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Nabídka nastavení rodičovské 

kontroly (Parental Controls)Zablokování funkce 3D 

zobrazení lze provést v nas-

tavení rodičovské kontroly 

(Parental Controls).

I při 2D zobrazení  bude 

grafi ka zobrazena ostřeji a 

čistěji nežli u herního systé-

mu Nintendo DS.*

* Při použití původních Nintendo 3DS titulů.

Zobrazení grafi ky můžete nastavit na 2D – stačí posun-

out příslušné postranní tlačítko zcela dolů. Toto nastavení 

doporučujeme pro děti mladší šesti let.

Popis přenosné herní konzole Nintendo 3DS

3D obrazovka

Posuvné tlačítko pro 

nastavení intenzity 

efektu 3D zobrazení.

BOD  1 BOD  3BOD  2

Pomocí posuvného postranního tlačítka 

nastavte intenzitu efektu 3D zobrazení.

Na Nintendu 3DS 

můžete hrát i tituly 

určené pro herní 

systém Nintendo DS.

Nintendo DS tituly Nintendo 3DS

Ilustrační příklad
Grafi cké zobrazení nebude 

podporovat 3D funkci.

Hrát můžete 

i ve 2D.

BOD  4 BOD 5Foťte ve 3D.
Nintendo 3DS se dodává s množstvím 

předinstalovaného software.

Pomocí vnějších objektivů 

můžete vytvářet 

působivé 3D snímky.

Součástí balení je i množství rozličného programového vybavení – skvělé zábavě 

se tedy můžete věnovat ihned poté, co Nintendo 3DS vybalíte z krabice!

Pořizujte 

3D fota.

Venkovní 

kamery

3D snímky můžete prohlížet pomocí Nintenda 3DS.

AR Games: Shooting

Face Raiders

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

StreetPass Mii Plaza

é, co Nintendo 3DS

54



Novinka

2

Novinka

4

Novinka

3

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.

NOVINKACo přináší Nintendo 3DS nového?

Novinka

1
Pořizujte 3D videa.

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.

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

Pořizujte 3D videa*

Frame Pick  
Můžete jednoduše vytvořit video 

z několika statických snímků.

Clip Link  
Můžete pořídit několik klipů a poté 

je spojit dohromady.
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Nintendo eShop je dostupný pouze na Nintendu 3DS.

Nintendo eShop nabízí skvělou škálu stahovatelného obsahu a hlavně vše ze současnosti i minulosti Nintenda. Velkou část her je možné 

stáhnout jako Nintendo 3DS Download Software. Můžete si vybrat z obrovské škály nových a vzrušujících titulů, které lze ihned stáhnout 

a ukládat si je na vaše Nintendo 3DS. Nintendo eShop toho nabízí ještě mnohem více! Máte přístup k nejnovějším demoverzím a pokud 

si rádi zavzpomínáte na staré klasiky, můžete si je zahrát  přes Virtual Console. Je zde také obrovský katalog DSiWare her a aplikací na 

Nintendo 3DS. Prozkoumejte je všechny na eShopu, vždycky vás tam něco chytne. 

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

Stahujte demoverze 
z Nintendo eShopu

Stahujte demoverze*

Sledujte videa

Vyhledávejte software Navíc:

Můžete poslat hodnocení daného 

softwaru nebo si přečíst hodnocení 

jiných uživatelů.

Hledání podle:

1. Klíčových slov

2. Kritérií

3. Zobrazených klíčových slov

NOVINKA

Pullblox  
Více než 250 puzzlí na vás čeká až je pošťouchnete 

v plném 3D zobrazení. Sdílejte své vlastní puzzle 

a pošlete je svým přátelům.

Freakyforms  
Jediný limit je vaše vlastní představivost ve světe kde si tvoříte 

vlastní příšerky a celou planetu. Sdílejte vaše ztřeštěné příšerky 

s přáteli, nebo je dostaňte do reality pomocí AR fotek.

Dillon's Rolling Western  
Připravte se jako pásovec Dillon 

na obranu hranic Divokého západu. 

Vylepšujte si schopnosti, zvětšujte 

městskou obranu a zvolte správnou 

strategii, jak odvrátit útoky. 

Vyzkoušejte všechny druhy her

© 2011 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

© 2011 Nintendo © 2012 Nintendo
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Ještě více zábavy prostřednictvím 
StreetPass MiiPlaza.

2

3

4

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

Přenášejte všechna data i software 
z jedné konzole do druhé konzole.

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“.

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

Využijte funkci SpotPass a stáhněte si pokračování 

StreetPass Quest II pro ještě více dobrodružství.*

Ovládněte svět s funkcí StreetPass Map*  
Pokud narazíte na postavičku Mii, 

která je z jiného regionu, tato 

oblast se vybarví na mapě. 

Zkuste vybarvit co nejvíce území!

Puzzle Swap  Sestavujte obrázky z kousků, které zís-

káte od postaviček Mii, na které narazíte 

prostřednictvím funkce StreetPass. Čím 

více jiných uživatelů potkáte, tím rychleji 

vám budou kousky obrázků přibývat!

Získejte další části přes SpotPass!*

Na jiné Nintendo 3DS můžete přenášet data pro předinstalovaný software,

prostředky pro Nintendo eShop nebo záznamy o tom, který stahovatelný software

jste si již pořídili. 

Jak přenést data 
Na zdrojovém a cílovém přístroji je potřeba provést následující kroky:

Na obou přístrojích vstupte do HOME menu a vyberte položky 

„System Settings“  „Other Settings“  “System Transfer“

Vyberte položku „Transfer between Nintendo 3DS Systems“. 

Přečtěte si upozornění ohledně přenosu a vyberte „I Agree“.

Na zdrojovém Nintendo 3DS vyberte položku „Send from this System“. 

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

Přenos dat dokončete podle instrukcí na displeji.

1

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.

Co se přenese?  
Následující data se přenesou společně. 

(Přenos lze provést maximálně pětkrát)

• Práva k použití dat uložených na SD kartě

•  Nintendo DSiWare

• Účet a prostředky pro Nintendo eShop

• Uložená data pro předinstalovaný 

 software (například seznam přátel, 

 fotografi e, nahrávky a postavičky Mii)

• Nastavení pro Nintendo 3DS software

Přenos mezi systémy Nintendo 3DS*

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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© 2011 Nintendo.

New Super Mario Bros. 2

© 2012 Nintendo.

Žánr: akční / plošinovka     Vydavatel: Nintendo     

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

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

Datum vydání

17. srpna 2012

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 mincemi 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 podoby. 

Další možností je zlatá květina, která přidá 

Mariovi schopnost měnit téměř vše co mu 

přijde do cesty ve zlato.

Mario si skáče pro jackpot v Houbovém království Mario si skáče pro jackpot v Houbovém království 
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Hrajte s přáteli a rodinou za použitá 
jen jedné herní karty!

Utkejte se z hráči z vaší blízkosti přes 
internet a uvidíte jak si stojíte v žebříčku! 

UŽIJ SI TENIS VE STYLU MARIA  
Všechny oblíbené postavičky z legendární série jsou tady v úchvatném 3D a navíc také s možností  hrát za svou Mii 

postavu. Nintendo 3DS gyroskop vám umožňuje ovládat hru a dostat se tak více do jádra hraní, ať už bojujete s 

Luigim nebo porážíte Donkey Konga tvrdými údery.

Odemkněte si také extra postavičky, minihry a předměty, nebo si zahrajte po multiplayeru. Berte výzvy z celého světa 

pomocí Nintendo Network, dostaňte přístup k hráčům přes StreetPass nebo hrajte pomocí  místní sítě až se čtyřmi 

kamarády.  Popadněte tedy raketu a připravte se na nepřekonatelnou tenisovou akci na konzoli Nintendo 3DS! 

NĚKOLIK MOŽNOSTÍ HRANÍNĚKOLIK MOŽNOSTÍ HRANÍ

Použijte dotykové 

a pohybové ovlá-

dání, rozhlédněte 

se a odpalte míček.

UŽIJTE SI MARIO TENNIS SPOLEČNĚUŽIJTE SI MARIO TENNIS SPOLEČNĚ

Nebo klasická tlačítka

pro opravdový pocit.

UŽIJTE SI TENISOVÉ MINIHRY UŽIJTE SI TENISOVÉ MINIHRY 

ODEMKNĚTE VÍCE NEŽ 190 BAREVNÝCH PŘEDMĚTŮODEMKNĚTE VÍCE NEŽ 190 BAREVNÝCH PŘEDMĚTŮ

Mario Tennis Open

© 2012 Nintendo.

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

Datum vydání

v prodeji
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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 grafi ku a dynamické 

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

neopakovatelně hluboký zážitek. Mario dis-

ponuje osvědčenými schopnostmi dobře 

známými z jeho předcházejících dobrodruž-

ství, 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 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!

Super Mario™ 3D Land Mario Kart 7

© 2011 Nintendo.

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

Datum vydání

v prodeji
©2011 Nintendo.

Datum vydání

v prodeji

Žánr: akční plošinovka    Vydavatel: Nintendo     

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

StreetPass: ano     SpotPass: ne     PEGI: 3
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Každý se 
může stát 
mistrem!

Vychutnej si nové možnosti 
a začni být tvořivý! 

Naučte se nové dovednosti a techniky 

s novými lekcemi, ať už jste začátečník 

nebo Art Academy mistr.

Obsáhlé malířské 
studio čeká! 

Nový obsah, nástroje a lekce!

a začni být tvoř

Sdílej výtvory s přáteli 
a rodinoua rodinou

Stáhněte si 
další lekce! 

Vytvoř si své 
vlastní dílo

New Art Academy

©2012 Nintendo.

Datum vydání

28.července 2012

Žánr: výukový / simulace     Vydavatel: Nintendo     

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

StreetPass: ne     SpotPass: ano     PEGI: není
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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

Datum vydání

v prodeji

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

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

Klasický příběh chrabrého hrdiny Linka a jeho věrných přátel, putujících podmanivou zemí Hy-

rule 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 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!

Datum vydání

v prodeji

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. 
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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 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.

Dvojrole – Zahraj si za dvě nejoblíbenější postavy série – Sora a Riku.

“Flowmotion” – Vychutnej si rychlý a nenásilný pohyb pomocí interakce s 

okolním prostředím a akrobatických triků.

Noví nepřátelé - Dream Eaters obývají Sleeping Worlds a jsou rozděleni do 

dvou kategorií: duchové a noční můry. Utkej se s více než 50ti různými 

nepřáteli po boku Sory a Riku. 

Nové Disneyho světy – Debut v sérii budou mít také oblíbené Disneyho 

světy a postavy, jako je La Cité des Cloches (Zvoník u matky boží).

Vývoj příběhu – S vylepšením postav Sory a Riku a řešením hrozícího 

nebezpečí je tento díl velkým krokem dopředu v sérii.

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. 

King Mickey a Yen Sid se připravují na blížící se nebezpečí tím, 

že posílají Sora a Riku na zkoušku Mark of Mastery. 

Sora a Riku jsou posláni do Sleeping Worlds, kde se setkají 

s nepřáteli i spojenci, které dosud nikdy neviděli. 

Pokud úspěšně dokončí úkol, který jim byl zadán, 

stanou se z nich skuteční Keyblade Masters.

ra a Riku.

ocí interakce s 

u rozděleni do

i různými 

né Disneyho

boží).

hrozícího

seseseseseeseseseseeseesesesetkatkatkatkatkatkatkatkatkatkakkatkatkatkatkatkajíjíjíjíjíjíjíjí jí jjíjíjj

Datum vydání

v prodeji

KINGDOM HEARTS 3D Dream Drop Distance

Žánr: akční RPG    Vydavatel: Square Enix    Počet hráčů: 1     Lokální hra: ano     Download: ne     

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

©2012 Disney. Developed by SQUARE ENIX

Characters from Square Enix games: ©SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

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

Datum vydání

v prodeji
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Mario & Sonic at London 2012 Olympic Games

© 2012 Sega

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.

ZÁVOĎTE NA KOLECH!        

PLAVTE! 

A MNOHO DALŠÍHO…

HRAJTE FOTBAL!

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 přes plně zabudované pohybové senzory – konzolí budete rotovat, naklánět 

a dělat s ní nejrůznější pohyby. A až budete dost dobří, můžete si zkusit hru ve více 

hráčích.

Žánr: sportovní/arkáda     Vydavatel: Sega     

Počet hráčů: 4     Lokální hra: ano    Download: ano    Internet: ano

StreetPass: ne    SpotPass: ne    PEGI: 3

Datum vydání

v prodeji

Prozkoumejte barevný a pestrý svět, který obývají roztomilá výstřední stvoření, která si sami 

vytvoříte ve hře FreakyForms Deluxe: Your Creations, Alive! 

V této vzrušující hře můžete tvořit krásná stvoření, která se nazývají “formíci“. Vdechněte jim 

život na vaší vlastní planetě a prozkoumejte ji...Nebo proč si rovnou nevyměnit svoje vlastní 

výtvory s přáteli pomocí StreetPass a QR kódů?

Vytvářej!
Vytvoř si formíky rychle 

a jednoduše kombinací 

jednoduchých tvarů. 

Můžeš také tvořit krajiny, 

které budou formíci 

prozkoumávat! 

Prozkoumávej! 
Vezmi si svého formíka 
na dobrodružství skrze 

různé místa na vaši planetě. 

Find TreasureTackle Quests

PoužijPoužij  svousvou  představivostpředstavivost  
a a vdechni vdechni svýmsvým  ztřeštěnýmztřeštěným  

formíkůmformíkům  životživot!!

Freaky Forms Deluxe

©2012 Nintendo.

Datum vydání

28.července 2012

Žánr: akční / adventura      Vydavatel: Nintendo     

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

StreetPass: ano     SpotPass: ano     PEGI: 3
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ObObObbjejeeeevtvte e svsvětět rrozozšíšířeře éénénéé rreaealilitytyyyy 

v v v  hhhhhororororovovémémé zzážážititkukukkk ppppproro NNinintete ddndnddo o 3D3DSS

Ve Spirit Camera: The Cursed Memoir rozostří technologie rozšířené reality (AR) čáru 

mezi hrou a reálným světem a nabídne tak skutečně pohlcující zážitek. Hra je v 

balení s nádhernou šestnáctistránkovou knihou AR s názvem "purple diary" 

(fi alový deník), která při pohledu přes kamery Nintenda 3DS odhalí skrytá psaní, 

tajemné obrázky a zlověstné duchy... 

Deník se objevil jednoho dne zčistajasna, v neoznačeném obalu. Stal se součástí 

místního mýtu. Mluví se o něm vždy potichu, nikdo neví nic o jeho původu, ale 

každý říká, že je prokletý.

Deník je plný strašidelných obrázků, podivných nesmyslných čmáranic a na jeho 

první stránce je zcela prázdný list - ale ne pro každého ...

Někteří lidé vidí věci, které se na stránce objeví, ale tito lidé zmizí, uneseni duchy 

neznámo kam. Když jsou jejich těla nakonec nalezena, chybí jim tváře. 

Když jsem otevřel zlověstný balíček já, uvědomil jsem si, že držím Purple Diary v 

rukou, Camera Obscura, to podivné zařízení, které může zobrazit nadpřirozené 

věci, vydávalo zvláštní zvuk, jako by upozorňovalo, že se děje v okolí něco 

strašně špatného.

A můžeme si být jistí, že tato legenda není pravdivá?

Válka zuřila v zemi již více než sto let, až do chvíle, kdy se objevili silní a mocní páni, 

kteří přinesli střípek křehkého míru. Tento mír je však ohrožen ve chvíli, kdy jeden z 

pánů, Ataraxis, vládce města Nexus, onemocní smrtelným prokletím. Je vydána výzva, 

která slibuje nevídanou odměnu komukoliv, kdo najde na kletbu lék. 

Čtyři žoldáci, vybaveni rozdílnými schopnostmi a motivací, výzvu přijmou.  Jeden 

používá zakázaná kouzla k sesílání smrtícího deště na své nepřátele, další vlastní zbraně 

a bomby a může si jimi proklestit cestu, třetí má mocný meč, kterým se může snadno 

probít skrz celé davy nepřátel a poslední získává sílu rozmetáním všeho, co mu stojí v 

cestě, železnou pěstí. 

Tito nevídaní hrdinové si mohou vybrat, zda vytvoří hrůzostrašné společenství nebo si 

troufnou vydat se ven z města každý sám. Za bezpečnou hranicí města je země plná 

podivných a nebezpečných stvoření, z nichž žádné není tak strašlivé, jako to, které stojí 

za kletbou a se kterým se nakonec musí hrdinové setkat a zničit ho.

VYTVOŘTE HRŮZOSTRAŠNÉ SPOLEČENSTVÍ

Spojte síly s ostatními hrdiny přes lokální připojení nebo online v multiplayeru pro 4 hráče. 

VYLEPŠETE SI SVÉHO OSOBNÍHO ŽOLDÁKA

Vyberte si ze čtyř rozdílných tříd a vylepšete svou postavu novými bojovými schopnostmi, 

zbraněmi a brněním.

PUSŤTE SE DO SVÉHO VLASTNÍHO DOBRODRUŽSTVÍ

Prozkoumejte a probojujte se skrze dynamická prostředí, která představují jedinečný 

zážitek pokaždé, když budete hru hrát. 

ZAŽIJTE NĚCO NOVÉHO KAŽDÝ DEN

Otestujte si své bojové schopnosti a získejte odměnu skrze přijetí nových výzev, které si 

můžete stáhnout denně do svého Nintenda 3DS.

Heroes of Ruin

Heroes of Ruin © Square Enix Limited, 2012. Developed by n-Space Inc. Heroes of Ruin is a trademark of Square Enix Limited. 

SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. 

n-Space logo is a registered trademark of n-Space Inc. All rights reserved.

Datum vydání

v prodeji

Žánr: akční / adventura      Vydavatel: Square Enix      

Počet hráčů: 1-4     Lokální hra: ano     Download: ano     Internet: ano    StreetPass: ano     SpotPass: ano     PEGI: 12

Spirit Camera

© 2012 Nintendo /  TECMO KOEI GAMES Co., Ltd. 

Žánr: akční / adventura      Vydavatel: Nintendo     

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

StreetPass: ne    SpotPass: ne    PEGI: 16

Datum vydání

v prodeji
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©2011 TECMO KOEI GAMES CO., LTD. / Team NINJA All rights reserved.

A ještě jednou …

Ještě jeden souboj.

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!

Opravdová 3D bojovka, kterou si užije nejširší 

hráčské publikum! Díky propracovanému výu-

kovému režimu, nenásilně spojujícímu poutavý 

příběh s ovládnutím bojových technik a prací se 

seznamem příkazů si tento titul užijí jak zkušení 

hráči, tak i úplní nováčci. Do-

pomáhá k tomu jak intuitivní 

ovládání, tak důmyslné využití 

dotykové obrazovky.

Volání do boje …

© SUPER STREET FIGHTER™ IV 3D EDITION ©CAPCOM U.S.A., INC. 2011 ALL RIGHTS RESERVED.©

Tato hra nabízí vzrušující akci, adrenalino-

vé přestřelky a přímočaře srozumitelnou 

hratelnost, kterou si může užít doslova 

každý! Využívejte časové bonusy a další 

odměny k dosažení co nejvyššího bodo-

vého ohodnocení! 

Následujte své instinkty a bojujte!Následujte své instinkty a bojujte!

©CAPCOM CO., LTD. 2011 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.©CAPCOM CO., LTD. 2012 ALL RIGHTS RESERVED.

RESIDENT EVIL REVELATIONS přináší do série 

zcela nový příběh, lokace a postavy, včetně 

hratelných postav a členů BSAA Jill Valenti-

ne, Chrise Redfi  elda a Keitha Lumleyho spo-

lečně s jejich partnery Parkerem Lucianim, 

Jessicou Sherawat a Quinta Cetchama. Jill 

Valentine a její partner z BSAA Parker Luciani 

byli vysláni, aby našli Chrise Redfi  elda, 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, zhoubné-

mu viru T-Abyss.

Přiveďte strach Přiveďte strach 

k životu!k životu!

Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji

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. Pos-
tavíte se do čela nebojácné letky odhodlaně 
zápasící s ďábelskými ozbrojenými silami 
planety Andross a zachráníte galaxii před 
hrozícím zničením. Propracovaná 3D grafi ka 
nabízí neskutečnou hloubku detailů, ovšem 
nechybí jí ani skvělá přehlednost, díky kte-
ré budete mít nad děním na obrazovce za 
všech okolností dokonalou kontrolu. 

Vezměte svou Mii postavičku na vzrušující 
výlet do vzdušného prostoru nad ostrov 
Wuhu dobře známý z Wii Sports Resort. 
Vystoupejte do oblak v mnoha létajících 
prostředcích: od motorizovaných letadel až 
po kluzáky. Na výběr máte ze dvou herních 
režimů: v „Mission Mode“ plníte zadané úko-
ly, zatímco „Free Flight“ 
slouží k neomezenému 
prozkoumání vzdušného 
prostoru nad ostrovem!

© Codemasters Software Co. Ltd. © 2012 Ubisoft. © 1997-2011 Nintendo. © 2011 Nintendo.
30

F1 2011 3D se poprvé představuje na videoherní konzoli 

Nintendo 3DS. Hra  byla připravována ve spolupráci s For-

mula One World Championship Limited a bude obsahovat 

všechny ofi ciální jezdce, týmy a okruhy.

Vyzkoušíte si jaké to je být skutečným 

pilotem F1, tak jako ještě nikdy předtím. 

Nový Parc Ferme, rozšířený a přepraco-

vaný Paddock, nový Pit Lane, oslavy a 

reakce vašich fanoušků i 

médií dovolí hráčům kom-

pletně se ponořit do kouz-

la tohoto života. 

Zažijte 2D plošinovku ze staré školy, která 

však byla vytvořena těmi nejnovějšími 

technologiemi. Projděte bohatým světem 

s více než stovkou postav, dvanácti uni-

kátními 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 srd-

ce milionů fanoušků, tentokrát 

však ve stereoskopickém 3D.
Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji

Datum vydání

v prodeji
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© 2012 Nintendo.


