocení

Stáhněte si plné verze her 
a software, který nikde 
jinde nenajdete!

Kupte si klasické tituly ne-
jen na Game Boy, Game 
Boy Color, NES a SEGA Game 
Gear!

Vyzkoušejte si hry před tím, než si koupíte jejich plnou verzi.

Doplňte svůj kredit kartami Nintendo 
eShop, které můžete koupit u vybraných 
prodejců.

Software, který vás zajímá, naj-
dete pomocí klíčových slov 
nebo dalších kritérií. Můžete 
napsat vlastní hodnocení nebo si 
přečíst hodnocení jiných 
uživatelů!

Podívejte se na upoutávky 
a záběry z her, které již vyšly 
anebo brzy vyjdou.

V obchodu Nintendo eShop naleznete ty nejlepší hry na Nintendo 3DS. Právě tam si můžete stáhnout 
digitální verze her z obchodů, klasické tituly na Virtual Console, skvělý software pro Nintendo 3DS a 
spoustu dalšího!

1 2

3

4

5

6
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Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji

The Legend of Zelda™: Ocarina of Time™ 3D

© 2011 Nintendo

Žánr: akční adventura     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1     Lokální hra: ne    Download: ne    Internet: ne

StreetPass: ne    SpotPass: ne    PEGI: 12

Pestrobarevné postavy, poutavý příběh a překrásné melodie vyluzované z libozvučné okaríny... Klasický 

příběh chrabrého hrdiny Linka a jeho věrných přátel, putujících podmanivou zemí Hyrule s cílem porazit tem-

né síly ďábelského padoucha Ganondorfa a jeho přisluhovačů, nabízí po všech stránkách skvělou podívanou! 

Rozsáhlý herní svět s množstvím nelehkých úkolů, stylová plně trojrozměrná grafi ka hýřící působivými detaily 

a vylepšené ovládání – to je jen zlomek novinek, s nimiž staronová Zelda na Nintendo 3DS přichází. A ta 

nejlepší zpráva nakonec – nyní můžete mít celé velkolepé dobrodružství po ruce na každém kroku!

Kid Icarus™: Uprising
Žánr: akční    Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1–6     Lokální hra: ano (až 6 hráčů)     Download: ne     

Internet: ano (až 6 hráčů)     StreetPass: ano    SpotPass: ano     PEGI: 12

© 2012 Nintendo. © 2012 Sora Ltd. 

Návrat značky Kid Icarus představuje hru, 

jakou jste na přenosném systému ještě nikdy 

nehráli. Poskytuje dlouhé hodiny non-stop 

akce v dechberoucí 3D grafice!

V módu pro jednoho hráče se utkáte 

s armádou z podsvětí v akcí nabitých soubojích 

na zemi i ve vzduchu.

Multiplayerový režim si může užít 

až 6 hráčů najednou, přes lokální 

propojení nebo přes internet.

Nechte postavy obživnout 

v reálném světě a bojujte 

se sběratelskými AR kartami.

Leťte oblohou a 

používejte stylus 

k zaměřování nepřátel.

Ve vzduchu

Shromážděte silný arzenál 

zbraní, upravujte Pitovy 

schopnosti celou řadou 

vylepšení a sbírejte spe-

ciální předměty, abyste v 

boji měli vždy navrch.

Zbraně, schopnosti a předměty

Bojují proti sobě dva 

týmy po třech členech. 

Pokud je někdo z 

týmu poražen, sníží 

se hodnota týmového 

ukazatele. Když dosáhne 

nuly, přemění se posled-

ní hráč do silnější verze 

Pita, aby zkusil osud ještě 

zvrátit.

Nejste zrovna týmový 

hráč. Pak se vrhněte do 

arény, kde bojují všichni 

proti všem a ukažte, kdo 

je tady nejlepší.

Světlo vs. Tma

Všichni proti všem

Hra umožňuje nastavit 

si intenzitu akce podle 

vašich schopností. 

Čím více přitopíte pod 

kotlem, tím výraznější 

budou vaše zážitky 

z akce.

Zvolte si intenzitu

Prozkoumejte prostředí, 

plná nepřátel, hledejte 

poklady a utkejte se s 

monstrózními bossy.

Na zemi
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Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji

Probuďte v sobě výtvarníka 
s novými možnostmi!

Ať už jste začátečníkem s pastelkou anebo 
protřelým výtvarníkem, v Art Academy promluví 

Váš talent a naučíte se nové techniky!

Čeká na vás plně 
vybavené výtvarné studio!

Nové materiály, 
nástroje a lekce!

New Art Academy™
Žánr: vzdělávací/simulace      Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1      Lokální hra: ne     Download: ne     

Internet: ne     StreetPass: ne    SpotPass: ano     PEGI: bez věkového hodnocení

© 2012 Nintendo.

Sdílejte své umění 
s přáteli a rodinou!Stáhněte si 

další lekce!

Toy Poodle 
& New Friends

French Bulldog 
& New Friends

Golden Retriever 
& New Friends © 2011 Nintendo

Žánr: zvířecí simulace     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1    Lokální hra: ne     Download: ne     Internet: ano (se službou SpotPass)     

StreetPass: ano (Výměna štěňátek, Mii postaviček, 3D fotografi í a dalších potřeb pro vaše mazlíčky)     

SpotPass: ano     PEGI: 3

nintendogs™ + cats

Probuďte v Nintendu 3DS nový život

s roztomilým štěňátkem či rozkošným koťátkem.

V okamžiku, kdy na displeji Nintenda 3DS spatříte roztomilá chundelatá štěňátka 

a koťátka, budete mít pocit, že si na ně můžete doslova sáhnout. Díky propra-

covanému stereoskopickému 3D zobrazení je to pocit zcela oprávněný.

Staňte se příkladnými páníčky a paničkami a vytvořte si se svými mazlíčky pevné pouto!

Vychutnejte si blaho nekonečného hlazení! Vaši svěřenci vás poznají!

Heboučké kožíšky a roztomilé kukuče.

Ve 3D je pocit interakce s vaším zvířecím kamarádem tak 

hluboký, jako nikdy předtím! Hlazení, drbání, šimrání a 

přátelské poplácávání tak nebude brát konce.

Štěňátka i koťátka nyní poznají vaši tvář – přiblížíte-li 

se navíc k obrazovce, dočkáte se přátelského olíznutí! 

Vaši noví virtuální zvířecí 

kamarádi mají nejen 

neskutečně hebkou srst, ale 

i bohatou zásobu grimas, 

kterými dávají najevo své 

potřeby a nálady. 
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Vytvořte 
vlastní umění!

Ponořte se do více než 

třiceti lekcí!

Kdokoliv 
může být 
umělcem!



Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

19.04.2013

Fire Emblem™: Awakening
Žánr: RPG      Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1-2      Lokální hra: ne     Download: ne     

Internet: ne     StreetPass: ano    SpotPass: ano     PEGI: 12

© 2012-2013 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.

Temná síla povstává a v jejích stopách kráčí zkáza...
Zatímco se princ Chrom snaží zastavit šarvátky mezi královstvími Ylisse a Plegia, aby 

nedošlo k otevřené válce, povstává na obzoru temná síla schopná rozdrtit nicotné smrtel-
níky na obou stranách. Chrom je náhle uvězněn mezi dobyvačným královstvím, armádou nemrt-

vých a maskovaným cizincem, který tvrdí, že je legendární postavou z časů dávno minulých. Úkol, 
který musí Chrom splnit, je větší, než si kdy dokázal představit...

Vydejte se na epické tažení v rozlehlé a pohlcující RPG hře. Potkáte řadu postav, naverbujete do 
svých řad nové vojáky a svoje vůdcovské schopnosti otestujete v napínavých strategických bit-
vách. Hrdiny zocelují plameny války. Vstupte ve Fire Emblem: Awakening do žáru bitvy a 
vraťte se jako legenda.

Prastaré zlo znovu ožívá a dvě generace hrdinů najdou 
v boji s ním svůj osud. V Castlevania: Lords of Shadow – 
Mirror of Fate změříte síly s armádami temnot a 
prokážete, že jste jedinečným zabijákem upírů. Hra vy-
chází pouze na Nintendo 3DS a Nintendo 3DS XL. 

Uvnitř Draculova zámku a v jeho okolí objevíte mocné 
relikvie, které posílí Vaše schopnosti, s nimiž zabíjíte 
nejrůznější děsivá monstra.

Na cestě za 
knížetem temnot 
Draculou narazíte 
na složité hádanky, 
ďábelské pasti a 
bossy z nočních můr!

© Konami Digital Entertainment. Developed by MercurySteam

Castlevania: Lords Of Shadow – Mirror Of Fate
Žánr: akční dobrodružství      Vydavatel: Konami     

Počet hráčů: 1      Lokální hra: ne     Download: ne     

Internet: ne     StreetPass: ne    SpotPass: ne     PEGI: 16

2322



Datum vydání

17.05.2013

Datum vydání

říjen 2013

Pokémon™ Mystery Dungeon: Gates To Infinity
Žánr: RPG      Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1-2 (2-4 v multiplayeru)      Lokální hra: ano     Download: zatím neoznámeno     

Internet: ano     StreetPass: zatím neoznámeno    SpotPass: zatím neoznámeno     PEGI: 3

© 2013 Pokémon. © 1995-2013 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. © 1993-2013 Spike Chunsoft. Pokémon, Pokémon charac-
ter names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo. © 2013 Nintendo. © 2013 Nintendo.

© 2013 Pokémon. © 1995-2013 Nintendo/Creatures Inc./
GAME FREAK inc. Pokémon, Pokémon character names and 
Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.

Not final gameplay

Více informací najdete na Pokemon.co.uk

Poprvé v historii přichází Pokémon ve 3D! Zastavte společně s kamarády temné 
síly, které se snaží zničit Ráj Pokémonů!

V roli Pikachu, Snivy, Oshawotta, Tepiga anebo Axewa budete prozkoumávat více 
než dvacet tajemných labyrintů, které se mění pokaždé, když do nich vstoupíte! 
Poprvé v sérii Mystery Dungeon se potkáte s Pokémony z regionu Unova a odhalíte 
řadu jejich tajemství!

Společně s třemi kamarády se můžete vydat na výpravu a překážkám čelit 
společně. Z počtu možností v Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity vám 
budou přecházet oči!

Již v říjnu přichází na Nintendo 3DS™ 
nová éra Pokémonů!

Zbrusu nové 3D dobrodružství s novými Pokémony 
vyjde celosvětově v říjnu 2013. Pokémon X 
a Pokémon Y jsou zástupci nové generace 
Pokémonů a uvedou hráče do strhujícího 
dobrodružství v dechberoucím 3D světě.

Již na podzim!

Pokemon.co.uk/MysteryDungeon
2120



Datum vydání

v prodeji

Professor Layton and the Miracle Mask™
Žánr: hádanky/dobrodružství      Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1      Lokální hra: ne     Download: ne     

Internet: ano     StreetPass: ne    SpotPass: ano     PEGI: 7

© 2012 LEVEL-5 Inc.

Na největšího světového luštitele záhad čeká v Professor Layton and the Miracle 
Mask spletitá mise plná magie a úskoků. Svět profesora Laytona díky 3D tech-
nologii Nintenda 3DS ožívá tak jako nikdy předtím. Hádanky budete řešit díky 3D 
efektu Nintenda 3DS v novém stylu. Pod lupou budete zkoumat, přibližovat a 
oddalovat různá místa k odhalení skrytých stop a od obyvatel města Monte d'Or 
získáte informace, které povedou k dopadení Maskovaného gentlemana. To vše 
ve 3D!

Laytonova premiéra na Nintendo 3DS přináší více než 150 hádanek a další 365 
ke stažení - na každý den v roce jedna! Professor Layton and the Miracle Mask™ 
vás jen tak nepřestane bavit!

Dobývání památekDobývání památek
Poprvé v celé sérii narazíte na akční 
hádanky, nad kterými se budete cítit 

jako skuteční archeologové! Vypravíte 
se do hlubokých labyrintů pod 

prastarými ruinami a budete muset 
použít všechen důvtip, abyste se nez-
tratili, nalezli poklady, rozbili krystaly a 
vyhnuli se mumiím – a to vše ve jménu 

dobrodružství!

Detektivní práce, jakou neznáte!Detektivní práce, jakou neznáte!
Profesor Layton přichází na Nintendo 3DS se zbrusu novými 

vyšetřovacími metodami. Pod sklem detektivní lupy ožijí 
lokace vlastním životem a pomocí přibližování a oddal-

ování naleznete skryté stopy. Na dotykovém displeji je zo-
brazena mapa, na které se můžete rychle pohybovat 

mezi jednotlivými místy.

Nové minihry!Nové minihry!
Během hraní narazíte na tři nové minihry, jejichž Během hraní narazíte na tři nové minihry, jejichž 
obsah se bude měnit s tím, jak se budete blížit k obsah se bude měnit s tím, jak se budete blížit k 
odhalení Maskovaného gentlemana! Za splnění odhalení Maskovaného gentlemana! Za splnění 

každé z nich dostanete speciální odměnu! každé z nich dostanete speciální odměnu! 

Robot na klíčekRobot na klíček
Najděte pro svého robota Najděte pro svého robota 

cestu mezi překážkami, cestu mezi překážkami, 
za kterými leží cíl!za kterými leží cíl!

Jednorázové nakupování
Vyrovnejte zboží do Vyrovnejte zboží do 

poličky ve správném poličky ve správném 
pořadí, aby si každý zá-pořadí, aby si každý zá-
kazník koupil všechno!kazník koupil všechno!

Králičí showKráličí show
Naučte svého králíka Naučte svého králíka 

nejrůznější kousky, nejrůznější kousky, 
abyste zaujali abyste zaujali 

principála cirkusu!!principála cirkusu!!

JJJ
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Datum vydání

v prodeji

Svět módy čeká jen na vás! 
Zajímá vás móda? Myslíte, že dokážete ze špindíry udělat 
stylového krasavce? V  New Style Boutique se můžete 
stát trendsetterem, kterým jste vždy chtěli být!

Ze začátku budete jako prodavači pomáhat 
zákazníkům s výběrem toho, co jim nejvíce sluší, a 
jejich spokojenost je váš lístek k úspěchu: po čase 
si otevřete vlastní módní obchod! Brzy se pod 
Vaším vedením začne proměňovat móda 
celého města a zákazníků k Vám rozhodně neb-
ude chodit málo. Svůj talent můžete využít při prá-
ci s více než 12 000 předměty: možnosti jsou téměř 
nekonečné! 

V Nintendo presents: New Style Boutique™ se stanete 
špičkovými módními návrháři, po kterých bude toužit 
celý svět!

ás! 
špindí

e se m
ýt!

omáha
e sluší, a
po čas
e pod
móda

neb-
při prá-
u témě

se stanete 
bude toužit 

íry udělat 
ůžete 

at
a
se 

-
ěř 

nete

Prozkoumejte 
trendy místa 

ve městě!

Vyměňujte si s přá
teli 

karty Stylisty 

a navštěvujte se!

Nintendo presents: New Style Boutique™
Žánr: nakupování      Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1–4      Lokální hra: ne     Download: ne     

Internet: ano     StreetPass: ne    SpotPass: ano     PEGI: 3

© 2012 Nintendo / syn Sophia

Překonejte očekávání 
vašich zákazníků!

Založte si 

vlastní postavu!
Navrhněte dokonalé oblečení!

Zúčastněte se módních přehlídek! 1716



Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

2013

Datum vydání

v prodeji© 2012 Nintendo

Mario Tennis™ Open
Žánr: sportovní      Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1 (2 až 4 v multiplayeru)      Lokální hra: ano     Download: ano     

Internet: ano     StreetPass: ano    SpotPass: ne     PEGI: 3

A NA KURT PŘICHÁZÍ MARIO! 
Na tenisovém kurtu je dnes rušno! Mário a jeho kamarádi přišli ukázat, jak se 
na cestě za vítězstvím správně podává, hraje z voleje a smečuje. Na zbrusu 
novém 3D obraze uvidíte všechny své oblíbené postavy z legendárního mári-
ovského světa a dokonce proti nim můžete hrát s vlastním Miičkem! Mírným 
pohybem Nintenda 3DS budete ovládat kameru a uvidíte tak z bezprostřední 

blízkosti všechny Luigiovy odpaly nebo poražení Donkey Konga jednou úder-
nou smečí.

Vítězství v zápasech odemyká nové postavy, minihry a předměty. Zážitek z hraní 
můžete rozšířit i v multiplayeru, kdy budete soupeřit přes Nintendo Network nebo s po-

mocí StreetPass. Stále vám to přijde málo? Pak si dejte čtyřhru s kamarády zprostředkovanou 
bezdrátovým připojením! Připravte se na nezapomenutelný tenisový zážitek na Nintendo 3DS, 
protože nic menšího Mario Tennis Open není!

RŮZNÉ STYLY HRANÍRŮZNÉ STYLY HRANÍ
Pomocí dotykového displeje a tlačítek zaujmete 
pozici a pak jedním ťuknutím odehrajete míč!

MINIHRY S TENISOVOU TÉMATIKOUMINIHRY S TENISOVOU TÉMATIKOU

ODEMKNĚTE PŘES ODEMKNĚTE PŘES 
190 TYPŮ BAREVNÉHO 190 TYPŮ BAREVNÉHO 

VYBAVENÍVYBAVENÍ

Jen jedna karta se hrou stačí pro 
hraní s kamarády nebo rodiči!

Poměřte své síly přes internet 
s hráči z celého světa a zjistěte, 

na jakou pozici dosáhnete 
v online tabulkách!

ZAHRAJTE SI S KAMARÁDY ZAHRAJTE SI S KAMARÁDY 
Z BLÍZKA I DALEKA!Z BLÍZKA I DALEKA!

Máte raději 
tradiční ovlá-

dání, protože je 
přesnější? Čeká 

na vás!

Dejte své fantazii volný průchod v kouzel-
ném světě Scribblenauts Unlimited na Nin-
tendo 3DS. Společně s Maxwellem budete 
v rozlehlém světě řešit desítky hádanek 
a jediným pomocníkem vám bude ta 
nejsilnější zbraň: Vaše vlastní představivost!

Lákají vás výpravná dobrodružství a zápolení s náročnými nepřáteli? Pak se 
připravte na výpravu do světa Monster Hunter 3 Ultimate, kde na vás čekají 
zbrusu noví nepřátelé, vybavení, zbraně a přes dvě stě úkolů plných akce. 

Monster Hunter 3 Ultimate je nejrozlehlejší hrou z cele série.

SCRIBBLENAUTS UNLIMITED software 
© 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. 
Developed by 5th Cell Media LLC.

SCRIBBLENAUTS and all related characters and elements 
are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

WB GAMES LOGO, WB SHIELD: 
™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.    (s13) 
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Sdílejte svá řešení Sdílejte svá řešení 
prostřednictvím StreetPass!prostřednictvím StreetPass!
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Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji

Super Mario™ 3D Land
Žánr: akční plošinovka    Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1     Lokální hra: ne     Download: ne     Internet: ne

StreetPass: ano     SpotPass: ne     PEGI: 3

© 2011 Nintendo © 2011 Nintendo

Mario Kart™ 7
Žánr: sportovní - závodní    Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1 (2 až 8 v multiplayeru)     Lokální hra: ano (pro 2 až 8 hráčů)     Download: ano (pro 2 až 8 hráčů)     

Internet: ano (pro 2 až 8 hráčů)     StreetPass: ano    SpotPass: ano     PEGI: 3

Objevte Mariovo zbrusu nové 

dobrodružství v důvěrně 

známém herním světě!

Objevte vše, co fanoušci Maria na tomto úžas-

ném hrdinovi bezmezně obdivují, tentokrát po-

prvé v opravdovém světě plném tří rozměrů! 

Užijte si pestrobarevnou stylovou grafi ku a dyna-

mické 3D efekty, které z hraní Super Maria 3D 

činí neopakovatelně hluboký zážitek. Mario 

disponuje osvědčenými schopnostmi dob-

ře známými z jeho předcházejících dobro-

družství, těšit se však můžete i na dovednos-

ti zcela nové a doposud nevídané. Jedinečná 

hratelnost a nikdy nekončící hráčské výzvy 

představují unikátní dobrodružství, kte-

ré si nesmíte nechat ujít. Ovládání se vám 

dostane pod kůži raz dva, ale dokonalé 

prozkoumání všech zákoutí a zdolání dů-

myslných nástrah herního světa vám dá 

pořádně zabrat! 

Nová dimenze Mariova závodního zápolení!
Vážené hráčské obecenstvo, dovolte nám představit zcela novou dimenzi, kterou Mario 

Kart 7 přináší do žánru závodních her! Slavné okruhy Houbového království budete 

moci vůbec poprvé prosvištět v dechberoucím světě tří rozměrů! Pestré herní prostředí 

nabízí kromě tradičních tratí i nezapomenutelné výpravy vysoko nad zemský povrch či 

do hlubin podmořských tunelů. Pochopitelně nechybí možnost vylepšování vzhledu i 

výkonu závodních ořů a správný závodnický adrenalin podtrhují unikátní předměty 

hojně rozmístěné po závodištích. Dočkáte se i zástupu starých dobrých známých z 

Houbového království, kteří se nebojácně postaví dychtivým nováčkům!

•  Upravte si dle libosti rám, obutí i další části vašeho závodního vozidla – získáte tak 

vítaný náskok nad vašimi konkurenty.

•  Objevte rozmanitá herní prostředí včetně šestnácti zcela nových tratí, mezi nimiž ne-

chybí ani ostrov Wuhu či divoká džungle (kterou můžete znát z titulu Donkey Kong 

Country Returns).

•  Na závodní trať se můžete vydat jako Vaše oblíbená postava z Houbového království 

(nově například jako kovový Mario nebo Lakitu) nebo jako vaše vlastní postavička Mii.

•  Naučte se využívat potenciálu nových speciálních předmětů: pomocí ohnivých květů 

můžete vypálit na vozítka protivníků jedoucích před i za vámi ničivou salvu!

•  Utkejte se s dalšími hráči jak přes lokální multiplayer, tak i s celým světem přes internet!

•  Podpora funkcí SpotPass a StreetPass!

1312



Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji © 2012 Nintendo

New Super Mario Bros.™ 2
Žánr: akční / plošinovka     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1-2     Lokální hra: ano     Download: ne     

Internet: ne     StreetPass: ano    SpotPass: ano     PEGI: 3

Bowser opět unesl princeznu Peach, ale tentokrát má Mario jiný zájem. Houbové 

království je nacpané mincemi více, než bylo kdykoliv předtím. Každý level je 

přeplněný zlatem a mince se chrlí z trubek. Zlaté trubky dostanou Maria do mince-

mi přeplněných jeskyní. Je to jen na vás, kolik po dobrodružné cestě nasbíráte 

mincí! Hra ukládá kolik jste nasbírali mincí během hraní. Každý level je naplněn 

zlatými možnostmi, jako jsou zlaté prsteny, které promění nepřátelé do zlaté podo-

by. Další možností je zlatá květina, která přidá Mariovi schopnost měnit téměř vše 

co mu přijde do cesty ve zlato.

Bowser zase zlobil! Po jeho návštěvě nezůstal v Decalburgu kámen na kameni a odne-
sla to i slavnost Nálepek! Kdo jiný by měl přijít zachránit situaci než Mário se svými 
mocnými nálepkami? Pusťte se do dobrodružství v jednom z mnoha světů: třeba v 
poušti nebo mezi vrcholky hor, v temném lese a v dalších, kde budete bojovat se 
známými protivníky v tahových soubojích a vaší zbraní budou nálepky nejrůznějších 
vlastností.

Herní svět můžete dokonce zploštit a vrátit do něj chybějící části, aby se odkryly 
cestičky vedoucí k bonusům a krajina se obnovila!

Mario si skáče pro jackpot v Houbovém království Mario si skáče pro jackpot v Houbovém království 

Přilepte se!PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppptttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeee ssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dobrodružství, Dobrodružství, 
od kterého se od kterého se 
neodlepíte!neodlepíte!

Paper Mario™ Sticker Star
Žánr: akční dobrodružství      Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1    Lokální hra: ne     Download: ne     Internet: ne

StreetPass: ne     SpotPass: ne     PEGI: 3

© 2012 Nintendo

Stáhněte si 
Stáhněte si 

balíkybalíky  

nových nových 

úrovní!úrovní!
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Datum vydání

bude oznámeno

Dr. Kawashima's Devilish Brain Training™: Can you stay focused?
Žánr: vzdělávací     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1     Lokální hra: ne    Download:  ne    Internet:  ne

StreetPass:ano   SpotPass: ano    PEGI: 3

© 2012 Nintendo Co., Ltd.

Mysleli jste si, že doktoru Kawashimovi už došly ďábelské testy na 
procvičení vašeho mozku? Tak to jste se spletli!

Moderní život a technologie, které nás obklopují, narušují naši scho-
pnost pevně se soustředit.

Dr. Kawashima's Devilish Brain Training™: Can you stay focused? pro 
Nintendo 3DS přichází se sérií testů, které procvičí a vylepší vaší krátko-
dobou paměť a zlepší schopnost koncentrace. Náročnost 
testů se přizpůsobuje podle vašich odpovědí a přirozeně vás 
tak dovedou k dosažení lepšího výsledku. Krom toho ve hře 
najdete nové i klasické hádanky.

Při nových testech se váš mozek pořádně zapotí a Dr. Kawashi-
ma's Devilish Brain Training™: Can you stay focused? vám tak 
pomůže udržet ho co nejpřipravenější.

98



Datum vydání

14.6.2013

V Animal Crossing: New Leaf pro Nintendo 3DS se stanete starostou 
svého vlastního města! Pomůžete naplánovat městskou výstavbu a 
zároveň si užijete pohodového života – zajděte si třeba na ryby, 
napište pár dopisů anebo si stylově vybavte vlastní dům!

Celý herní svět budete mít díky 3D obrazu Nintenda 3DS jako na dla-
ni a navíc dostanete desítky příležitostí k realizování života, po němž 
jste vždy toužili. Co třeba návštěva exotického ostrova? Anebo 
navrhování vlastního nábytku? To vše a mnohem víc najdete v Ani-
mal Crossing: New Leaf.

Služba StreetPass vám umožní navazovat kontakty s ostatními hráči a 
dokonce můžete zajít na návštěvu do města Vašeho kamaráda přes 
bezdrátové spojení nebo Nintendo Network. Animal Crossing: New 
Leaf přináší zážitek, jaký neznáte, a to pouze díky Nintendo 3DS.

© 2013 Nintendo

Animal Crossing: New Leaf
Žánr: simulace     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1–4     Lokální hra: 2-4 hráči    Download:  ne    Internet:  ano

StreetPass:ano   SpotPass: ano    PEGI: 3

Nový trojrozměrný život!
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Datum vydání

v prodeji

Luigi's Mansion™ 2
Žánr: akční dobrodružství     Vydavatel: Nintendo     

Počet hráčů: 1–4     Lokální hra: 2-4 hráči    Download:  2-4 hráči    Internet:  2-4 hráči

StreetPass: ne    SpotPass: ne    PEGI: 7

© 2013 Nintendo

Víte, kam chodí spát duchové? No přeci tam, kam 
chodí strašit – do domů, kde mohou nahánět lidem 
hrůzu. Nejhorší na nich je, že se odmítají odstěhovat! 
Jedinou naději na jejich vyhnání představuje 
Mariův bratr Luigi, který se vrací v Luigi’s Mansion 2 
pro Nintendo 3DS. V rukou třímá svůj věrný 
vysavač duchů Poltergust a beze strachu vbíhá 
do chodeb plných pavučin a temných sálů, aby 
s děsivými nájemníky zatočil. Pravda, Luigi je v 
podstatě strašpytel, který by před duchy 
nejraději utekl, ale znáte to – i ten 
nejvystrašenější člověk dokáže být hrdinou, 
když to nejde jinak.

Při hraní  Luigi’s Mansion 2 narazíte na řadu 
hádanek, které vám procvičí mozek a pot-
káte tvrdohlavé duchy, na jejichž likvidaci 
budete muset Luigiho pořádně připravit.

Duchy můžete lovit i v lokálním nebo inter-
netovém multiplayeru až se čtyřmi hráči. 
Ať žijí duchové!
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který kdy byl na přenosné konzoli od Nintenda

Největší displej,


