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Popis přenosné herní konzole Nintendo 3DS
BOD

1

BOD

Pomocí posuvného postranního tlačítka
nastavte intenzitu efektu 3D zobrazení.

3D obrazovka

Posuvné tlačítko pro
nastavení intenzity
efektu 3D zobrazení.

2

BOD

Nintendo DS tituly

Na Nintendu 3DS
můžete hrát i tituly
určené pro herní
systém Nintendo DS.

Hrát můžete
i ve 2D.

Ilustrační příklad

Zobrazení grafiky můžete nastavit na 2D – stačí posunout příslušné postranní tlačítko zcela dolů. Toto nastavení
doporučujeme pro děti mladší šesti let.

Zablokování funkce 3D
zobrazení lze provést v nastavení rodičovské kontroly
(Parental Controls).
I při 2D zobrazení bude
grafika zobrazena ostřeji a
čistěji nežli u herního systému Nintendo DS.*
* Při použití původních Nintendo 3DS titulů.
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3

BOD

4

Foťte ve 3D.

Nintendo 3DS

Grafické zobrazení nebude
podporovat 3D funkci.

BOD
Pomocí vnějších objektivů
můžete vytvářet
působivé 3D snímky.

5

Nintendo 3DS se dodává s množstvím
předinstalovaného software.

Součástí balení je i množství rozličného programového vybavení – skvělé zábavě
se tedy můžete věnovat ihned poté,
é, co Nintendo 3DS vybalíte z krabice!

Nabídka nastavení rodičovské
kontroly (Parental Controls)

Pořizujte
3D fota.
AR Games: Shooting

Mii Maker: Pomocí zabudované kamery snadno
a rychle vytvoříte vlastní Mii postavičky.

Face Raiders

StreetPass Mii Plaza

Venkovní
kamery

3D snímky můžete prohlížet pomocí Nintenda 3DS.

5

Co přináší Nintendo 3DS nového?

NOVINKA

Pořizujte 3D videa*

Můžete natáčet až 10 minut dlouhá 3D videa nebo spojovat jednotlivé snímky a klipy a vytvořit si video vlastní.

Novinka
1

Novinka
2

Novinka
3

Novinka
4

Pořizujte 3D videa.

Frame Pick

Clip Link

Můžete jednoduše vytvořit video
z několika statických snímků.

Můžete pořídit několik klipů a poté
je spojit dohromady.

Stahujte a hrejte demoverze her
pro Nintendo 3DS.

Ještě více zábavy prostřednictvím
StreetPass MiiPlaza.

Přenášejte všechna data i software
z jednoho Nintenda 3DS do druhého.
Abyste si všechny tyto možnosti mohli užít, je potřeba po 7. prosinci 2011
nainstalovat novou verzi systémového softwaru.
*Je potřeba nainstalovat novou verzi systémového softwaru. Více na straně 12.
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7

NOVINKA

Stahujte demoverze
z Nintendo eShopu

V Nintendo eShopu je možné nejen koupit si stahovatelný software, ale umožňuje například i sledovat herní videa a podobně. Můžete si
zde pořídit oblíbené herní klasiky prostřednictvím služby Virtual Console, užít si nové zážitky s unikátními tituly z kategorií Nintendo 3DS
Download Software a Nintendo DSiWare nebo si vyzkoušet staré klasické herní hity v nové 3D podobě. Díky demoverzím, které jsou ke
stažení zdarma, si daný titul můžete vyzkoušet ještě předtím, než si ho koupíte. Virtuální regály jsou zde nacpány herním zbožím!

Stahujte demoverze*
Všechny druhy různých her
NOVINKA

Virtual Console
Kupte si oblíbené tituly
pro staré platformy jako
jsou například GameBoy
nebo GameBoy Color.

Sledujte videa

Vyzkoušejte 3D klasiky
a další software, exkluzivní
pouze pro Nintendo eShop.

NOVINKA

Vyhledávejte software
Hledání podle:
1. Klíčových slov
2. Kritérií
3. Zobrazených klíčových slov

*Je potřeba nainstalovat novou verzi systémového softwaru. Více na straně 12.
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® 2011 Nintendo

Game Boy

Navíc:
Můžete poslat hodnocení daného
softwaru nebo si přečíst hodnocení
jiných uživatelů.

Nintendo Letter Box

Nintendo 3DS
Download Software

Game Boy Color

Dillon's Rolling Western

Pullblox

© 2012 Nintendo

© 2011 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

Vzrušující a inovativní hry a aplikace od Nintenda
a nezávislých vývojářů, které si během okamžiku
můžete stáhnout do vašeho přístroje.

Nintendo eShop je dostupný pouze na Nintendu 3DS.

9

NOVINKA

Ještě více zábavy prostřednictvím StreetPass MiiPlaza.

NOVINKA

Přenášejte všechna data i software
z jedné konzole do druhé konzole.
Přenos mezi systémy Nintendo 3DS*
Co se přenese?

Prostřednictvím služby „ StreetPass MiiPlaza“ můžete pomocí postavičky Mii komunikovat s ostatními
uživateli, které jste potkali na ulici. Stačí mít Nintendo 3DS u sebe a projít na ulici kolem jiného uživatele a jeho
postavička Mii přijde na návštěvu do vašeho MiiPlaza. Nyní si s touto funkcí užijete ještě více zábavy díky novým
funkcím jako například „StreetPass Map“ nebo „StreetPass Quest II“.

Na jiné Nintendo 3DS můžete přenášet data pro předinstalovaný software,
prostředky pro Nintendo eShop nebo záznamy, který stahovatelný software
jste si již pořídili.

Následující data se přenesou společně.
(Přenos lze provést maximálně pětkrát)

Jak přenést data
Ovládněte svět s funkcí StreetPass Map*

Puzzle Swap

Pokud narazíte na postavičku Mii,
která je z jiného regionu, tato
oblast se vybarví na mapě.
Zkuste vybarvit co nejvíce území!

Sestavujte obrázky z kousků, které získáte od postaviček Mii, na které narazíte
prostřednictvím funkce StreetPass. Čím
více jiných uživatelů potkáte, tím rychleji
vám budou kousky obrázků přibývat!

NOVINKA

Na zdrojovém a cílovém přístroji je potřeba provést následující kroky:

1

Na obou přístrojích vstupte do HOME menu a vyberte položky
„System Settings“  „Other Settings“  “System Transfer“

2

Vyberte položku „Transfer between Nintendo 3DS Systems“.
Přečtěte si upozornění ohledně přenosu a vyberte „I Agree“.

3

Na zdrojovém Nintendo 3DS vyberte položku „Send from this System“.
Na cílovém Nintendu 3DS vyberte položku „Recieve from a Nintendo 3DS System“.

4

Přenos dat dokončete podle instrukcí na displeji.

• Práva k použití dat uložených na SD kartě

Získejte další části přes SpotPass!*

StreetPass Quest
S pomocí hrdinů (postavičky Mii z funkce StreetPass) pobijte nepřátele a zachraňte krále (vy), jenž byl uvězněn.

• Nintendo DSiWare
• Účet a prostředky pro Nintendo eShop
• Uložená data pro předinstalovaný
software (například seznam přátel,
fotografie, nahrávky a postavičky Mii)
• Nastavení pro software pro Nintendo DS

NOVINKA

10

Využijte funkci SpotPass a stáhněte si pokračování
StreetPass Quast II pro ještě více dobrodružství.*

Přenosy systému vyžadují internetové připojení i komunikaci mezi přístroji (lokální komunikace). Položte prosím zdrojový přístroj a cílový přístroj blízko sebe a proveďte
přenos s dobrým internetovým připojením.
Důležité: Po přenosu budou všechna data na zdrojovém přístroji vymazána. Data uložená na paměťové SD kartě zdrojového systému bude po přenosu možné použít jen
na cílovém přístroji. Pro použití SD karty zdrojového přístroje ji vložte do cílového přístroje. Všechna data pro předinstalovaný software, jako například seznam přátel nebo
postavičky Mii, budou na cílovém přístroji vymazána a přepsána daty ze zdrojového přístroje.

*Je potřeba nainstalovat novou verzi systémového softwaru. Více na straně 12.
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Aktualizace systému

NOVINKA

Nintendo Letter Box

Aktualizace systému učiní vaše Nintendo 3DS stabilnějším a jednodušším k používání a přidá i řadu nových možností.

System
Update
3.0.0.6E

• Nové možnosti pro Nintendo 3DS kameru
• Možnost přenosu mezi dvěma přístroji přidána do nástroje Nintendo 3DS Transfer Tool
• Jednodušší používání Nintendo eShopu
• Vylepšení systémových aplikací Nintenda 3DS
• Nové možnosti pro StreetPass Mii Plaza
• Vyšší stabilita systému a jeho jednodušší používání

Nintendo Letter Box je nová aplikace, která vám umožňuje vyměňovat si se svými přáteli a dalšími uživateli Nintenda 3DS zprávy a mnoho dalšího.
Tato aplikace, kterou si můžete stáhnout zdarma z Nintendo eShopu, vám umožňuje přijímat a odesílat
zprávy přes služby StreetPass nebo přes internet prostřednictvím služby SpotPass.
Obsah zprávy kreslíte stylusem na dotykovém displeji, která může obsahovat až čtyři stránky.

Pokédex 3D

Jak aktualizovat vaše Nintendo 3DS

Stáhněte si nejobsáhlejší Pokédex zdarma z eShopu. Každého Pokémona si můžete prohlédnout z libovolné
perspektivy, v několika pózách a s roztomilými animacemi - samozřejmě ve 3D!

1

V HOME menu vyberte
System Settings.

2

Vyberte Other Settings.

3

Posuňte stránku doprava
a zvolte System Update.

4

Pak jednoduše postupujte
podle pokynů.

Navíc získáte možnost přenést svého Pokémona do reálného světa.
K tomu slouží funkce augmented reality (rozšířená realita), se kterou
jste se již mohli seznámit ve vestavěné hře AR Games. Na displeji
pak uvidíte záběr ze zabudované kamery, před kterou budete
muset umístit speciální Pokédex 3D AR značku). Na nich se pak
v reálném čase objeví Pokémon.
Pokém

• Pokud používáte verzi 2.1.0.4E nebo pozdější, stáhne se aktualizace automaticky, jakmile se připojíte k internetu.
• Vaši verzi systému najdete na horním displeji v položce systém Settings. Váš systém byste měli vždy aktualizovat na poslední verzi.
• Informace o nejnovějších verzích systému najdete na oficiálních stránkách společnosti Nintendo.
Nintendo 3DS a logo Nintendo 3DS jsou obchodní známky společnosti Nintendo.
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Objevte Mariovo zbrusu nové dobrodružství
v důvěrně známém herním světě!
Objevte vše, co fanoušci Maria na tomto úžasném hrdinovi bezmezně obdivují, tentokrát
poprvé v opravdovém světě plném tří rozměrů! Užijte si pestrobarevnou stylovou grafiku
a dynamické 3D efekty, které z hraní Super Maria 3D činí neopakovatelně hluboký zážitek.
Hloubku 3D zobrazení přitom můžete nastavit dle vlastních představ. Mario disponuje
osvědčenými schopnostmi dobře známými z jeho předcházejících dobrodružství, těšit se
však můžete i na dovednosti zcela nové a doposud nevídané. Jedinečná hratelnost a nikdy
nekončící hráčské výzvy představují unikátní dobrodružství, které si nesmíte nechat ujít.
Ovládání se vám dostane pod kůži raz dva, ale dokonalé prozkoumání všech zákoutí a zdolání důmyslných nástrah herního světa vám dá pořádně zabrat!

• Prozkoumejte členité herní prostředí: díky
efektnímu 3D zobrazení je vše přehlednější než kdykoliv předtím. Dosáhněte
vlajky čekající na konci každé úrovně!
• Klasický mix hopsání a běhu „zleva doprava“ je obohacený o nové pohyby jako
přikrčení a kutálení!
• Objevte nové předměty vylepšující a
rozšiřující vaše dovednosti a unikátní
převleky, například japonského mývala
Tanooki!

Super Mario™ 3D Land
Žánr: akční plošinovka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: ne Download: ne Internet: ne
StreetPass: ano SpotPass: no PEGI: 3

Datum vydání
v prodeji
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©2011 Nintendo.

• Nápaditý a nevídaně rozsáhlý herní svět
přetékající nejrůznějšími úkoly nabízí
nečekaná tajemství doslova na každém
rohu!
15

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 nechybí 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!

Datum vydání
v prodeji
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Mario Kart 7

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

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

• Podpora funkcí SpotPass a StreetPass!

© 2011 Nintendo.
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Báječná
akční odysea!

Staňte se mistry zbraní a bojujte v oblacích i na zemi!
Návrat značky Kid Icarus představuje hru, jakou jste na přenosném systému ještě nikdy nehráli.
Poskytuje dlouhé hodiny non-stop akce v dechberoucí 3D grafice!

Pit – anděl, který neumí létat
Náš hrdina a kapitán Paluteniny je osobní strážce a silný
bojovník, který čelí Meduse, aby ochránil lidstvo. Je vybaven
mnoha zbraněmi a dárky od Paluteny, takže už není odkázán jen
na luk jako v jeho předchozích dobrodružstvích. Přestože jeho
křídla jsou vlastně jen dekorace a Pit neumí létat, Palutena umí
zařídit, aby se na 5 minut vznést dokázal.

Palutena – bohyně světla
Vládkyně nebeského světa, Palutena,
provází Pita po většinu jeho cesty.
Využívá své schopnosti, aby mu
pomohla ochránit lidi na zemském
povrchu před její úhlavní sokyní,
Medusou. Ve skutečnosti to byla ale
Palutena, kdo přeměnil Medusu do
její současné podoby …

Medusa – královna
podsvětí
Královna podsvětí a hlavní
hrozba pro nebeský svět. Před
25 lety ji Pit porazil a Palutena
ji poslala do vyhnanství. Nyní
Medusa znovu ožívá a žízní po
pomstě. Má za sebou armádu
silnější, než kdykoliv předtím.

V módu pro jednoho hráče se utkáte s armádou z podsvětí
v akcí nabitých soubojích na zemi i ve vzduchu.
Ve vzduchu

Na zemi

Multiplayerový režim si může užít
až 6 hráčů najednou, přes lokální
propojení nebo přes internet.
Světlo vs. Tma
Bojují proti sobě dva týmy po třech členech.
Pokud je někdo z týmu poražen, sníží se hodnota
týmového ukazatele. Když dosáhne nuly, přemění se poslední hráč
do silnější verze Pita, aby zkusil osud ještě zvrátit.

Leťte oblohou a používejte stylus
k zaměřování nepřátel.

Prozkoumejte prostředí, plná nepřátel, hledejte poklady
a utkejte se s monstrózními bossy.

Zbraně, schopnosti a předměty

Zvolte si intenzitu

Před bojem vybírejte zbraň i schopnosti pečlivě
– pokud budete poraženi se silnou zbraní,
sníží se týmový ukazatel o větší kus.

Shromážděte silný arzenál zbraní, upravujte Pitovy schopnosti
celou řadou vylepšení a sbírejte speciální předměty,
abyste v boji měli vždy navrch.

Hra umožňuje nastavit si intenzitu akce podle vašich schopností.
Ale čím více přitopíte pod kotlem, tím výraznější budou
vaše zážitky z akce.

Všichni proti všem
Nejste zrovna týmový hráč. Pak se vrhněte do arény,
kde bojují všichni proti všem a ukažte, kdo je tady nejlepší.

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

Datum vydání
23. března 2012
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© 2012 Nintendo. © 2012 Sora Ltd.

Nechte postavy obživnout
v reálném světě a bojujte
se sběratelskými AR kartami.

V obou režimech můžete získat nové zbraně, které vám
pomohou v postupu hlavním příběhem pro jednoho hráče!
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Přiveďte strach k životu!

Hra RESIDENT EVIL REVELATIONS byla od základu vytvořena s ohledem
na možnosti Nintenda 3DS a přináší výjimečný survival horror s vynikající grafikou.
Díky tomu budete cítit strach doslova na vlastní kůži.

Zcela nový příběh
RESIDENT EVIL REVELATIONS přináší do série zcela nový příběh, lokace a postavy,
včetně hratelných postav a členů BSAA Jill Valentine, Chrise Redfielda a Keitha
Lumleyho společně s jejich partnery Parkerem Lucianim, Jessicou Sherawat a
Quinta Cetchama.
Jill Valentine a její partner z BSAA Parker Luciani byli vysláni, aby našli Chrise
Redfielda, jehož poslední GPS souřadnice byly zaznamenány na opuštěné lodi.
Nebezpečí se skrývá za každým rohem. Jill a Parker prohledávají útroby lodi a čelí
novému nepříteli, zhoubnému viru T-Abyss.

Vylepšujte postavu v režimu Raid
V sérii zcela nový režim, nazvaný Raid Mode,
nabízí odlišný druh herního zážitku odděleně
od hlavního příběhu a to buď samostatně nebo
v kooperaci. Zúčastněte se řady misí, likvidujte
protivníky, vylepšujte svou postavu a získejte více
silných zbraní.
Za boj s protivníky získáváte body a můžete si
vybrat z řady vylepšení pro vaše zbraně.

RESIDENT EVIL™ REVELATIONS
Žánr: akční Vydavatel: Capcom
Počet hráčů: 1–2(v hlavní kampani pouze 1) Lokální hra: ano (2 hráči) Download: ne
Internet: ano (2 hráči) StreetPass: ano SpotPass: ne PEGI: 16

Datum vydání
v prodeji
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©CAPCOM CO., LTD. 2012 ALL RIGHTS RESERVED.

Kompatibilní s přídavným zařízením
Nintendo 3DS Circle Pad Pro .
Nové rozšíření ovládání přidává čtvrté ovládací schéma.
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Bezpáteřního hrdinu Raymana není třeba
představovat avšak jeho původní svět, ten
možná neznáte. Rayman má za sebou několik
trojrozměrných dobrodružství, ale v Rayman
Origins se vrací ke svým kořenům!

KNÍRATÝ INSTALATÉR MARIO A HBITÝ MODRÝ JEŽEK SONIC BYLI KDYSI
RIVALY, ALE POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY ZAHRABALI VÁLEČNOU SEKYRU A DALI SE DOHROMADY, ABY SPOLU SE SVÝMI PŘÁTELI ZASTUPOVALI SVĚT VIDEOHER NA NEJÚŽASNĚJŠÍ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI ROKU.
V této sportovní arkádě odehrávající se na lokacích letošních letních olympijských
her se Mario, Sonic a další postavy z obou světů utkají proti sobě v 55 sportovních
disciplínách. Některé z nich se budou ovládat tlačítky, jiné přes dotykový displej
a další plně využití zabudovaných pohybových senzorů – konzolí budete rotovat,
naklánět a dělat s ní nejrůznější pohyby. A až budete dost dobří, můžete si zkusit
hru ve více hráčích.

Zažijte 2D plošinovku ze staré školy, která však byla vytvořena
těmi nejnovějšími technologiemi. Projděte bohatým světem s
více než stovkou postav, dvanácti unikátními prostředími a více
než šedesátkou úrovní, které jsou vhodné pro všechny bez rozdílu
věku či předešlé herní zkušenosti. Zahrajte si Rayman Origins a
objevte magické kouzlo legendární 2D hratelnosti, které si získalo
srdce milionů fanoušků, tentokrát však ve stereoskopickém 3D.

Datum vydání:
16. března 2012
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PLAVTE!

HRAJTE FOTBAL!

ZÁVOĎTE NA KOLECH!

A MNOHO DALŠÍCHO…

Rayman Origins

Mario & Sonic at London 2012 Olympic Games

Žánr: plošinovka Vydavatel: Ubisoft
Počet hráčů: 1 Lokální hra: ne Download: ne
Internet: ne StreetPass: ne SpotPass: ne PEGI: 7

Žánr: sportovní/arkáda Vydavatel: Sega
Počet hráčů: 4 Lokální hra: ano Download: ano Internet: ano
StreetPass: ne SpotPass: ne PEGI: 3

© 2012 Ubisoft.

Datum vydání
v prodeji

© 2012 Sega
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Nacházíš se uprostřed džungle, na území nepřítele. Tvá
mise je přísně tajná a každý svůj krok si musíš předem
dvakrát rozmyslet. Žádné bezhlavé střílení a nepromyšlené útoky. Ty ti vítězství nepřinesou, spíše kulku v hlavě.
Studená válka je na vrcholu a tvým úkolem je zmařit přípravy ultimativní nukleární zbraně a vysvobodit zajatého sovětského vězně. Musíš
však být obezřetný., protože se jedná o plížící akci! Kamufláž je vším,
pohybuj se pomalu, využívej skrýše a stromy, zabíjej tiše a nezanechávej stopy. Tvé Nintendo 3DS ti k tomu dá dost prostředků.
Maskujte se před protivníky

Ukrývejte se

Zpacifikujte nepřátele

Broďte se močály

BOJ MŮŽE ZAČÍT!
TEKKEN 3D Prime Edition přináší poprvé legendární
ární turnaj
urnajj
o Krále železné pěsti ve 3D zpracování, přičemž unikátní
tější a
možnosti Nintenda 3DS umožňují ještě realističtější
dynamičtější bojové zážitky. Hráči si mohou vybrat z více než
40 postav a bojovat s nimi v úplně nových arénách i v těch
starých, které ovšem byly kompletně přepracovány speciálně
pro Nintendo 3DS.

PIRÁTI SE SLAMÁKY VYRÁŽEJÍ DO
O 3D
3

Klíčové vlastnosti:

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D

· Naučte se devastující útoky vašich oblíbených postav
· Obsahuje nejnovější postavy a nový režim Marineford
· Upravujte vaše pohyby pro zcela unikátní zážitky

Žánr: akční Vydavatel: Konami
Počet hráčů: 1 Lokální hra: ne Download: ne
Internet: ne StreetPass: ne SpotPass: ne PEGI: 16

Datum vydání:
8. března 2012
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© 2012 Konami.

Datum vydání
v prodeji

© EIICHIRO ODA/SHUEISHA, TOEI ANIMATION
Game © 2011 NAMCO BANDAI Games Inc.

Naloďte se na palubu a vydejte se vstříc mořím ve 3D dobrodružství
a zažijte tu nejpamátnější bitvu, která kdy byla na moři vybojována.

TEKKEN 3D Prime Edition využívá Wi-Fi funkcionalitu
Nintenda 3DS a přináší rychlé dynamické souboje se
špičkovou grafikou běžící ve vysokém snímkování.

TEKKEN™ 3D Prime Edition & © 2012 NAMCO BANDAI Games Inc.
TEKKEN® BLOOD VENGEANCE & © 2011 NAMCO BANDAI Games Inc.

Datum vydání
v prodeji
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v řádně vylepšené a upravené podobě!
Přijměte vesmírnou výzvu a vžijete se do role obávané legendy intergalaktického prostoru, samotného Foxe McClouda. Postavíte se do čela nebojácné letky odhodlaně zápasící s
ďábelskými ozbrojenými silami planety Andross a zachráníte
galaxii před hrozícím zničením. Propracovaná 3D grafika
nabízí neskutečnou hloubku detailů, ovšem nechybí jí ani
skvělá přehlednost, díky které budete mít nad děním na obrazovce za všech okolností dokonalou kontrolu.
• Důmyslné využití dvou displejů: zatímco horní je vyčleněn
lítému boji, dolní slouží k zobrazení postav a dialogů.
• Vyberte si ze dvou herních režimů: klasický Nintendo64 mód
s klasickým ovládáním nebo zbrusu nový Nintendo 3DS s
pokročilými možnostmi navigace.
• Vaši protřelí parťáci Peppy, Slippy a Falco jsou připraveni vrhnout se po vašem boku do líté akce v meziplanetárním prostoru
Lylat.
• Bezdrátový multiplayer až pro čtyři hráče nabízí nové zbraně,

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 temné síly ďábelského padoucha Ganondorfa a jeho přisluhovačů, nabízí po
všech stránkách skvělou podívanou! Rozsáhlý herní svět s množstvím nelehkých úkolů, stylová
plně trojrozměrná grafika 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!

předměty a unikátní využití zabudované kamery, s jejíž pomocí můžete sledovat v přímém přenosu tváře dalších hráčů.

Datum vydání:
v prodeji
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Starfox 64™ 3D

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

Žánr: akční Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (2 až 4 v multiplayeru) Lokální hra: ano (až pro 4 hráče při použití služby Download Play)
Download: ano (pro 2 až 4 hráče, hra nepodporuje režim Multi Game Card Play)
Internet: ne StreetPass: ne SpotPass: ne PEGI: 7

Žánr: akční adventura Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: ne Download: ne Internet: ne
StreetPass: ne SpotPass: ne PEGI: 12

© 1997-2011 Nintendo.

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Nintendo
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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 propracovanému 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.

nintendogs + cats
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Toy Poodle
& New Friends

French Bulldog
& New Friends

Golden Retriever
& New Friends

Datum vydání
v prodeji

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 fotografií a dalších potřeb pro vaše mazlíčky)
SpotPass: ano PEGI: 3
© 2011 Nintendo
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Hračky Pokémonů spojily své síly
a vrhly se do divoké akce
m
Věřte nebo ne, každý Pokémon má svou oblíbenou hračku. Ty se nazývají Toy Pokémoni a žijí ve vlastním
světě, jehož brány jsou chráněny kouzelnými klíči. Na tomto místě mohou mazlíčci Pokémonů svádět zábavné
bitvy, v nichž vyhrává síla, důvtip a bystrost. V této hře se objeví všechny doposud známé druhy Pokémonů.

Najděte silného Toy Pokémona a přidejte ho do své sbírky
Posilněte svou kolekci Toy
Pokémonů a vyhrajte tak mnohé
bitvy! Střety se odehrávají na
travnatých pláních i v hlubokých
lesích – všude však vítězí
sehranější tým se silnými členy!
Bojujte pomocí tlačítek A/B

Spřátelte se s poraženými protivníky
íky

Zapojte posbírané Toy Pokémony do akce
Vezměte svou sbírku Toy Pokémonů a vyrazte s nimi do boje. Každé vítězství vám otevírá cestu
k dalším náročnějším bitvám a novým silnějším exemplářům Toy Pokémonů.

Staňte se kamarády i se silnými náčelníky!
Staň

Naučte své Toy Pokémony nové pohyby,
y
aby se stali silnějšími

Spojte se s ostatními hráči
Zápolte s dalšími hráči a sbírejte další Toy Pokémony pomocí
lokálního bezdrátového multiplayeru anebo využijte služby
StreetPass, zprostředkovávající kontakt s kolemjdoucími hráči.
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Nabijte se obrovskou
Nab
silou a zasaďte
protivníkům
drtivou ránu!

Kombinujte a překvapte
K
te
e
své soky nečekaně
účinnými výpady!

Vytvořte sehranýý
tým v kooperativní
ní
hře!

Zvítězíte-li v bitvě,
možná se dočkáte
příjemného překvapení...
p

Super Pokémon Rumble
Žánr: akční adventura Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (2 v kooperativním multiplayeru) Lokální hra: ano (pro 2 hráče v kooperativním režimu)
Download: ne Internet: ne StreetPass: ano SpotPass: ne PEGI: 7

Datum vydání
v prodeji
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© 2011 Pokémon © 1995-2011 Nintendo/Creatures Inc/GAME FREAK inc. Vyvinuto společností Ambrella.
Značka Pokémon, jména postav Pokémonů a Nintendo DS jsou ochranné známky společnosti Nintendo.

Probojujte se až do finále
e
a staňte se posledním
neporaženým
bojovníkem v aréně!
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Zažijte vzrušující létání ve 3D

Ovládejte ponorku a bojujte
ve 3D námořních bitvách.

Volání do boje …
Zažijte intenzivní souboje ve vaší dlani s hrou Super Street Fighter IV.
Hrajte online proti oponentům z celého světa! Využívejte dotykového
displeje k jednoduchému provádění speciálních bojových technik. Nové
režimy 3D Versus a Figurine Collection nabízejí ještě více možností hraní!

Následujte své instinkty a bojujte!
Tato hra nabízí vzrušující akci, adrenalinové přestřelky a přímočaře srozumitelnou
hratelnost, kterou si může užít doslova
každý! Využívejte časové bonusy a další
odměny k dosažení co nejvyššího bodového ohodnocení!
© 2011 Nintendo.

© 2011 Nintendo.

A ještě jednou …
Ještě jeden souboj.
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©2011 TECMO KOEI GAMES CO., LTD. /
Team NINJA All rights reserved.

Nintendo
N
intendo 3
3DS
DS™ d
dává
ává T
TETRIS®u
ETRIS®u
zcela nový rozměr!

Tetris ® & © 1985~2011 Tetris Holding. © 2011 Nintendo.

©CAPCOM CO., LTD. 2011 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

© SUPE
SUPER
PE STREET FIGHTER™ IV 3D EDITION ©CAPCOM U.S.A., INC. 2011 ALL RIGHTS RESERVED.
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DALŠÍ ROČNÍK
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
SÉRIE VIDEOHERNÍHO
FOTBALU JE TADY!

F1 2011 3D se poprvé představuje na videoherní konzoli
Nintendo 3DS. Hra byla připravována ve spolupráci s Formula One World Championship Limited a bude obsahovat
všechny oficiální jezdce, týmy a okruhy.

VYTVOŘTE
SI DOMÁCÍ
MAZLÍČKY
S VLASTNÍM
ROZUMEM!

© 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic
Arts Inc. Official FIFA licensed product. " © The FIFA name and OLP Logo are copyright or trademark
protected by FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by Electronic Arts Inc". All other
trademarks are the property of their respective owners.

Vaše auto je vaší nejlepší zbraní
v mafiánském podsvětí New Yorku
Kdo by ho neznal. Známý kamarád samotného Maria, modrý
ježek Sonic, je zpět. Hra je zasazena do třech významných epoch
dvaceti let historie legendárních her s ježkem Sonicem. Sonic generations nabídne něco z každé éry a nadchne jak malé tak velké.
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Vyzkoušíte si jaké to je být skutečným pilotem F1, tak jako ještě nikdy
předtím. Nový Parc Ferme, rozšířený
a přepracovaný Paddock, nový Pit
Lane, oslavy a reakce vašich fanoušků i médií dovolí hráčům kompletně
se ponořit do kouzla tohoto života.

Samozřejmě u Sonica nesmí chybět jeho
klasické, dobře známé pohyby. Ani v Sonic
Generations nebudou chybět Spin Dash a
Spin Attak u klasického Sonica a Homing
Attack a Sonic Boost u moderního Sonica.
Inovativní interaktivní menu umožňuje naprosté ponoření do vesmíru Sonic se všemi
oblíbenými postavami.

© Codemasters Software Co. Ltd.

© Sega
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Objevte bohatou a kritikami uznávanou taktickou
hru Ghost Recon. Nakloňte své Nintendo 3DS, abyste
se podívali za budovy a překážky a získali tak větší
taktický výhled. Příběh s 37 misemi vám zaručí 30
hodin hraní.

Televizní show z 60. let minulého století, ve které budete řešit
zapeklité úkoly a hádanky, abyste přelstili vychytralého kriminálníka. Jste hlavní postavou
v hádankovém dobrodružství v
interaktivním světě 3D!
36

Vícce nežž
20 hod
din zábav
vy!
Vzpomínáte si na Tintina, neohroženého
reportéra z původních komiksů od Hergého? Hra The Adventures of Tintin: The
Game vás zavede na nekončící cestu jeho
dobrodružným světem.

Největší legenda popu vstupuje do
videoherního hudebního světa.. Budete
moci zpívat. Budete moci tančit. Ba co více,
poprvé si ve hře budete moci zatančit a
zazpívat najednou. Skutečně si vyzkoušíte,
jaké to je být Michaelem Jacksonem v
úchvatném 3D prostředí.

Pohlcující 3D efekty na vás čekají ve hře Tom
Clancy’s Splinter Cell 3D, která patří do kritikou
nejvíce oceňované série z řad akčních her. Ve hře
jsou na výběr vylepšené zbraně a gadgety na
infiltrování nepřítele.

37

Rayman 3D je adaptací Rayman 2 na Dreamcastu, nejlepší verze ze všech her o Raymanovi. Díky Raymanovi 3D, znovu objevíte neuvěřitelná dobrodružství v hlubším
a optimalizovaném světě 3D, který je plný
překvapení a kouzelných tvorů.

Nová hra Dinosaurs 3D zvedá laťku zábavy ještě
výše a to díky ponoření hráče přímo do 3D kataklyzmatického jurského světa! Hráči mohou objevovat
exkluzivní bojové funkce v působivém prostředí.

Captain America: Super Soldier je střílečkou z pohledu třetí osoby.
Vychází z filmu, který má předlohu v komiksu od studia Marvel.
Hráč se v ní chopí kontroly nad hlavním hrdinou Steva Rogerse.

KRÁLÍCI JSOU ZPĚT!
HRAJTE SUPER MONKEY BALL
S VYUŽITÍM INTUITIVNÍHO OVLÁDÁNÍ
POHYBOVÉHO SENZORU!
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Tři naprosto rozdílné žánry se na Nintendu 3DS setkávají v jedné hře! Vyzkoušejte si šílené opičí závody nebo
banánové bitvy. To vše v úžasném 3D!

Tentokrát mají neomylný plán
napadnout lidský svět. Když
vpadnou do historického muzea
a objeví cestování časem pomocí jejich myčky času, můžete
se vsadit, že v historii lidstva
bude pěkný nepořádek.

Thor: God
G d off Thunder
Th d je
j výborně
ýb
ě zpracovaná
á a velmi
elmi
l i
poutavá akční adventura vyprávějící příběh o bájném bohu Thorovi, který byl vyhnán mezi obyčejné
ejné
smrtelníky. Se svým bojovníkem se tedy vydáte
e na
náročnou cestu plnou soubojů.
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Professor
Layton 5
*

*

VYJDE V ROCE 2012

pracovní název

VYJDE V ROCE 2012

PROFESOR SE OPĚT
VYDÁVÁ DO VÍRU
VELKÉHO DOBRODRUŽSTVÍ.

Nejlepší tituly
na Nintendo DS
pro rok

V ROLI PROFESORA
LAYTONA BUDETE
ŘEŠIT VÍCE NEŽ 130
HÁDANEK.

MISTR MEZI DETEKTIVY,
PROFESOR LAYTON
SE VYDÁVÁ NA TŘETÍ
DOBRODRUŽSTVÍ.

OBJEVTE
KOŘENY SLAVNÉ
HERNÍ SÉRIE

2012
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Staňte se nejslavnějším trenérem Pokémonů
na světě a objevte zbrusu nové a doposud
nevídané exempláře Pokémonů!
Děj nejnovějšího přírůstku do slavné herní série Pokémon je zasazen do místa
jménem Unova. To skýtá na 150 nových druhů Pokémonů a vedle dalších trenérů
a trenérek těchto stvoření i tajemnou postavu přezdívanou "N". Mějte se na
pozoru před proradnými a všeho schopnými členy týmu Plasma, kteří se v honbě
za získáním vítězného titulu v Pokémon lize nezastaví před ničím!

• Naučte se využívat ročních období - ve hře plyne čas a na některá místa se dostanete pouze v určitou dobu.
• Nové bojové arény, nové bojové chvaty a nové herní režimy - zapojte se do
vzrušujících soubojů, v nichž mohou v jednom týmu bojovat až tři Pokémoni!
• Díky podpoře bezdrátového multiplayeru můžete kooperovat s dalšími hráči,
přecházet mezi herními světy, plnit vzrušující úkoly a získat mnoho skvělých
odměn!
• Vaše hráčské úspěchy můžete nahrát na internetovou stránku "Pokémon Global
Link Website" a získat tak přístup k dalšímu online obsahu!

© 2010 Pokémon. © 1995–2010 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Značka Pokémon, jména postav Pokémon a Nintendo DS jsou ochranné známky společnosti Nintendo.

© 2009 Pokémon. © 1995 - 2009 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. © 2009 Nintendo
Značka Pokémon, jména postav Pokémon a Nintendo DS jsou ochranné známky společnosti Nintendo.

© 2010 Pokémon. © 1995-2010 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Vyvinuto společností Creatures Inc.
Značka Pokémon, jména postav Pokémon a Nintendo DS jsou ochranné známky společnosti Nintendo.

© 2009 Pokémon. © 1995 - 2009 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. © 1993-2009 CHUNSOFT.
Značka Pokémon, jména postav Pokémon a Nintendo DS jsou ochranné známky společnosti Nintendo.

Pokémon Black Version a Pokémon White Version
Žánr: akční RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-5 Lokální hra: ano (pro 2 - 5 hráčů v závislosti na herním režimu)
Download: ne PEGI: 3

Datum vydání
v prodeji
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© 2011 Pokémon. © 1995–2011 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Vyvinuto společností Creatures Inc.
Značka Pokémon, jména postav Pokémon a Nintendo DS jsou ochranné známky společnosti Nintendo.
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NEW SUPER MARIO BROS.
VÁM PŘINESE ÚŽASNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ.

ZAHRAJTE SI KOMPLETNÍ PŘÍBĚH SUPER MARIO 64.
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S PLYNOVÝM PEDÁLEM
NA PODLAZE SI UŽIJETE
NEJZÁBAVNĚJŠÍ ZÁVODY.

POZNEJTE SKVĚLÝ PROŽITEK
Z HRANÍ MARIO PARTY.

POMOZTE MARIOVI
ZACHRÁNIT PAULINE
ZE ZAJETÍ ZNÁMÉ
GORILY.

VYŘEŠTE TĚŽKÉ
HLAVOLAMY
A PŘEKONEJTE
DĚSIVÉ PŘEKÁŽKY.

ZAHRAJETE
SI ZA MARIA,
LUGIHO I
BOWSERA.

SUPER MARIO A JEHO
TÝM JSOU NA CESTĚ
K DALŠÍMU SPORTOVNÍMU TRIUMFU.
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STAŇ TE SE
NE PŘ EK ON AT EL NÝ M
LLO VC EM PŘ ÍŠE RE K!
Divok
Div
vok
á bouře vás zahnala na prazvláštní ostrov
obývaný nevídanými tvory.

Vydejte se na velkolepé dobrodružství
a zmapujte na tři sta exemplářů příšerek
z herní série Dragon Quest

V ROLI HLAVNÍHO HRDINY
STOJÍ HRÁČ PŘED ÚKOLEM
OLEM
PORAZIT TEMNÉHO LO
LORDA
ORDA
DÉMONŮ MORDARA..

EPICKÝ PŘÍBĚH Z THE
LEGEND OF ZELDA: THE
WIND WAKER POKRAČUJE!

OVLÁDEJTE AŽ DESET
POSTAV KIRBYHO
SOUČASNĚ A PORAZTE
NEPŘÁTELÉ!

ZÍSKEJTE ZPĚT OVOCE
POSVÁTNÉHO STROMU,
KTERÉ MÁ MOC PLNIT
T
PŘÁNÍ.

KULTOVNÍ TITUL,
JEHOŽ POŘÍZENÍ JE
PRO FANOUŠKY SÉRIE
ZCELA NEZBYTNÉ.

KIRBY SUPER STAR
ULTRA OBSAHUJE MNOHO
DOBRODRUŽSTVÍ, KTERÉ
ČEKAJÍ NA ODEMČENÍ.

Postavte se mohutným kreaturám a užijte si
skvělé zábavy s dalšími hráči díky podpoře
služby Nintendo WFC!

Bojujte s nespředstavitelným množstvím
gigantických příšer a vytrénujte si je pro sebe!

Vaše úchvatná cesta
jak být nejlepším
lovcem talentů právě začíná!
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ZAHRAJTE SI POKRAČOVÁNÍ POPULÁRNÍHO
RPG INAZUMA ELEVEN 2.

Budete mít za úkol vyhledávat hráče pro svůj tým a účastnit se s
ním pak zápasů. Ve hře na vás čeká výběr z více jak 1500 postav.
Hra vychází rovnou ve dvou edicích:
Inazuma Eleven 2 Firestorm a Inazuma Eleven 2 Blizzard.
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HRA VE KTERÉ
BUDETE MÍT ZA ÚKOL
VYHLEDÁVAT HRÁČE
PRO SVŮJ TÝM.

VSTUPTE DO
DIVOKÉHO SVĚTA
NEOMEZENÝCH
MOŽNOSTÍ.

VYUŽIJTE VŠECH
ZEMSKÝCH ŽIVLŮ
V BOJI PROTI
TEMNÝM SILÁM.

V TÉTO HŘE DBÁTE NA
DOBRÉ PROSPÍVÁNÍ SVÝCH
VĚRNÝCH ČTYŘNOHÝCH
SVĚŘENCŮ.

V AKČNÍM DOBRODRUŽSTVÍ
BUDE VAŠÍM ÚKOLEM SBÍRAT
MINCE A NAJÍT UVĚZNĚNÉ
KAMARÁDY.

TATO HRA HRÁČE OPĚT
ZAVÁDÍ NA OSTROV,
KDE ŽIJE YOSHI .
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Skvělé pro rodiny!

Nadcházející
a již dostupné tituly
pro Wii 2012
52
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Perfektní pro
závodníky!

Příslušenství
Ovladač
Wii Remote Plus

1 ks ovladače je součástí balení
konzole Wii

Jedná se o rozšířenou verzi ovladače, který má v
sobě již zabudované veškeré prvky příslušenství
Wii MotionPlus.
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Ovladač
Nunchak

1 ks ovladače je součástí balení
konzole Wii

Zapojte do Wii Remote pro ještě širší možnosti
ovládání.

Wii Wheel

Wii Zapper

Wii volant učiní z vaší jízdy ten nejrealističtější
zážitek! Wii volant se dodává s hrou Mario Kart Wii
a povyšuje závody na skvělý zážitek jak pro veterány, tak samozřejmě i pro začátečníky!

Wii Zapper kombinuje přesnost ovladačů Wii
Remote a Nunchuk a umožňuje nový zážitek
při střílečkách. Příslušenství se dodává s hrou
Link´s Crossbow Training, což je úchvatná hra
se střelou na cíl, odehrávající se ve vesmíru
„The Legend of Zelda: Twilight Princess“.

Wii Motion Plus

Wii Speak

Používá technologii sofistikovaného gyroskopu, a
detekuje tak i ty nejjemnější pohyby Wii Remote.
Jednotka Wii MotionPlus se připevňuje na spodní
stranu Wii Remote spolu se speciálně prodlouženým
ochranným obalem Wii Remote Jacket.

Wii Speak je další vychytanou periferií pro Nintendo Wii. Pomocí Wii Speak můžete on-line hlasově
komunikovat ve hrách s přáteli třeba z druhého
konce světa.

Ovladač
Classic Controller

Ovladač
Classic Controller Pro

Připojuje se k ovladači Wii Remote a hráči mohou využívat klasické ovládání, na které jsou
zvyklí z jiných konzolí. Classic Controller podporuje jak hry pro Wii, tak i hry pro GameCube.

Vylepšené rozmístění tlačítek a skvělá manipulace dělají z tohoto ovladače jasnou volbu
gamingových veteránů.

55

VYBERTE SI Z MODERNÍCH KLASIK
Z EDICE NINTENDO SELECTS
Objevte úžasné hry pro konzoli Wii, které jste možná napoprvé minuli. Edice Nintendo
Selects nabízí ty nejlepší hry a široké herní zážitky za cenu, kterou si zamilujete!

RAYMAN RAVING
RABBIDS

ANIMAL CROSSING:
LET’S GO TO THE CITY

WARIOWARE:
SMOOTH MOVES

RAYMAN RAVING
RABBIDS TV PARTY

RABBIDS GO HOME

MARIO STRIKERS
CHARGED FOOTBALL

THE LEGEND OF ZELDA:
TWILIGHT PRINCESS
WII SPORTS
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RAYMAN RAVING
RABBIDS 2

SUPER MARIO GALAXY

JAMES CAMERON'S
AVATAR

RED STEEL

SHAUN WHITE
SNOWBOARDING

MY FITNESS
COACH

SPORTS PARTY
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"Balancování na ostří nože.
Tak žijeme naše životy."

ZDE ZAČÍNÁ LEGENDA

Dominujte se svými spojenci bojišti – to vše v reálném čase!
Země umírá. Pouze jedno místo v království zůstalo nedotčeno
– ostrov Lazulis. Zael se tam vydává se svými přáteli, aby našel
poklad, ale místo toho nachází záhadnou sílu, krásnou cizinku
a dobrodružství, které přesahuje i jeho nejdivočejší sny.

A Hironobu Sakaguchi Game
Music by Nobuo Uematsu

Připojte se k našemu hrdinovi Linkovi, když opouští
Skyloft, svůj domovský ostrov vysoko v oblacích, a
vydává se naplnit svůj osud v dobrodružství, v němž
bude cestovat po zemi i po nebi.

Díky speciální schopnosti Gathering přitahuje Zael pozornost nepřátel.
Využijte tuto schopnost v kombinaci se Zaelovým agilním pohybem,
a pomozte tak svým přátelům v potížích a změňte poměr sil na bojišti.

Kooperativní a kompetitivní online hraní

2 – 6 hráčů se může utkat mezi sebou nebo spojit síly!

Datum vydání
v prodeji
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The Last Story

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Žánr: akce/adventura/RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-6 PEGI: 16

Žánr: akční adventura Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 PEGI: 3 Wifi: ne

© 2011 Nintendo.

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Nintendo.
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Pravidla se změnila!

PokéPark

Pikachu a spol. se vydávají za dobrodružstvím
napříč dvěma různými světy!

Home to many Pokémon

V klidném a prosluněném světě PokéParku mluví všichni o Wish Parku. Když se o tomto
mysteriózním místě doslechne Pikachu, vydává se ho hledat, ale brzy zjistí, že se tady děje
něco divného … Pikachu a jeho kamarádi se tak vydávají na velké dobrodružství, aby
osvobodili další Pokémony, kteří by jim pomohli.

Wish Park
A mysterious world

Prozkoumejte svět Pokémonů s kamarády!

Skamaráďte se se spoustou různých Pokémonů!

Během svého dobrodružství potká Pikachu přátele, kteří mu mohou pomoci, jako například
Oshawotta, Snivyho nebo Tepiga. Prozkoumávejte svět Pokémonů přepínáním mezi Pokémony a využíváním jejich individuálních silných stránek ve svůj prospěch.

Staňte se kamarády s ostatními Pokémony tak, že jim pomůžete, chytíte je nebo je porazíte
v boji.

Pikachu

Oshawott

Snivy

Tepig

Chytání
Pikachu má vyváženou
sadu schopností.

Oshawott je
dobrý plavec.

Snivy je
agilní a hbitý.

80 nových vzrušujících miniher!
Nastartujte party s Mariem a jeho přáteli a seberte tolik minihvězd,
kolik unesete! Mario Party 9 obsahuje přes 80 miniher, zábavu, zběsilou hratelnost až pro čtyři hráče a vzrušující úkoly rozmístěné napříč interaktivními úrovněmi. Poprvé v celé sérii mohou hráči cestovat společně v jednom vozítku. To přidává nové možnosti ve strategii,
jak zůstat v bezpečí a naopak zatopit soupeřům. K tomu si připočtěte
souboje s bossy, pohybově ovládané úkoly a další aspekty a rázem tu
máte party, na které rozhodně nebudete chtít chybět!

Tepig je silný a umí
rozbít překážky, které mu
stojí v cestě.

Dožeňte Pokémona
ve stanoveném časovém limitu.

Udělejte laskavost

Pomozte
Pomo
zte
t
Pokémonům

Objevte nádhernou skrytou stranu Pokémonů!

Atrakce!

V PokéParku jsou Pokémoni divocí a nespoutaní. Dávejte dobrý pozor, jak se k sobě chovají,
jak spolu mluví nebo jak si spolu hrají ve skupinách a možná objevíte jejich skryté stránky,
které jste dosud neviděli.

Ve Wish Parku na vás čeká spousta různých atrakcí. Atrakce, kde plníte úkoly, pak lze hrát
v multiplayeru až ve 4 hráčích, takže se k této zábavě mohou přidat členové rodiny nebo
přátelé.

Pečení dortů

Vyrobte co nejvíce dortů tím,
že budete střílet do ingrediencí.

Datum vydání
v prodeji
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Souboje

Podle soupeře se rozhodněte,
kterého Pokémona použijete.

Mario Party 9

PokéPark™ 2: Wonders Beyond

Žánr: party hra Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 PEGI: 3

Žánr: akční adventura Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 PEGI: 7

Datum vydání
23. března 2012

© 2011 Nintendo.
ilustrační obal

© 2012 Pokémon © 1995-2011 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc
Developed by Creatures Inc. PokéPark, Pokémon character names and Wii are trademarks of Nintendo. © 2012 Nintendo.

Tanec

Pohybujte ovladačem Wii Remote rytmicky
tak, abyste tancovali podle hudby.
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Dejte dohromady kamarády a rodinu
a vyzkoušejte úplně nový zážitek z párty!
Ve chvilce si můžete užít více než 80 mini-her!

Dlouho
Dlouho
Dlou
ho o
očekávané
čeká
če
káva
vané
né setkání
set
etká
kání
ní postav
pos
osta
tav
v ze sérií
sér
érií
ií
Dragon
D
Drag
Dr
rag
agon
on Q
Quest
uestt a Super
Sup
uper
er Mario!
Mar
ariio
io!
io!
Již 20 let uplynulo od doby,
kdy v roce 1991 vyšel v
Japonsku úplně první titul.
Oblíbená desková hra se
konečně vrátila na Wii!

I pokud se s touto hrou setkáváte
poprvé, můžete si užít skvělou
hratelnost s mírnějšími pravidly.

Využijte možností
funkce Nintendo Wi-Fi
Connection a hrajte s
dalšími hráči z celého
světa!

Obsahuje spoustu párty her, které využívají unikátních možností ovladače Wii Remote.
Hlasy zvířat

Schovávaná

Časovaná bomba

Který ovladač vydává stejný zvuk
jako zvíře na obrazovce?

Běžte po zvuku a najděte
schovaný ovladač Wii Remote.

Ovladač Wii Remote je bomba!
Exploduje, když s ním pohnete?

Vrhejte kostky, postupujte
po hracím plánu a získávejte
obchody a peníze od ostatních hráčů!
Upravte si postavičku Mii s využitím nových částí
kostýmů!
Jako hratelnou postavu
můžete použít i vaši
postavičku Mii!

Kvíz

Desková hra

Přátelé

Tajné
T
Taj
Ta
ajn
jné po
p
postavy,
sta
st
tav
avy,
avy
y, nové
nov
ové herní
ové
hern
hern
he
rníí plány
plán
pl
ány a mnohem
ány
mnoh
ohem
hem více!
víc
íce!!

Datum vydání
v prodeji
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Boom Street

Wii Party

Žánr: desková hra Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 PEGI: 3

Žánr: party hra Publisher: Nintendo
Počet hráčů: 1 (2-4 v multiplayeru) Lokální hra: ano (2-4 hráči ve vybraných režimech)
Download: ne Internet: ne PEGI: 3 Wifi: ne

© 2011-2012 ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX All Rights Reserverd. © KOICHI SUGIYAMA
DRAGON QUEST characters:© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIOS/SQUARE ENIX
SUPER MARIO characters:© 2011-2012 Nintendo.

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Nintendo.
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Se speciální balanční podložkou
je cvičení zábavou!

Ještě více každodenního cvičení pro celou rodinu.

Ovladač Wii Remote Plus zachytí i ty nejjemnější pohyby.

Připojte konzoli Wii k televizi a postavte se na podložku, abyste se zvážili nebo se věnovali některé ze
spousty her společně s vašimi přáteli nebo s rodinou. Můžete si každý den ukládat záznamy jako hmotnost nebo dosažené výsledky, takže budete mít průběžný přehled o zdraví a kondici celé vaší rodiny.

Zahrajte si 24 herních režimů napříč 12 různými
sporty a mějte přitom vždy vše pevně pod kontrolou!

Pokud
již máte
Wii Fit:

Stolní tenis
Kraťasy, točené míče, smeče ...
Předvěďte plejádu úžasných úderů
ve strhujících výměnách.

hra
Wii Fit Plus

Šerm
Útočte a braňte se s plnou kontrolou
meče. Poražte soupeře a zbavte se
stresu.

Lukostřelba
Založte šíp, napněte tětivu, přečtěte
vítr, zamiřte a zasáhněte přímý
střed terče.

Cyklistika
Nechte kolem sebe svištět vítr
při vyjížďkách kolem ostrova.

Balanční podložka

Trénink

Jóga

Posilování

Aerobik

Balanční hry

69 her a sportů z pěti kategorií.

Bowling
Kterou koulí dáte nejlépe strike?
A jak odhodit, abyste zachránili spare?

Pokud
budete hrát
Wii Fit poprvé:
balení hry Wii Fit Plus
s balanční podložkou

Překážková dráha

Propínání nohou

Žonglování

Posilování břicha

Datum vydání
v prodeji
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Rhythm Kung-Fu

Super Hula Hoop

Rytmický box

Chůze po laně

Skoky na lyžích

Zažijte vzrušení z jízdy na rychlém
skútru.

Basketbal
Dribling, přihrávka a smeč do koše.
Budete mít pocit, jako byste
hráli skutečný basket.

Kanoistika
Synchronizujte pádlování na levé
a pravé straně tak, abyste dosáhli
co nejrychlejšího rytmu.

Wakeboarding
Předveďte krásné skoky na vlnách
za člunem a elegantně dopadněte
zpátky na vodu.

Frisbee ®
Házejte diskem a sledujte
vyznačenou trasu.

Balancování

Wii Fit Plus

Wii Sports Resort

Žánr: fitness Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (u vybraných her 1-8 hráčů na tahy)
Lokální hra: ano (u vybraných her 1-8 hráčů na tahy)
Download: ne Internet: ne PEGI: 7 Wifi: ne

Žánr: sport Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (2-4 v multiplaeru) Lokální hra: ano (2-4 ve vybraných režimech)
Download: ne Internet: ne PEGI: 7 Wifi: ne

© 2011 Nintendo.

Golf
Sázejte údery jako profesionál
a zdolejte nástrahy všech jamek.

Míření na cíl

Skútry
Hlavičkování

Letectví
Vydejte se na vyhlídkový let nad ostrovem. Ovladačem Wii Remote budete
pohybovat, jako kdyby to bylo letadlo.

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Nintendo.
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Donkey Kong je zpět v nové hopsačce

Závodění s Mariem
v single- nebo multiplayeru

Hra Donkey Kong Country se vrátila. Aby získal zpět své ukradené banány a znovu nastolil
klid na ostrově, vydává se Donkey Kong se svým parťákem Diddy Kongem na zádech na
divokou akční jízdu v této nové hře.

Zúčastněte se intenzivních závodů
a veďte vaši motokáru s využitím jednoduchého ovládání.
Donkey Kong

Diddy Kong

Tento král džungle nerad skrývá
svou sílu. A když má navíc na
zádech Diddy Konga, nemůže ho
nic zastavit!

S pomocí rakety dokáže vyskočit
opravdu vysoko. Je to Donkey Kongův
věrný kamarád.

Projděte více než 70 úrovněmi se spoustou překvapení a silných nepřátel.

K zatáčení použijte
Wii Wheel.
Nakláněním Wii Wheel doleva
a doprava zatáčíte, jako kdybyste
řídili skutečné auto.

Vyzvěte kamarády v multiplayeru
2 až 4 lidé mohou hrát zároveň v multiplayeru.
Na výběr jsou dva režimy:
y: VS Race a Battle.
Baattle.
VS Race

Vyberte si z možností
Solo Race a Team Race
a hrajte ve 2-4 lidech.

Předměty

Donkey Kongovy pohyby
Donkey Kong má v rejstříku řadu možností, jak
zneškodnit protivníky a dosáhnout svého cíle. Za
použití hrubé síly splňte řadu úkolů v úrovních.
Někdy to ale bude chtít i citlivější přístup a důvtip.

Datum vydání
v prodeji
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Používejte houby ke zrychlení,
házejte želvy na soupeře a
využívejte i dalších předmětů ve hře.

2 hráči

DUPNUTÍ

JEŽDĚNÍ

ÚDERY

LÉTÁNÍ

Ve všech úrovních mohou hrát 2 lidé současně.
Druhý hráč ovládá Diddy Konga.

Wii Wheel
Battle

Vyberte si z možností Balloon
Battle a Coin Runners a hrajte
ve 2-4 lidech.

Donkey Kong C
Country Returns

Mario Kart Wii

ŽŽánr: akční adventura/plošinovka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (2 v kooperativním multiplayeru) Lokální hra: ano (2 hráči v kooperativním multiplayeru)
Download: no Internet: ne PEGI: 3 Wifi: ne

Žánr: sport/závodní Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (2-12 v multiplayeru) Lokální hra: ano (2-4 hráči)
Download: ne Internet: ano (2-12 hráčů) PEGI: 3 Wifi: ano (2-12 hráčů)

© 2011 Nintendo.

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Nintendo.

67

ZPET DO VESMIRU
S MARIEM A YOSHIM

směrový kříž

Ponořte se do vesmíru hlouběji než kdykoliv předtím. Mario a Yoshi vyrážejí na ohromné nové
dobrodružství. S množstvím nápaditých galaxií, novými vylepšeními a neuvěřitelnými nepřáteli bude záchrana světa tou nejpůsobivější, jakou jste kdy prožili! Šplhejte do nových výšin
nebo se kutálejte přes nepřátele jako Mračný Mario nebo Kamenný Mario a využívejte Yoshiho
soubor unikátních dovedností k létání, běhání a houpání se mezi hvězdami. Pro mnoho hrdinů
je nebe hranicí. Pro Maria žádná hranice neexistuje.
j

2 tlačítka

Je to jednoduché!
Stačí tisknout směrový kříž a dvě další
tlačítka a Mario bude běhat, skákat i plavat.

Přátelé i protivníci

N
nO
oV
vIN
in
inKA
ka

Přátelé

Nepřátelé

Datum vydání
v prodeji

Luigi
g

Žlutá houba

Po tom správném jídle dokáže sprintovat,
plavat a posvítit si na skryté oblasti!

V klasickém režimu i v soubojích můžete
s ostatními hráči spolupracovat nebo si naopak
jít po krku.
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ka

V

I

I

NEPRATELE

Létání

V

Rozšiřte svůj rozhled výletem
do úžasných nových galaxií!
N
nO
oV
vIN
inKA
in
ka
a

V

V

PREDMETY
A OBLEKY

Pokud se hráč zachytí jiného
s vrtulkou, mohou z tohoto
vylepšení těžit oba.

Postavte se nápaditým
novým nepřátelům!

New Super Mario Bros. Wii

Super Mario Galaxy 2

Žánr: akční adventura/plošinovka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (2-4 v kooperativním multiplayeru) Lokální hra: ano (4 hráči v kooperaci)
Download: ne Internet: ne PEGI: 3 Wifi: ne

Žánr: akční adventura Publisher: Nintendo
Počet hráčů: 1-2 Lokální hra: ano (2 hráči v kooperaci)
Download: ne Internet: ne PEGI: 3 Wifi: ne

© 2011 Nintendo.

I

UROVNE

Modrá houba

Spolupráce

Zatímco poběžíte k cílové čáře,
bojujte s ostatními o mince.
Vítězem se stává ten, kdo má
na konci nejvíce mincí.
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YOSHI

Hrajte až se
4 dalšími lidmi
Mario

Seberte kamarády a pokračujte ve
vzrušujícím dobrodružství společně!

I

V

Ať už sami nebo s přáteli,
Maria si na Wii může zahrát každý

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Nintendo.

Mario se může díky zbrusu
novým vylepšením pustit do
průzkumu jako nikdy předtím!
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Hraní

=

spojené s přesností!

50 aktivit, nespočet způsobů hraní!

+

NOVÝ OVLADAČ WII REMOTE PLUS PŘIVÁDÍ HRANÍ NA NOVOU ÚROVEŇ! VYUŽIJTE JEHO
PŘESNOST PROSTŘEDNICTVÍM POHYBŮ, NAKLÁNĚNÍ A OTÁČENÍ VE 12 ORIGINÁLNÍCH HRÁCH.
Cone Zone

Spooky Search

Veggie Guardin‘

Star Shuttle

Balancujte se zrmzlinou i v době, kdy už
budou kopečky dosahovat až do nebe.

S ovladačem Wii Remote Plus
prohledávejte okolí a chytejte duchy.

Prostřednictvím ovladače Wii remote Plus
tlučte zlodějské krtky.

Vydejte se ke hvězdám a pomozte vaší
postavičce Mii postavit vesmírnou stanici.
Počítá se načasování a přesnost.

Skip Skimmer

Teeter Targets

Trigger Twist

Treasure Twirl

Zimní středisko

Město

Hory

Pláž

Hra využívá všechna příslušenství konzole Wii! (balanční podložku, Wii Wheel, Wii Zapper, Wii Motion Plus/Wii remote Plus)
Jediným švihnutím zápěstím posílejte žabky
po vodní hladině. Kolik jich dokážete udělat?

Nakláněním ovladače Wii remote Plus ovládejte
kouli. Ale pamatujte, že to chce chladnou hlavu
a že prudké pohyby vás mohou přijít draho!

Otáčejte se v rozsahu 360 stupňů abyste
mohli zaměřit protivníky a pak s nimi
skoncovat!

Potopte se s vaší postavičkou Mii do hlubin
a vyneste na hladinu poklady ze dna. Ale pozor,
v hloubkách čekají různá nebezpečí!

Jump Park

Wind Runner

Pose Mii Plus

Flutter Fly

Svět je vaším hřištěm! S vaší postavičkou
Mii zde sbírejte vzácné drahokamy.

Roztáhněte deštník, chyťte do něj vítr
a prostřednictvím ovladače Wii Motion Plus
ho naklánějte tak, abyste co nejrychleji dorazili do cíle.

Otáčejte a naklánějte ovladač Wii remote
Plus tak, abyste dosáhli požadované pózy.

Mávejte vějiřem tak, abyste ve vzduchu
správně ovládali balónky. Pokud to budete
dělat správně, bude směr nahoru tím jediným!

Datum vydání
v prodeji
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Ostrov Kawawii nabízí spoustu zábavy až pro čtyři!
Plážový volejbal, vodní skútry, surfing, motorfest, triky na bruslích, tanec, tenis, rafting, paragliding, jízdu na kruhu po sněhu, skoky
na lyžích, závody sněžných skútrů

Wii Play: Motion

Go Va
Vacation

Žánr: party hra Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (2-4 v kooperativním multiplayeru) Lokální hra: ano (2-4 hráči ve vybraných režimech)
Download: ne Internet: ne PEGI: 7 Wifi: ne

Žánr: party hra/sport Vydavatel: Namco Bandai
Počet hráčů: 1 (2-4 v multiplayeru) Lokální hra: ano (2-4 hráči)
Download: ne Internet: ne PEGI: 7 Wifi: ne

© 2011 Nintendo.

Datum vydání
v prodeji

Go Vacation™ & ©2011 NAMCO BANDAI Games Inc.
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NASAJTE PROTIVNÍKY
A TRANSFORMUJTE SE!

Vžijte se do role kulatého hrdiny Zipa a skákejte, kutálejte se a
prorážejte si cestu za záchranou ostrova Suthon Island! Příslušenství
Wii MotionPlus vám umožní naprostou kontrolu při vrhání Zipa na
cíle v osmi pestrobarevných světech. Rozdrťte vše, co vám bude stát
v cestě, spojte se s přítelem, vyhlaďte nepřátele společně a objevíte,
jak zábavné může být spojení mezi tenisem a nonstop akcí paintballu!
• Wii MotionPlus vám přináší novou úroveň ovládání Zipa,
když poskakuje úrovněmi jako kulička z paintballu a ničí překážky.
• Zachraňte Suthon Island sami nebo se spojte s přítelem a užijte
si dvojnásobnou zábavu!
• Bojujte s náčelníky a prozkoumejte pestrobarevná a nápaditá
prostředí.

BAVTE SE S OSTATNÍMI!

Hrát mohou zároveň až 4 hráči.
Připojit se do hry a odpojit se z ní
přitom můžete, kdykoliv budete chtít!

Datum vydání
v prodeji
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Kirby's Adventure Wii

FlingSmash

Žánr: plošinovka Vydavatel: Namco Bandai
Počet hráčů: 1 (2-4 v kooperativním multiplayeru) Lokální hra: ano (2-4 hráči)
Download: ne Internet: ne PEGI: 7 Wifi: ne

Žánr: akční Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1–2 Lokální hra: ano
Download: ne Internet: ano PEGI: 3 Wifi: ano

© 2011 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo.

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Nintendo
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Pokud si myslíte, že se dokážete věrně vcítit do
situace
situa
ce vesmírného žoldáka a všehosch
všehoschopného
lovce
e padouchů, tak je tato hr
hra
ra právě pr
pro
ro vás.

Ve hře Xenoblade Chronicles pro konzoli Wii spočívá budoucnost válkou
zmítaného světa ve vašich rukou. Podlehněte volání dobrodružství, vydejte se ke vzdáleným obzorům a staňte se ústřední postavou v příběhu
o zradě, pomstě a osudu. Díky splněným úkolům a soubojům s protivníky se budete s každým krokem stávat silnějšími až ke konečnému
vítězství. Jste připraveni přepsat budoucnost?

Prvním titulem, který pře
přesvědčivě
esvědčivě do
dokázal,
okázal, že akční střílečky z pohledu vlastních očí nemusí být nutně
nutn
ně jen výsadou
výsado osobních počítačů,
počítačů ale v odpovídající
kvalitě si s nimi poradí i herní konzole, byl Golden Eye pro Nintendo 64.

Datum vydání
v prodeji
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Nezapomenutelné postavy a silný,
vtahující příběh čekají jen na vás.

Vylepšujte řadu vlastností vašich hrdinů
prostřednictvím propracovaného systému vývoje.

Prostřednictvím vaší starodávné zbraně
The Monado můžete v soubojích
předpovídat další krok vašich nepřátel.

Prozkoumejte kolosální svět,
kde speciální předměty a nové úkoly
najdete na každém kroku.

A jistě není náhoda, že další výrazný milník v daném žánru
je opět uskutečněn na platformě Nintenda. Představte si
tu úžasnou volnost pohybu danou spojením možností
bezdrátového Wii ovladače s rozšiřujícím nunchak modulem, kdy první periferii používáte k zaměřování a
interakci s okolím, zatímco druhá slouží k pohybování po herním prostředí.

Metroid Prime Trilogy obsahuje celkově tři díly:
• Metroid Prime
• Metroid Prime 2:Echoes
• Metroid Prime 3: Corruption

Xenoblade Chronicles

Metroid Prime Trilogy

Žánr: akční adventura/RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: ne Download: ne
Internet: ne PEGI: 12 Wifi: ne

Žánr: akční Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: ano
Download: ne Internet: ano PEGI: 12 Wifi: ano

2010 – 2011 Nintendo / MONOLITHSOFT
TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2011 Nintendo.

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Nintendo
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PŘIPRAVTE SE NA OLYMPIJSKÉ HRY V LONDÝNĚ 2012 JIŽ BĚHEM
TOHOTO PODZIMU. DÍKY HŘE MARIO & SONIC AT THE LONDON 2012
OLYMPIC GAMES SE POTKÁTE S OBLÍBENÝMI POSTAVAMI,
KTERÉ VÁM POMOHOU VYLEPŠOVAT SPORTOVNÍ VÝKONY
A ZÁROVEŇ NACHYSTAJÍ SPOUSTU ZÁBAVY.

Basketbal, volejbal, vybíjená a hokej. To je čtveřice
sportovních disciplín, ve kterých se utkáte s těmi
nejznámějšími postavami z dějin videoher.
Můžete si vybrat zda nastoupíte za sebe a zvolíte tak svoji
či jinou karikaturu Mii anebo zda si vyberete Maria, někoho
z jeho přátel (Peach, Daisy, Yoshi, Toad, Wario a mnoho dalších) nebo jednu z proslavených postav ze her od
Square-Enix.

Využij široký arzenál triků
a nástrojů a zastav protihráče!

Datum vydání
v prodeji
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Až 4 hráči si spolu můžou zahrát buď
v jednom obýváku, anebo online přes internet!

Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games je návratem velmi úspěšné sportovní série s modrým ježkem Sonicem a italským instalatérem Mariem a samozřejmě
všemi jejich přáteli do Londýna, domoviny nadcházejících olympijských her 2012.
Úspěšné duo je zpět, větší a lepší, přinášející ještě více zábavy do vašeho obývacího
pokoje. Vy a vaši přátelé si vyzkoušíte takové olympijské sporty jako fotbal, kanoistika,
nebo jízda na koni. Původní disciplíny, jako sprint na 100 metrů nebo stolní tenis, které
znáte z předchozích dílů, byly vylepšeny, aby nabídly ještě více zábavy.

Zapoj do hry postavičky Mii a změř své síly
třeba s Mariem, Yoshim nebo Bowserem!

Mario Sports Mix

Mario & Sonic at London 2012 Olympic Games

Žánr: sportovní Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1–4 Lokální hra: ano
Download: ne Internet: ano PEGI: 3 Wifi: ano

Žánr: sportovní Vydavatel: Sega
Počet hráčů: 1–4 Lokální hra: ano
Download: ne Internet: ano PEGI: 3 Wifi: ano

© 2011 Nintendo

Datum vydání
v prodeji

© 2011 Sega
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ZAPOSLOUCHEJTE SE DO RYTMU A ROZPROUDĚTE SVÉ TĚLO NA PARKETU
U VÁS DOMA, FENOMÉN JMÉNEM JUST DANCE SE VRACÍ VE 3. POKRAČOVÁNÍ.

TATO HR
RA PŘ
ŘINÁŠÍÍ 25 NADČA
ASOV
VÝCH SONG
GŮ
OD LEGEND
DÁRNÍÍ ŠVÉ
ÉDSKÉ
É KAPELY ABBA,,
JAKO DA
ANCING QUEE
EN, MA
AMMA
A MIA
A, FER
RNANDO, WAT
TER
RLO
OO
NEBO TAKE
E A CHANC
CE ON
N ME.

Čeká na vás přes 40 nových hitů ze samých vrcholů hudebních
žebříčků a z nejrůznějších žánrů. Navíc si užijte mnoha modů, včetně
multiplayer modu Dance crew, který umožní vám a vaším přátelům
ukázat zbytku světa jak to skutečně rozjet na tanečním parketu.
Zcela nový leaderboard systém nabídne porovnávání výsledků s
vašimi přáteli. Máte na to stát se nejlepším tanečníkem? Neuniknete
ani Just Sweat modu který vám pomůže ztratit několik kil.
Just Dance 3
Žánr: taneční Vydavatel: Ubisoft
Počet hráčů: 1–4 Lokální hra: ano
Download: ano Internet: ano PEGI: 3 Wifi: ano

Datum vydání
v prodeji
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© 2011 Ubi Soft Entertainment

Ubisoft a nejžhavější kapela současnosti The Black Eyed Peas spojili síly,
aby na svět přivedli novou taneční hru
pro Nintendo Wii, která se po vzoru
Michaela Jacksona jmenuje jednoduše The Black Eyed Peas Experience. Naučte se profesionální taneční pohyby a
roztančete své boky v rytmu skladeb
od skupiny Black Eyed Peas.
© 2011 Ubi Soft Entertainment
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© 2011 Ubi Soft Entertainment
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DALŠÍ ROČNÍK NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SÉRIE
VIDEOHERNÍHO FOTBALU JE TADY!
Fifa 12 přichází s novým vylepšením jako je například Impact
Engine, který realisticky vypočítává doteky hráčů. Hráči se také
mohou zranit samotným balónem a mají propracovanější umělou
inteligenci, což může ovlivnit konečné výsledky zápasu. Ve hře na
vás čekají také tři nové arény, tentokrát se světelnými efekty.

© 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic
Arts Inc. Official FIFA licensed product. " © The FIFA name and OLP Logo are copyright or
trademark protected by FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by Electronic Arts
Inc". All other trademarks are the property of their respective owners.
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Je tomu 15 let od vydání první hry s
Raymanem a Rayman Origins přivádí zpět
mnoho původních postav a prostředí.
Objevte původní kořeny Raymana. Hra vám nabídne také boje
s obrovskou růžovou obludou
se sto očima, zmanipulovaným
horským golemem, zlou masožravou rostlinou a dalšími.

Vstup do závodu je jen slabý odvar toho, co přijde pak – překonávání
hranic, proplétání hustým provozem velkoměst, riskantní jízda
po zledovatělých cestách horských průsmyků a průjezdy úzkými
kaňony s plynem na podlaze. Need for Speed The Run s podporou
špičkové technologie herního enginu Frostbite™ 2 studia DICE posouvá úroveň žánru akčních závodů do nových výšek.

Vzpomínáte si na Tintina, neohroženého reportéra
z původních komiksů od Hergého? Hra The Adventures of Tintin: The Game vás zavede na cestu
jeho dobrodružným světem. Kromě sólových her
se vám nabízí i kooperativní úkoly, které představují i klasické postavy z Tintinových dobrodružství.
Hráči mohou i spolupracovat na speciálních multiplayerových mapách.
81

Příběh Paper Mario není pouze mimo tento
svět… je mimo tuto dimenzi. Co se na první pohled zdá jako 2D plošinovka se brzo přemění na
posouvání mezi dimenzemi.

Základní myšlenka této hry je se za každou
cenu udržet uvnitř bojové arény. Posedlost
pečlivostí v oblasti grafiky a hudebního
doprovodu rozhodně přispěla ve prospěch
neodolatelného celku!
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Hra Mario Party 8 přináší spoustu nových a
ještě více ztřeštěných miniher, než kdykoli
předtím. Hráči budou mít možnost hrát za
14 klasických postav.

Po
Mario Power
Tennis
arkád
je arkádová
tenisová
hra s m
hr
hra
mnoha různými
post
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postavami
a oblastmi,
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é si hráči oblíbili v
které
příb
př
říb
příbězích
s Mariem.

Tato hra vás vtáhne do neskutečného světa,
kde budete pronásledovat impozantní monstra.

Odhalte příběh lovkyně
vesmírných zločinců.
Těšte se na skvělou akční podívanou, která sice na první
pohled připomíná dvourozměrnou scrolovací plošinovku, avšak možnost kdykoli
přepnout do třetího rozměru
dělá z Metroid: Other M zcela
jedinečný herní zážitek.

Conduit 2 zavede hráče do vzdálených koutů
světa, aby zastavili mimozemskou invazi.
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V této hře jde o více než jen o pouhé odpalování míčku; je to o úhlu vaší rakety, o
rotaci a rychlosti míčku a o síle střely.

V roli Pikachu prozkoumejte celý PokéPark
a zachraňte město.

Legendy se opět střetávají v jedné hře, tentokrát v zimní olympiádě,
kde se dosytosti vydovádí jak na sněhu, tak i na ledu.
Staňte se členem týmu neohrožených potápěčů a po splnění
jednotlivých misí poznejte, jak vypadá svět hluboko pod hladinou.

Kirby slaví svůj comeback na velké
stolní konzoli s fantastickou grafikou
a jedinečnou hratelností. V Kirby's
Epic Yarn je totiž celý svět včetně
roztomilého hlavního protagonisty
utkán z příže a z látky.

Bojujte s Pokémony na stadionech a převeďte
si je do své kapesní konzole Nintendo DS!
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Staňte se osamělým vlkem v podivném westernovém městě Caldera
ozbrojen pouze mečem a pistolí.

JIŽ BRZY
Pandora‘s Tower

STŘÍLEČKA ZASAZENÁ DO
POST-APOKALYPTICKÉHO SVĚTA
Pohybujte se pěšky, létejte pomocí
jetpacků nebo speciálních skateboardů. V této hře projdete rozmanitým
prostředím od překrásně vykreslených
měst, až po temné podvodní tunely
plné nepřátel, které můžete zničit buď
z dálky střelbou nebo přepnout na
meč a bojovat zblízka.
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Beat The Beat:
Rhytm Paradise
Pomožte králíkům cestovat do minulosti
a prostřednictvím velkého počtu miniher
změnit jejich spád

Captain Morgan
and the Golden Turtle
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