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Navrhněte pro své kamarády z Animal Crossing vysněné domy,
úchvatné zahrady a životem překypující náměstí!
V nové hře ze série Animal Crossing se z vás stane designér pracující pro firmu Nook’s Homes. Dostanete tak
možnost všem ukázat svou kreativitu a pro své staré známé ze série Animal Crossing navrhnout vysněné bydlení. Splňte jejich přání a staňte se nejžádanějším designérem široko daleko S pomocí amiibo karet* navíc
můžete sbírat svá oblíbená zvířátka a následně je převést přímo do vaší hry!

New Leaf, nový život!
Stěhování do nového města a hledání nových přátel je zásadním krokem a pro starostu to platí dvojnásob! Přiložte ruku
k dílu, postavte vlastní vesnici a užívejte si pohodového života –
běžte si zarybařit, napište pár dopisů nebo zkrášlete svůj domov!
Jak budete nakládat s mocí, kterou vám do rukou vkládá úřad
starosty, je jen na vás. Můžete celé dny jen relaxovat a pozorovat, jak svět plyne kolem vás, nebo můžete využít pravomocí
a vybudovat perfektní místo k životu. Vytvářejte veřejné pracovní projekty, abyste vylepšili životy ostatních, vydávejte
nařízení a měňte způsob, jakým město funguje. Můžete nechat
postavit nové budovy, změnit otevírací hodiny a zkrášlovat svůj
nový domov libovolnými druhy stromů, květin a plodů - možností je nekonečně mnoho.
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Datum vydání
V prodeji

*Prodáváno samostatně

Herní prvky
• Zvolte si pozemek, navrhněte dům, upravte terén pro zahradu, a pak
se pusťte do úprav interiérů, od nábytku až po tapety na stěnách.
Fantazii se meze nekladou!
• Přizpůsobte náměstí k obrazu svému navrhováním veřejných budov
jako jsou školy a obchody!
• Použijte Animal Crossing amiibo karty a získejte zakázky přímo
od vašich oblíbených zvířecích kamarádů.
• Za pomoci Animal Crossing amiibo karet můžete také pozvat zvířátka
do jakéhokoliv z vámi navržených domů nebo jim přidělit práce
v městských budovách!
• Svými výtvory se můžete pochlubit kamarádům na Miiverse nebo
vaší oblíbené sociální síti!

Animal Crossing™: New Leaf

Animal Crossing™: Happy Home Designer

Žánr: Simulace Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano (2-4) Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 3

Žánr: Simulace Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ano
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 3

© 2013 Nintendo

Datum vydání
V prodeji

© 2015 Nintendo
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Vytrénujte si mocného bojovníka!
V některých hrách je možné trénovat vaše amiibo figurky
během hraní a postupně si je tak vycvičit v unikátní bojovníky!

Co amiibo figurky vlastně umí?
Přiložením amiibo figurek na NFC plošku New Nintendo 3DS či New Nintendo 3DS XL během hraní kompatibilních titulů můžete odkrýt nové herní prvky! Různé amiibo figurky totiž dokážou zpřístupnit řadu rozličných funkcí
v závislosti na tom, jakou hru zrovna hrajete. Můžete tak odemknout nové
módy, zbraně či kosmetické prvky, anebo dokonce udělat z vaší amiibo figurky svého dokonalého herního parťáka – no a nebo hrůzu nahánějícího nepřítele!

V Super Smash Bros. pro Nintendo 3DS a Wii U se amiibo
figurky mohou stát vašimi nejsilnějšími spojenci – nebo
těmi nejdrsnějšími soupeři. S amiibem můžete buď bojovat v kooperaci nebo hrát proti němu. Čím více bude bojovat, tím silnějším se stane a dokonce se bude od nepřátel učit bojové taktiky.

Odemkněte nové možnosti!
Vaše amiibo figurky vám mohou také zpřístupnit další herní obsah! V kompatibilních titulech tak na vás čekají extra
předměty, zbraně a mnoho dalšího.

Nově také
pro Nintendo 3DS!

Nintendo hvězdy v hrsti!
Po dlouhém čekání se konečně na Nintendo 3DS dostává akce, ve které se potkávají světy všech známých her od Nintenda. Zvolte si svou oblíbenou postavu a vyrazte s ní
do arény bojovat proti třem jiným hráčům, ať už lokálně anebo po internetu*. Jednotlivé
arény jsou inspirovány klasickými hrami Nintenda a akce v nich může probíhat neustále.
Vyklepněte vaše kamarády po cestě do školy, do práce nebo si to rozdejte v přírodě!
*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.
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Ve spodní obrazovce handheldů
New Nintendo 3DS a New Nintendo
3DS XL je zabudováno NFC zařízení
pro načítání a ukládání dat, takže
amiibo figurky můžete použít ve všech s nimi kompatibilních titulech.
Na dalších zařízeních z rodiny Nintendo 3DS pak můžete využít speciální samostatně prodávané NFC Reader/Writer příslušenství, které můžete zakoupit
ve všech dobrých herních obchodech.

Super Smash Bros.™ for Nintendo 3DS
Žánr: akční, bojovka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 12
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© 2014 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. amiibo is a trademark of Nintendo.
*Prodáváno samostatně

Datum vydání
V prodeji

Datum vydání
V prodeji

Vychází
i na

Wii U!

© 2014 Nintendo
Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games
Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC.
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„Táta chodí na rande
s každou, jen ne
s mojí mámou!”
„Tohle je hotová reality show!
A všechny dobře znám!
Dějí se nám
fakt super věci!”
„Cože?!
Já jsem byl šnekem
a sjížděl jídlo na stole?
Ty sny jsou tu nejlepší!“

„Hraju se svojí dcerou
a naše Miička
si povídají s celebritami,
které jsme přidali.“
„Můj nevlastní táta má
asi fakt rád vařené šneky.
Když je ochutná, tak ho to
vystřelí až do nebe.“

Prožijte nové dobrodružství
ve známém světě!
Vaši přátelé. Vaše příběhy. Váš život.
Hlavní hvězdou Tomodachi Life jste vy a všichni, které znáte! Vše se děje v činžáku, do kterého nastěhujete
Miička vaší rodiny i všech kamarádů. Postavy se mohou
chovat stejně jako ve skutečnosti anebo začnou dělat naprosté ptákoviny. Jedno je tu jisté: když dáte na jednu
hromadu spoustu různých osobností, začnou se dít srandovní scény. Každý den uvidíte, co se děje obyvatelům
vašeho domu a nebudete věřit svým očím!
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Datum vydání
V prodeji

Fanoušci budou šílet nadšením, až uvidí klasického Maria poprvé převedeného do 3D zobrazení.
Připravte se na barevnou grafiku a výbornou zábavu, která má náhle o jeden rozměr navíc a tím dostává zcela novou podobu.
Hloubku 3D zobrazení můžete samozřejmě měnit. Super Mario 3D Land obsahuje jak klasické
tak nové schopnosti, které jsou připraveny pro
nově upravenou klasiku. Jednoduše se do hry
dostanete, ale stát se v ní mistrem? To už tak
lehké nebude.

Tomodachi Life™

SUPER MARIO™ 3D LAND

Žánr: Simulace Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 3

Žánr: skákačka, akční Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ne PEGI: 3

© 2013-2014 Nintendo

Datum vydání
V prodeji

© 2011 Nintendo
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Pokémoní revoluce!
S Pokémon X a Pokémon Y, exkluzivně jen na zařízení z rodiny Nintendo 3DS, vás čeká
dechberoucí 3D svět. Krom nové trojky úvodních Pokémonů čekají na novém kontinentu Kalos desítky dalších kapesních příšerek, které budete moci na svých cestách pochytat
a stovky trenérů toužících změřit s vámi své síly.

Pokémoní klenoty jsou zpět!
Pokémon Omega Ruby a Pokémon Alpha Sapphire vezmou
hráče na výlet zpět na kontinent Hoenn, který se dočkal nejenom nového grafického kabátku, ale taktéž zcela nových funkcí!

Poprvé v historii Pokémon série si budete moci užít strhující 3D zobrazení a chytit zbrusu
nový druh pokémona: pohádkový typ! Připojte se do světa Pokémonů se systémem
Player Search, který umožňuje vyhledávat další hráče, kteří zrovna hrají Pokémon X/Y
a objevte nové způsoby, jak z vašich svěřenců udělat nezastavitelný tým!
*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Zbrusu nové pokračování!
Ve hře Pokémon Super Mystery Dungeon pro zařízení z rodiny Nintendo 3DS budete v roli Pokémonů prozkoumávat náhodně generované dungeony v krajinách obydlených pouze dalšími kapesními příšerkami. Hrát můžete za jednoho z dvaceti Pokémonů a zároveň si z nich
zvolit i svého parťáka. Ve hře však najdete všech 720 známých druhů!

• Region Hoenn představuje novou krajinu bohatou na detaily,
přírodní krásy a hlavně nové Pokémony!
• Zažijete neuvěřitelné Mega Evoluce Pokémonů
Groudona a Kyorga
• Mega Evoluci nově ovládají také další
Pokémoni!
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Datum vydání
V prodeji

Pokémon Omega Ruby™ & Pokémon Alpha Sapphire™

Pokémon X™ & Pokémon Y™

Žánr: RPG, dobrodružný Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 7

Žánr: RPG, dobrodružný Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 7

© 2014 Pokémon. © 1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon,
Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.

Datum vydání
V prodeji

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

Pokémon™ Super Mystery Dungeon
Datum vydání
2016

Žánr: RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: neoznámeno Download Play: neoznámeno
Internet: neoznámeno StreetPass: neoznámeno SpotPass: neoznámeno PEGI: 7

© 2015 Pokémon. © 1995-2015 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon,
Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.
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Legendární tým
Jeden Link? Ale kdepak. V posledním díle série The Legend of Zelda s podtitulem Tri Force
Heroes na vás totiž v kooperativním multiplayerovém dobrodružství čekají rovnou tři!
Společně s dalšími dvěma hráči musíte spolupracovat při řešení hádanek a porážení nepřátel
v nejrůznějších dungeonech.
Novým herním prvkem je pak možnost vytvořit takzvaný Totem, který hráčům umožní
dosáhnout na jinak nedostupná místa. Různorodé kostýmy dají hráčům unikátní schopnosti a samozřejmostí je i řada různých předmětů.
• Jako Link se spojte se dvěma dalšími Linky a společně se vydejte na multiplayerovou
výpravu pro tři hráče

NASTAL ČAS...

• Při hře jednoho hráče naberte do party loutky, které doplní váš tříčlenný tým a pomohou
vám čelit jednotlivým výzvám

DOKÁŽETE ZACHRÁNIT SVĚT ZA POUHÉ 3 DNY?

Postavte se samotnému času ve hře The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D, ve které dostanete heroický
úkol zachránit v kůži chlapce Linka svět před zdrcujícím osudem! Za tři dny totiž na zemi Termina dopadne
její vlastní měsíc a zničí všechno a všechny. Naštěstí umí Link hrát na Okarínu času, jejíž hudba mu dovolí
cestovat v čase a znovu prožívat události posledních tří dní stále dokola.

• Vlezte ostatním Linkům na záda, vytvořte Totem a dostaňte se na jinak nedostupná místa
• Posbírejte materiály, ušijte si kostýmy a získejte speciální schopnosti

Při každé cestě na začátek třídenního cyklu pak získáte nové předměty a informace, díky
kterým dokážete pomoci většímu počtu lidí a dostat se na dříve nepřístupná místa.
Času je ale málo a před koncem třetího dne tak nikdy nedokážete pomoci všem...
• Plně přepracovaná verze fanoušky zbožňované hry pro Nintendo 64
• Tři dny na záchranu světa a schopnost cestovat časem v naprosto unikátním
pojetí
• Oblečte si tajemné masky a získejte speciální schopnosti nebo dokonce podobu
• Pohybovým ovládáním se můžete rozhlížet a dotykový displej vám
zjednoduší práci s vybavením
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Datum vydání
V prodeji

The Legend of Zelda™: MAJORAS MASK 3D

The Legend of Zelda™: Tri Force Heroes

Žánr: akce/dobrodružství Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ne PEGI: 12

Žánr: akce/dobrodružství Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 nebo 3 Lokální hra: Ano Download Play: Ano
Internet: Ano StreetPass: Ne SpotPass: Ano PEGI: 7

© 2015 Nintendo

Datum vydání
V prodeji

© 2015 Nintendo
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Hukot v džungli!
Skákejte, běžte jako o závod a proválcujte se ostrovem opičáka Donkey Konga na výpravě přes úžasné úrovně včetně úplně nového světa Mraků (exkluzivně na Nintendu 3DS). Postavte se tváří v tvář
výzvě Originálního modu, kde DK a Diddy mají každý po dvou srdcích, nebo to vezměte zvolna v Novém módu se třemi srdci pro obě postavy. Ať už si
zvolíte jakoukoli obtížnost, můžete celou hru odehrát s přítelem pomocí lokálního bezdrátového
připojení, takže se můžete vyblbnout společně!

Zapojte se do nového dobrodružství

s Chibi-Robo!
Všeobecně milovaný robot se vrací na scénu, tentokráte
jako hlavní hrdina akční skákačky! Ve hře Chibi-Robo! Zip
Lash pro všechna zařízení z rodiny Nintendo 3DS musí
Chibi-Robo mrskat kabelem po nepřátelích stejně jako
ho používat při řešení hádanek a dostávání se na jinak nepřístupná místa. Sbíráním bonusů budete navíc postupně zvětšovat délku kabelu a dostanete se tak i na dříve
nepřístupná místa plná ukrytých předmětů!
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Datum vydání
06/11/2015
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Chibi Robo!™ Zip Lash

Donkey Kong Country™ Returns 3D

Žánr: skákačka Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ano
Počet hráčů: 1 Lokální hra: neoznámeno Download Play: neoznámeno
Internet: neoznámeno StreetPass: neoznámeno SpotPass: neoznámeno PEGI: 7

Žánr: skákačka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ne PEGI: 3

© 2015 Nintendo

Datum vydání
V prodeji

© 2013 Nintendo
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Nic nechutná tak dobře jako jídlo od maminky.
V Cooking Mama: Bon Appétit! pro zařízení z rodiny
Nintendo 3DS je ale na vás, abyste vypilovali recepty a otestovali své kulinářské schopnosti do poslední špetky. Nemusíte se ale bát, Mama vám s tím ráda
pomůže!

Na zahradě svých snů můžete v Gardening Mama:
Forest Friends pro všechna zařízení z rodiny Nintendo 3DS pěstovat přes 50 různých rostlin!
S pomocí Mamy změňte neúrodný pozemek v překrásnou zahradu plnou čerstvé a zdravé zeleniny,
ovoce a květin. O úrodu má zájem šest obchodů, které vedou vaši zvířecí přátelé a během pěstování dojde také na řadu zábavných miniher.

Zábava se však neomezuje jen na kuchyň. Dokážete nakrmit hladová koťata? Sklidit zeleninu? Obsloužit zákazníky v obchodech
ve více jak 30 minihrách? K tomu všemu
navíc můžete Mamu obléknout podle svého vkusu a dokonce jí dům zkrášlit řadou
dekorací. Přes službu SpotPass si pak můžete osladit hraní exkluzivními předměty.

Moje farma, můj hrad
Postavit si vlastní farmu? Kdo by to nechtěl! Je tu ale jeden závažný problém...
Na Ztracené údolí se snesla nekonečná zima a vše přestalo růst. Dokážete nalézt bohyni úrody a přivést Ztracené údolí zpět k prosperitě v tomto farmářském dobrodružství?
Chcete hrát za chlapce nebo dívku? A jakou barvu vlasů byste rádi? Jaké oblečení se
vám líbí? To vše si můžete zvolit a následně vybudovat tu nejlepší farmu na světě.
Na polích budete sázet a sklízet plodiny, ve stájích se starat o zvířata a vylepšovat
vzhled farmy zasazováním okrasných rostlin.
Nezapomínejte se dívat, zda do Ztraceného údolí nedorazil některý z obchodníků,
který potřebuje nakoupit zásoby. Obchodem si vyděláte peníze na další rozšiřování
farmy. Jiní návštěvníci po vás zase budou chtít, abyste jim našli ztracené předměty.
Zodpovědným plněním úkolů vybudujete dobré vztahy a poznáte své sousedy.
Může se dokonce stát, že potkáte člověka svých snů, vzájemně v sobě najdete zalíbení, stanete se manželi a založíte svou vlastní farmářskou rodinu!
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Datum vydání
V prodeji

Cooking Mama: Bon Appétit!

Gardening Mama: Forest Friends

Harvest Moon: The Lost Valley

Žánr: vaření Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ne
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ne Download Play: Ano
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ano PEGI: 3

Žánr: simulace Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ne
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ano PEGI: 3

Žánr: simulace Vydavatel: Rising Star Games Podpora amiibo: Ne
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ne PEGI: 3

© 2015 Nintendo Co. Ltd.
© 2015 COOKING MAMA LIMITED / Developed by OFFICE CREATE

Datum vydání
V prodeji

© 2015 Nintendo Co. Ltd.
© 2015 COOKING MAMA LIMITED / Developed by OFFICE CREATE

Datum vydání
V prodeji

© 2014 Natsume Inc. © & ® Harvest Moon. All rights reserved. Licensed to and published by Rising Star Games. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo. © 2015 Nintendo.
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Zachraňte fotbalový svět!

Budoucnost fotbalu je ve vašich rukách!

V roli Ariona Sherwinda přicházíte na střední školu Raimon Jr. High a hned první den
zjistíte, že kromě učení na vás čeká velké dobrodružství. Společnost Fifth Sector
chce totiž zavřít místní fotbalový klub! Prozkoumejte školu a město, povídejte si
s lidmi a naverbujte talentované hráče z více jak tisícovky zájemců! Před zápasem v jednom z několika módů ale své svěřence musíte vycvičit a sehrát
tak, aby na hřišti nepůsobili jako spící lenochodi. Během zápasu budete aktivovat speciální pohyby a podporovat týmovou morálku a nakonec se dostanete až k vítězství v poháru Saints’ Way, zachráníte klub a tím i krásnou fotbalovou hru.

Bojujte za čistou budoucnost fotbalu ve hrách Inazuma Eleven GO Chrono Stones: Wildfire
a Inazuma Eleven GO Chrono Stones: Thunderflash pro zařízení z rodiny Nintendo 3DS.
Juniorský fotbalový tým Raimon Jr. High nabíhá hráče do nového RPG dobrodružství,
ve kterém na něj čekají nové postavy, duchové zápasu a hlavně hromada fotbalu! Rozdat si
to můžete až ve čtyřech hráčích přes lokální hru, včetně módu dvou na dva a možnosti
vyměňovat si hráče objevené během Story módu. S pomocí služby SpotPass* získáte
nové předměty a postavy a skrz službu StreesPass dostanete údaje o týmech jiných
hráčů, proti kterým pak můžete hrát.
Neustále musíte přemýšlet o budoucnosti, ale zabývat se i minulostí – jedině tak
přivedete fotbalový svět k pořádku v tomto epickém fotbalovém RPG!

V rámci lokálního multiplayeru můžete hrát proti třem kamarádům anebo s pomocí StreetPass přijmout výzvy jiných hráčů. Hra je dostupná ve dvou verzích:
Light a Shadow. Liší se od sebe obsahem, například některými hráči. Obě jsou ale skvělou
fotbalovou zábavou s úžasnou grafikou.

*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si
Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Inazuma Eleven® GO: Light / Shadow

Inazuma Eleven® GO Chrono Stones:
Wildfire / Thunderflash

Žánr: sportovní, RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 12
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Datum vydání
V prodeji

© 2014 LEVEL-5 Inc. Published by Nintendo.

Datum vydání
V prodeji

Žánr: sportovní, RPG Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ne
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 12
© 2015 LEVEL-5 Inc. Published by Nintendo.
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Mario & Luigi vítají Paper Maria
BUM! Slyšeli jste to? To se srazily světy Mario & Luigi a Paper Mario! Postavy z papírového vesmíru, včetně Paper Maria, princezny Peach, Bowsera a Toada, vyskočily
z knihy do světa Maria & Luigiho. Výsledkem je pěkná mela! Dostaňte na kolena Bowserovu armádu zlounů, vyřešte hádanky a plňte úkoly se zbrusu
novou trojkou hrdinů.

Probuďte se, Mario & Luigi!
Princezna Peach nemá v životě klid. Představte si, že teď jí vycucl tajemný padouch do krajiny snů! Mario vyráží na záchrannou misi, ale musí při ní procházet pěkně divokými sny
svého bratra Luigiho!
Mariovi při jeho snových vycházkách pomůžete ovlivňováním spícího Luigiho na dotykovém displeji. Budete bojovat s nepřáteli, objevovat
podivné země a užívat si supersnové 3D grafiky.

Mario Party do kapsy!
Zavolejte kamarády! Divoká jízda v Mario Party začíná! Čekají na vás unikátní herní stoly plné napětí
a legrace. Dohromady můžete hrát přes osmdesát
vzrušujících miniher a za nekonečnou zábavu vám
ručí samotný Mario!

Herní prvky
• Papírový Mario se umí změnit v letadlo, proklouznout škvírami nebo vytvořit své vlastní kopie, aby pomohl Mariovi a Luigimu
• Trojka hrdinů umí dohromady skvělé nové údery a pohyby
• Až na vás Bowser pošle papírové letadlo, ukažte mu papírový monolit poháněný tancem
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Datum vydání
Jaro 2016

Mario & Luigi™: Paper Jam Bros.

Mario & Luigi™: Dream Team Bros.

Mario Party™: Island Tour

Žánr: akční RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ne PEGI: 3

Žánr: dobrodružný, RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ne PEGI: 3

Žánr: společenská Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ne Download Play: Ano
Internet: Ne StreetPass: Tak SpotPass: Ne PEGI: 3

© 2015 Nintendo. Developed by ALPHADREAM

Datum vydání
V prodeji

© 2013 Nintendo. Developed by ALPHADREAM

Datum vydání
V prodeji

© 2013 Nintendo
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Objevte, spřátelte se a bojujte

se stovkami Yo-Kai
Japonský fenomén YO-KAI WATCH™ přichází do Evropy! Yo-Kai jsou stvoření tajně
obývající náš svět. Některá jsou roztomilá, jiná strašidelná nebo poťouchlá. A jsou
všude! Jakmile je najdete, tak se z nich stanou členové vašeho týmu, se kterým
šlapete na paty ďábelským Yo-Kai.

Od téhle hry se jen tak
neodtrhnete!
Bowser zase zlobil! Po jeho návštěvě nezůstal v Decalburgu kámen na kameni a odnesla to i slavnost
Nálepek! Kdo jiný by měl přijít zachránit situaci než
Mário se svými mocnými nálepkami? Pusťte se
do dobrodružství v jednom z mnoha světů: třeba
v poušti nebo mezi vrcholky hor, v temném lese
a v dalších, kde budete bojovat se známými protivníky v tahových soubojích a za pomoci nálepek nejrůznějších vlastností.

S Mariem na green!
Mario, Luigi a jejich kamarádi mají v rukou golfové
hole – to znamená jediné: bude se hrát skvělý golf!
Na spoustě hřišť můžete odpalovat míček tradičně
anebo s pomocí superúderu a soupeřit s jinými hráči v internetovém hraní. Golf už nikdy nebude jako
dřív.

S Yo-kai Watch konečně uvidíte normálně neviditelné Yo-Kai skrývající se
ve všech koutech vašeho města. Mnozí z nich lidem ubližují, a tak musíte složit
tým šesti Yo-Kai a s jeho pomocí zachraňovat všechny situace. Každý Yo-kai
má jedinečnou povahu a vlastnosti. Složit z nich pořádný tým tedy není
nic jednoduchého. Pro řešení různých problémů potřebujete strategicky
tým obměňovat. Jedině tak ďábelské Yo-Kai dostanete na kolena!

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

Paper Mario™: Sticker Star

Mario Golf™: World Tour

YO-KAI WATCH™

Žánr: dobrodružný, akční Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ne PEGI: 3

Žánr: sportovní Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 3

Žánr: RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-X Lokální hra: neoznámeno Download Play: neoznámeno
Internet: neoznámeno StreetPass: neoznámeno SpotPass: neoznámeno PEGI: 7

© 2012 Nintendo

Datum vydání
V prodeji

© 2013 Nintendo

Datum vydání
2016

© LEVEL-5 Inc.
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Zábava na třetí!

Nové schopnosti

V této skákačce roztomilý Kirby potřebuje všechny své síly, aby zachránil krále
Dedede.

Yoshi je zpět a umí toho
mnohem víc než posledně!
V této skákačce
k k
se stanete Yoshim,
h
který
k ý prohopsává
h á á rozlehlý ostrov, sráží padouchy, hází vejce a ochraňuje malého Maria!
Yoshiho cílem je sjednotit malého Maria s uneseným malým Luigim. Během mise
projdete celým ostrovem Egg, který je plný nepřátel a tajemství. S pomocí pohybového ovládání budete řídit Yoshiho proměny, poškodíte Mega Eggdozery a najdete
spoustu sběratelských předmětů. Líbivá grafika, pohodová hratelnost a minihry pro
více hráčů dělají z Yoshi’s New Island skákačkové nebe!

Lučištník

Po cestě budete sbírat hvězdy a sluneční
kameny, žvýkat jídlo a vysávat nepřátelům vlastnosti, abyste je na ně hned použili. Po schramstnutí zázračného ovoce
se dostanete do stavu Supernova
a zvládnete vdechnout velké předměty
a odrážet s nimi nepřátelské střely!

Brouk
ouk

Ve speciální bojovce Kirby Fighters se
potkáte s až třemi přáteli zároveň, a přitom vám stačí jen jedna kopie hry! A nezapomínejme na Dededeho bunenický
veletoč, ve kterém musíte skákat do rytmu hudby, sbírat mince a odrážet nepřátele. Hra nabízí i předměty v retro 256
barvách, které si můžete vyměňovat
přes StreetPass!

Zvonař
Zvona

Cirkusák
usák
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Datum vydání
V prodeji

Yoshi‘s New Island™

Kirby™: Triple Deluxe

Žánr: akční, skákačka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2 Lokální hra: Ano Download Play: Ano
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ano PEGI: 3

Žánr: skákačka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano Download Play: Ano
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ne PEGI: 7

© 2014 Nintendo

Datum vydání
V prodeji

©2014 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
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Krotitel duchů!
Víte, kam chodí spát duchové? No přeci tam, kam chodí
strašit – do domů, kde mohou nahánět lidem hrůzu.
Nejhorší na nich je, že se odmítají odstěhovat! Jedinou
naději na jejich vyhnání představuje Mariův bratr Luigi, který se vrací v Luigi’s Mansion 2 pro Nintendo
3DS. V rukou třímá svůj věrný vysavač duchů Poltergust a beze strachu vbíhá do chodeb plných pavučin
a temných sálů, aby s děsivými nájemníky zatočil.
Pravda, Luigi je v podstatě strašpytel, který by před
duchy nejraději utekl, ale znáte to – i ten nejvystrašenější člověk dokáže být hrdinou, když to nejde
jinak. Při hraní Luigi’s Mansion 2 narazíte na řadu
hádanek, které vám procvičí mozek a potkáte tvrdohlavé duchy, na jejichž likvidaci budete muset
Luigiho pořádně připravit. Duchy můžete lovit
i v lokálním nebo online multiplayeru až se čtyřmi dalšími hráči. Ať žijí duchové!

Dvanlěšjsíou

úro
né
dostupení!
ž
a
ke st

Mario se koupe v penězích!
P í ! Bonusy!
Peníze!
B
! Skvělá
Sk ělá akce!
k ! To
T na vás
á čeká
č ká v dalším
d lší dobrodružství Maria! Dokážete posbírat
všechny penízky a nastřádat milión? Každá úroveň je plná příležitostí pro hledače pokladů –
najdete třeba prsteny, které nepřátele promění v jejich pozlacené verze! S trochou štěstí narazíte i na Zlatou květinu, která Mariovi pomůže změnit vše, co mu leží v cestě, ve zlato.
K tomu všemu podporuje hra lokální hraní pro dva hráče a speciální mód Zlatá horečka,
v němž musíte splnit tři úrovně pouze s jedním životem a nasbírat po cestě co nejvíc peněz!

Kupte si
os. 2
pe
New Su r Mario Br
s Nintendo 2DS!
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Datum vydání
V prodeji

Luigi‘s Mansion™ 2

New Super Mario Bros.™ 2

Žánr: akční, dobrodružný Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: 2-4 Download Play: 2-4
Internet: 2-4 StreetPass: Ne SpotPass: Ne PEGI: 7

Žánr: akční, skákačka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 3

© 2013 Nintendo

Datum vydání
V prodeji

© 2012 Nintendo
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Nastartujte motory!
Motokárové závody získají s podporou 3D zobrazení novou hloubku. V Mario Kart 7 závodíte na známých okruzích Mushroom Kingdom a řidiči mohou poprvé prozkoumávat zcela nová místa, jako jsou třeba oblaka anebo hluboká moře. Nové tratě, taktické
možnosti a tuning motokár posouvá závodění na úplně novou úroveň. Potkáte staré
známé, ale narazíte i na dravé nováčky, kteří chtějí získat pohár stejně jako vy!

• Na motokáře můžete upravovat rám, pneumatiky a kluzák, čímž v závodech získáte
nejrůznější výhody.
• Užijte si 16 nových tratí, včetně ostrova Wuhu a džunglí z Donkey Kong Country. Vrací
se také i klasické tratě v horách, městech, na pouštích a na dalších místech!
• Závodit můžete za jednu ze svých oblíbených postav, ale proč nezkusit kovového Maria, Lakitu anebo usednout za volant se svým Miičkem?
• Naučte se používat nové předměty, jako je třeba ohnivá květina, díky níž házíte ohnivé
koule před a za sebe!
• Multiplayer funguje lokálně i online!
*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho
používání.

Mario Kart™ 7
Žánr: závodní Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ano (2-8) Download Play: Ano (2-8)
Internet: Ano (2-8) StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 3
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Datum vydání
V prodeji

© 2011 Nintendo
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Prozko ve městě!
místa

Váš život. Váš úkol. Vaše Fantazie.
Snili jste někdy o tom, že se vám od základů změní život? V nové RPG od studia LEVEL-5
máte šanci! Vydejte se na dobrodružství, po kterém jste vždy toužili!
Fantasy Life vám pomůže vytvořit originálního hrdinu, a kdykoliv si z něj můžete odskočit
do jednoho z dvanácti jiných osudů. Chcete chvíli hrát za rytíře, pak za kuchaře, kouzelníka, paladina a další? Není problém! Každá postava má vlastní schopnosti, takže přepínáte
i mezi aktivitami, například hledáním surovin, vyráběním věcí anebo souboji.

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

Bylo nebylo v jednom snu...
Na majitele zařízení z rodiny Nintendo 3DS čeká naprosto nový svět. V Disney Magical
World si vytvoříte svojí postavu a vlastní snový život, ve kterém potkáte více jak 60
známých postav od společnosti Disney. Hra je inspirována příběhy jako Alenka v říši divů,
Popelka, Aladin a dalšími. Sám Walt Disney by měl radost, kdyby viděl, jak si můžete povídat s jeho hrdiny, vést kavárnu, vydělávat si herní kredity anebo se vydat na lov duchů,
případně navštívit městečko kamaráda přes lokální multiplayer.

Založte si
vlastní postavu!

Ze začátku budete jako prodavači pomáhat zákazníkům s výběrem
toho, co jim nejvíce jejich spokojenost je váš lístek k úspěchu:
časem si otevřete vlastní módní obchod! Brzy se pod vašim vedením začne měnit vkus celého města a zákazníků k vám rozhodně
nebude chodit málo. Svůj talent můžete využít při práci s více než
12 000 předměty: možnosti jsou téměř nekonečné!
Zúčastněte se
módních přeh
lídek

!
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Datum vydání
V prodeji

Nintendo presents: New Style Boutique™

Fantasy Life™

Disney Magical World

Žánr: nakupování Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ne SpotPass: Ano PEGI: 3

Žánr: RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-3 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 7

Žánr: akční, dobrodružný Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 7

Předběžná podoba balení

© 2012 Nintendo / syn Sophia

Datum vydání
V prodeji

© 2014 LEVEL-5 Inc. ILLUSTRATION/©YOSHITAKA AMANO

Datum vydání
V prodeji

© Disney
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Čeká na vás plně
vybavené výtvarné studio

V okamžiku, kdy na displeji Nintenda 3DS spatříte roztomilá chundelatá štěňátka a koťátka, budete
mít pocit, že si na ně můžete doslova sáhnout.
Proč si na vaší herní konzoli nepořídit štěně nebo kočku a nepostarat se o ně? Čím víc pozornosti vašim chlupatým přátelům dopřejete, tím lépe. Dejte jim hračky na hraní, berte je na procházky
nebo je trénujte.
Zamilujte se do zvířat na Nintendo 3DS a 2DS

Ať už jste začátečníkem s pastelkou anebo
protřelým výtvarníkem, v Art Academy promluví
váš talent a naučíte se nové techniky!

Nové materiály,
nástroje a lekce!

Kdokoliv
může být
umělcem!

Koťátka a štěňátka
na vás čekají!

Vyberte si zvíře, které se vám líbí a začněte s ním nový život. Hlaďte ho, volejte na něj, obdivujte ho... Čím víc do něj
investujete, tím pevněji se s ním budete cítit spojení! S realistickou animací a chováním opravdu vypadá jako živé
a navíc ho můžete mít kdykoliv sebou.

Probuďte v sobě výtvarníka
s novými možnostmi!
Vytvořte
vlastní umění!
Sdílejte své umění
s přáteli a rodinou!

Stáhněte si
další lekce!

Podrbejte je na bříšku
Kočky a psi jsou ve 3D*, takže je můžete hladit
po krku a drbat na bříšku jako ve skutečnosti!
Zvířata si vás najdou
Štěňátka i koťátka poznají vaši tvář – přiblížíte-li se k obrazovce, dočkáte se
přátelského olíznutí!
Předveďte se na StreetPass
StreetPass vám umožní vyměňovat informace o zvířatech a Miičku. Dokonce
můžete posílat fotografie svých chlupáčů jiným uživatelům!

Ponořte se do více jak
lekcí!

*Hra bude na handheldu Nintendo 2DS fungovat pouze ve 2DS zobrazení.

třiceti
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Datum vydání
V prodeji

New Art Academy™

nintendogs™ + cats

Žánr: vzdělávací Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ano PEGI: bez věkového hodnocení

Žánr: zvířecí simulace Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 3

© 2012 Nintendo.

Toy Poodle
& New Friends

French Bulldog
& New Friends

Golden Retriever
& New Friends

Datum vydání
V prodeji

© 2011 Nintendo
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Puzzle & Dragons Z vám nabídne více jak 250 druhů nepřátel, které můžete zverbovat na svou stranu stejně jako propracovaný příběh a komplexní systém vylepšování vašich bojovníků. Neustále přibývající nový obsah a vzácná monstra vás
pak přikovají k vašemu handheldu na pořádně dlouho!

Největší záhada v dějinách!

Hádanka jménem spravedlnost!

V závěrečné kapitole série Professor Layton vyrazí za novými hádankami kolem světa!

Vítejte ve středověkém městě Labyrinthia, kde se daří čarodějnictví a magii. Společně se
slavným detektivem profesorem Laytonem a právníkem Phoenixem Wrightem budete
pracovat na nejsložitějším případě vůbec! Vyšetřujte. Hledejte stopy. Řešte hádanky. Odkryjte záhady. Obhajte své klienty u soudu. Provádějte křížové výslechy. Všímejte si lží
a protimluvů. Ukazujte důkazy. Objevte pravdu. Odvážné prolnutí dvou slavných sérií
do jedné hry má unikátní grafiku, libozvučnou hudbu a navrch přidává novou schopnost:
vyslýchat několik podezřelých zároveň. Dokážete obhájit spravedlnost?

Přidejte se k Laytonovi a jeho komickým asistentům Lukovi a Emmě. Společně odletíte
do zamrzlého Froenborgu, kde začnete nacházet první stopy a hádanky, vedoucí až k odhalení tajemné azranské civilizace. Cesta je na začátku trochu studená, ale hádanky vám
zahřejí mozek. Čekají vás desítky rébusů, hlavolamů a interaktivních kvízů!

V Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition pro zařízení
z rodiny Nintendo 3DS se kombinují RPG prvky se stylem „spoj tři“. Obě hry jsou
v jednom balení a najdete v nich prozkoumávání dungeonů, ovládání monster
a spojování takzvaných elemental orbů, za pomoci kterých budete porážet vaše
nepřátele!
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Datum vydání
V prodeji

Professor Layton
and the Azran Legacy™

Professor Layton
vs Phoenix Wright™ Ace Attorney

Žánr: hádanky, dobrodružný Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 7

Žánr: hádanky, dobrodružný Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ne SpotPass: Ne PEGI: 12

© 2013 LEVEL-5 Inc.

Datum vydání
V prodeji

©2014 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2014
Trademarks are property of their respective owners.

Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons Super Mario Bros.™ Edition
Žánr: hádanky/RPG Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ne
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ne PEGI: 7

Datum vydání
V prodeji

© GungHo Online Entertainment, Inc. © Nintendo.
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Plnou parou vpřed!

Archeologie tak trochu jinak

Agenti pozor! Ve hře Code Name: S.T.E.A.M. vás potřebuje prezident! Převezměte velení nad
jednotkou speciálních agentů, bojujte proti invazi mimozemšťanů, a zapište se do historie
v téhle tahové akční střílečce!

V rozlehlém světě jezděte, odkrývejte zkameněliny
a oživujte je do podoby mocných vivosaurů. Co je
to vlastně ten vivosaurus? Úžasné a neskutečně
hlučné stvoření zrozené pro boj!

Do boje proti zástupům nepřátel povedete čtyřčlenné komando! Vašimi nejlepšími kamarády pak budou dobrá taktika a arzenál na páře založených schopností a zbraní. Trochu
páry si ale vždy ušetřete, aby vaši agenti mohli aktivovat režim hlídky a reagovat tak během
protivníkova kola.

Cestujte ve vaší Bone Buggy, hledejte fosílie, opatrně je odkryjte ze země za pomoci řady speciálních
nástrojů a postavte se zbloudilým vivosaurům v tahových bitvách. Každá vykopaná fosílie může být
proměněna v nového vivosaura s vlastními speciálními útoky. Záleží jenom na vás jaké fosílie se vám
podaří vykopat!

Svižné bitvy na vás čekají také v lokálním a online* multiplayeru. V tom budete sbírat medaile, ničit členy nepřátelského týmu nebo měřit síly s gigantickými A.B.E. roboty. Ve veřejných i soukromých turnajích pak můžete dokázat, že jste tím nejlepším stratégem na bitevním poli.
*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Utkat se můžete také až s dalšími pěti hráči v lokálním souboji tři na tři nebo v online* bitkách jeden
na jednoho. No a nebo se spojte s dalšími dvěma
kamarády a společně vyrazte na průzkum herního
světa!

Některé své amiibo figurky můžete přivést na bojiště a vdechnout hře trochu
stylu! Tito jedineční bojovníci
disponují speciálními zbraněmi a útoky z
universa. Pakliže ale padnou v bitvě, můžete je přivést k životu jen
opětovným přiložením amiibo figurky.

36

Datum vydání
V prodeji

*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo
Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Code Name: S.T.E.A.M.

Fossil Fighters™ Frontier

Žánr: střílečka/strategie
Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ano
Počet hráčů: 1-2 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 12

Žánr: RPG
Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ne
Počet hráčů: 1-6 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ne PEGI: 7

© 2015 Nintendo Co., Ltd. / INTELLIGENT SYSTEMS.

Datum vydání
V prodeji

© 2014–2015 Nintendo Co., Ltd./RED
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Sbírejte, stavte a bojujte se svými
vlastními kapesními roboty
Van Yamano je obyčejný malý kluk. Jednoho dne se mu
však do rukou dostane unikátní LBX – komplexní, zcela
upravitelný kapesní robot. A že ho bude potřebovat! Zlá
korporace New Dawn Raisers je totiž na vzestupu!
LBX lze modifikovat za pomoci více jak 4 000 součástek,
a vytvořit si tak naprosto unikátního malého bojovníka.
Změnit lze jak vnější podobu, tak vnitřní součástky a dosáhnout tak zcela jedinečných výsledků!

Vypusťte sílu meče Monado
Rozlehlý svět plný dobrodružství a akce, táhnoucí se až kam oko dohlédne
a temnota čekající na hrdinu, který jí zarazí meč tam, kam slunce nesvítí.
Přesně na to se můžete těšit v RPG hře Xenoblade Chronicles 3D, která vyšla
exklusivně pro New Nintendo 3DS a New Nintendo 3DS XL.
Útok na vaší domovinu byl drtivý a v jeho dozvucích se vydáváte na svou
cestu za pomstou. Navštívíte podivná místa, úžasné krajiny, najdete přátele,
společně splníte stovky úkolů a budete čelit svému osudu. Dokážete pohnout dějinami a změnit budoucnost? Nebo jste společně se svojí rasou odsouzeni k záhubě?

Bojujte proti dalším hráčům v lokálním multiplayeru a porazte jejich LBX v některé ze dvaceti unikátních arén. V lokální hře se pak můžete spojit s až pěti dalšími hráči a přizpůsobit i pravidla boje.
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Datum vydání
V prodeji

Little Battlers eXperience™

Xenoblade Chronicles 3D

Žánr: akce/RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-6 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 7

Žánr: akce/RPG
Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ano
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ne PEGI: 12

©2015 LEVEL-5 Inc.

Datum vydání
V prodeji

© 2010-2015 Nintendo Co., Ltd. / MONOLITHSOFT
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Cesta za světlem!
Riskněte v bitvě vše... Znovu a znovu!
Připravte se na nové dobrodružství a předveďte své strategické dovednosti během epických bitev v nástupci hry Bravely Default. Od událostí minulé hry uplynulo hodně času
a objevila se řada nových nebezpečí, kterým je třeba čelit. Agnés Oblige padla do zajetí
a vy jako rytíř v jejích službách jménem Yew se ji vydáváte zachránit.

Společně s Agnes Oblige a Tiz Arrior se vypravíte najít světlo pro Luxendarc. Potkáte tajemné spojence i příšerné nepřátele, které budete porážet v tahových bitvách. Nové systémy ‘Brave and Default’ a ‘Bravely Second’ vám dovolí přerušit průběh bitvy mnohonásobným útokem
během jednoho kola anebo zmrazit čas!

Herní prvky
• Načasujte své pohyby se systémem Brave and Default a obraťte průběh bitvy
• Inovativní změna v tahových soubojích
• Komplexní a sympatické postavy ve špičkovém RPG
• Vytvořte flexibilní strategie kombinací ještě většího množství
schopností a povolání
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Datum vydání
2016

Bravely Second™: End Layer

Bravely Default™

Žánr: strategie/RPG
Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ne
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: neoznámeno PEGI: 12

Žánr: RPG Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ne PEGI: 12

© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All rights reserved.

Datum vydání
V prodeji

© SQUARE ENIX CO., LTD. All rights reserved. MAIN CHARACTER DESIGN: Akihiko Yoshida.
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Tvoje válka. Tvoje budoucnost. Tvůj osud.
Království Hoshido a Nohr jsou na pokraji války. Na jakou stranu se přidáte? Rozhodnutí je jen na vás a k oběma máte blízko. Jako člen královské rodiny Hoshidů, který
byl vychován královskou rodinou Nohrů, však pro vás bude tohle rozhodování pěkně těžké. Vaše volba pak určí nejen jaké budete velet armádě, ale také zásadním způsobem ovlivní příběh a výzvy, kterým budete muset v této tahové strategii čelit.

Herní prvky
• Poprvé v historii série je vámi vytvořená postava zároveň hlavním hrdinou.
Zvolit si můžete mezi mužským a ženským vojevůdcem armády

Temná síla povstává
a v jejích stopách kráčí zkáza...

• Každý národ má svou unikátní jinou
armádu, příběh a hrdiny

Zatímco se princ Chrom snaží zastavit šarvátky mezi královstvími Ylisse a Plegia,
aby nedošlo k otevřené válce, povstává na obzoru temná síla schopná rozdrtit nicotné
smrtelníky. Chrom je náhle uvězněn mezi dobyvačným královstvím, armádou nemrtvých
a maskovaným cizincem. Úkol, který musí Chrom splnit, je větší, než si kdy dokázal představit...

• Pokud se přidáte ke království Hoshido, budete odrážet nepřátelské hordy
v tradičním stylu série Fire Emblem
• Jako vojevůdců Nohrů reformujete
království zevnitř. Tato cesta představuje komplexnější příběh a větší výzvy
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Vydejte se na epické tažení v rozlehlé a pohlcující RPG hře. Potkáte řadu postav, naverbujete
do svých řad nové spojence a své vůdcovské schopnosti otestujete v napínavých strategických bitvách.

Datum vydání
2016

Fire Emblem™ Fates

Fire Emblem™: Awakening

Žánr: strategie/RPG
Vydavatel: Nintendo Podpora amiibo: Ano
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ne Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 12

Žánr: RPG, strategie Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 12

© 2012-2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.

Datum vydání
V prodeji

© 2012-2013 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.
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Hyrule Warriors přichází na zařízení
z rodiny Nintendo 3DS
Pobijte celé legie nepřátel jako jedna z oblíbených postav série
The Legend of Zelda za pomoci mocných útoků ve hře Hyrule
Warriors: Legends pro všechna zařízení z rodiny Nintendo 3DS!
Krom starých známých z verze hry pro Wii U budete moct hrát
také za nováčky jako je Tetra nebo král Hyrule a další. Bojovou
situaci ovládnete s několika hrdiny najednou a těšit se můžete
také na nové příběhové mise. Nově můžete navíc mezi postavami přepínat během hraní a rozmístit je tak na strategická
místa.

Pokořte co-op mise v Metroid universu
Spojte síly se čtyřmi dalšími hráči v lokálním nebo online* multiplayeru kooperativní sci-fi střílečky Metroid Prime: Federation Force. Jako voják Galaktické federace budete pilotovat ozbrojeného robota a vaším úkolem bude infiltrovat nepřáteli zamořené základny
po celém vesmíru. V týmové hře si rozdělíte rozdílné sekundární zbraně a společně budete plnit zadání misí, na jejichž konci čekají ohromní bossové. No a pokud si budete chtít
na chvilku odpočinout od víru akce, můžete se vrhnout do sportovní arény s ostatními
spolubojovníky a dát si pár koleček hry Metroid Prime: Blast Ball!

Zaskórujte ve sportu budoucnosti
Ve hře Metroid Prime: Blast Ball jde o jedno jediné: Dát gól! V aréně proti sobě stojí dva
týmy po třech lidech v robotech, jejichž úkolem je střílet do ohromného míče a dostat ho
tak do protivníkovi brány. Výhody získáte sbíráním bonusů během zápasu a zvítězí ten
tým, který nad svými soupeři získá tříbodový náskok.

*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení.
Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID
a přijmout podmínky jeho používání.
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Datum vydání
1. čtvrtletí 2016

Hyrule Warriors: Legends

Metroid Prime: Federation Force

Metroid Prime: Blast Ball

Žánr: akce/dobrodružství Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 Lokální hra: Ano (1 hráč) Download Play: Ne
Internet: Ne StreetPass: Ano SpotPass: Ano PEGI: 12

Žánr: FPS Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: neoznámeno Download Play: neoznámeno
Internet: neoznámeno StreetPass: neoznámeno SpotPass: neoznámeno PEGI: 16

Žánr: FPS/sport Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-6 Lokální hra: neoznámeno Download Play: neoznámeno
Internet: neoznámeno StreetPass: neoznámeno SpotPass: neoznámeno PEGI: 16

© Nintendo © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

Datum vydání
2016

© 2016 Nintendo

Datum vydání
2016

© 2016 Nintendo
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HOME menu témata
Theme Shop obsahuje řadu barvitých témat pro nabídku HOME menu zařízení z rodiny Nintendo 3DS. S jejich pomocí můžete svůj handheld
ještě více přizpůsobit svému vkusu. Témata mohou obsahovat novou hudbu na pozadí, obrázky, ikonky a speciální zvukové efekty. Nabídka
téma je pravidelně aktualizována, takže se nezapomeňte sem tam podívat co je nového. Třeba vám některé z témat padne do oka!
Další informace najdete na www.nintendo.co.uk

Lovecká sezóna začíná...
Vypravte se na lov obrovských příšer v dalším dílu jedinečné RPG série Monster Hunter!
Každá potvora má svá slabá místa, takže o úspěchu bude rozhodovat nejen vaše šikovnost, ale také vaše znalosti a správně zvolený postup. Po každém úspěšném lovu pak
z vašich úlovků získáte cenné materiály, ze kterých si budete moci nechat vyrobit nové
vybavení včetně dvou zcela nových tříd zbraní, kterými jsou Charge Blade a Insect Glaive.
Vyrazte na lov společně s vašimi kamarády v lokálním multiplayeru nebo se prostřednictvím Nintendo Network* vydejte na lov online a získávejte speciální karty skrze StreetPass. Až už ale budete hrát sami nebo v týmu, připravte se na dobrodružství monstrózních rozměrů!
*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Monster Hunter™ 4 Ultimate
Žánr: akční RPG
Vydavatel: Capcom Podpora amiibo: Ne
Počet hráčů: 1-4 Lokální hra: Ano Download Play: Ne
Internet: Ano StreetPass: Ano SpotPass: Ne PEGI: 12
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Datum vydání
V prodeji

©CAPCOM CO., LTD. 2013, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.
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Užijte si ty nejlepší tituly za úžasné ceny s Nintendo Selects
V rámci edice Nintendo Selects si můžete pořídit některé z těch nejlepších klasických titulů pro zařízení
z rodiny Nintendo 3DS za fantastické ceny!

48

Datum vydání
V prodeji
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Co je Nintendo eShop?
Nintendo eShop vám otevírá brány do světa zábavy, zdarma šířených her * a spousty dalších aplikací. Vše je k dispozici ke stažení přímo do vašeho Nintendo 3DS nebo 2DS! Objevíte originální tituly, které jinde nenajdete. Dostanete se k nejžhavějším novinkám, videoklipům a ke klasikám z minulosti na Virtual Console.
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Stáhnutelné verze

Hry pro Nintendo 3DS

Stejné tituly, které se prodávají v kamenných obchodech, je možné
stáhnout přímo do vašeho přístroje. Hry se uloží na SD kartě ve vašem Nintendu 3DS nebo 2DS. Pakliže si uložíte více her na jednom
systému, můžete se k nim kdykoliv vracet, aniž byste museli měnit
karty s hrami.

Krom toho najdete v Nintendo eShopu hry, které se neprodávají v klasických obchodech a dají se pouze stáhnout. Mezi nimi jsou
užitečné aplikace a plné hry v různých cenových kategoriích. Některé jsou dokonce zdarma!* Narazíte také na sérii 3D Classics, což jsou
klasické hry převedené do 3D.**

* Tato funkce vyžaduje bezdrátové připojení k internetu. Pro službu je nutné přijmout obchodní podmínky související s registrací Nintendo Network ID.
** Grafika bude na Nintendo 2DS zobrazena bez 3D efektu.

Virtual Console

Demoverze

Vzpomínáte si na staré dobré časy? Pak je Virtual Console na Nintendo eShopu služba přesně pro vás!. Můžete si zahrát klasické tituly,
které vstoupily do dějin na platformách Game Boy, Game Boy Color,
NES a SEGA Game Gear. S tituly jako Super Mario Land, The Legend
of Zelda: Link’s Awakening DX a dalšími zažijete cestu časem a hlavně – spoustu zábavy!

Před nákupem her si u některých titulů můžete vyzkoušet hratelnou
ukázku.
Dodatečný obsah
Některé hry podporují stahování dodatečného obsahu. Například
New Super Mario Bros. 2 rozšíříte
přídavkem Coin Rush, do Fire Amblem: Awakening můžete stáhnout
nové postavy a úkoly. Díky těmto
rozšířením si do vašich her přidáte
spoustu nové zábavy!
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Nakupování v obchodě Nintendo eShop

Jak přidat finance

Nakupování na Nintendo eShopu je jednoduché, ať už nakupujete přímo anebo využíváte
kód zakoupený v kamenném obchodě nebo na jiném internetovém portálu.

Přidání financí k vašemu účtu na Nintendo eShopu nemůže být jednodušší!

Přímý nákup

Platební karta

Našli jste během prohlížení obchodu něco, co se vám líbí? Stačí zvolit
možnost „Purchase Software“. Pakliže nemáte na svém účtu dostatek financí, vyzve vás systém k jejich doplnění. K tomu můžete využít vaší platební kartu.

Zadejte údaje z vaší platební karty a uložte si
je pro příští použití. Na obranu proti zneužití
musíte pokaždé, kdy budete finance doplňovat, zadat heslo.

Kódy pro stáhnutí
U některých prodejců si můžete zakoupit kód pro konkrétní hru. Jeho vyplnění na Nintendo eShopu
pak danou hru aktivuje a vy si jí můžete stáhnout.

Další možnosti Nintendo eShop
Sledujte videa
Podívejte se na ukázky z připravovaných nebo
již vydaných her.

Najděte hru přesně pro vás
V katalogu můžete hledat podle názvu hry
anebo si nechat vypsat všechny hry z daného
žánru, od konkrétního vydavatele anebo ceny.
Určitě najdete něco, co vás uchvátí!

Žebříčky
V žebříčcích zjistíte, jaké hry jsou mezi lidmi
nejpopulárnější. Můžete se podívat na nejprodávanější tituly všech dob anebo na ty, které
jsou úspěšné v poslední době. Podle hodnocení uživatelů snadno zjistíte, co si zaslouží
vaší pozornost.

Stahování hry
Nyní jste připraveni ke stáhnutí hry! Před tím se ujistěte, že máte
plně nabitou baterii nebo zapojte přístroj do elektrické sítě. Stahujete-li rozsáhlou hru, můžete konzoli uspat a nechat stahování probíhat, zatímco budete dělat něco jiného.

Uživatelské recenze
Uživatelské recenze a hodnocení v Nintendo eShopu vám řeknou, co si hráči myslí o jednotlivých titulech. Podle jejich názorů zjistíte,
zde vám bude hra vyhovovat anebo ne. Zároveň se můžete podívat, jaké jiné hry ostatní hrají a podle toho se ujistit, že mají stejný
vkus jako vy.
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Hry a aplikace zdarma ke stažení
Pro získání skvělých nových aplikací a her pro vaše zařízení z rodiny Nitnendo 3DS nemusíte utratit ani korunu! Nintendo eShop totiž nabízí široké
množství demoverzí a zdarma stažitelných aplikací!*
Fullblox

Steel Diver™: Sub Wars

IRONFALL Invasion

Ponořte se do víru strategických podmořských bitev! Shromážděte ponorkovou flotilu a staňte se vládcem moří hry Steel Diver: Sub Wars. Ovládejte svou
ponorku z pohledu první osoby, mějte absolutní kontrolu nad její rychlostí,
hloubkou a směrem a za pomoci taktiky a houževnatosti se na konci dne vynořte jako vítěz!

Přidejte se k hnutí odporu a vyrvěte matičku Zemi ze
spárů mimozemských útočníků ve hře IRONFALL Invasion: Campaingn! No a jakmile to zmáknete sólo,
vyrazte do boje s pěti dalšími kamarády v lokálním
nebo online multiplayeru v IRONFALL Invasion: Multiplayer.

Každá hádanka ve hře Fullblox představuje
pestrobarevnou 3D strukturu z bloků a je
na vás, abyste jejich postupným přitahováním a odtahováním nalezli cestu k cíli.

YouTube

© 2015 VD-DEV

Sledujte svá oblíbená YouTube videa**. K dispozici je takřka vše od komedií
přes hudbu až po LetsPlay videa. Sledování je ale pouze začátek! Ke každému
videu tak můžete přidávat hodnocení, komentáře nebo ho sdílet s vašimi kamarády. Přihlášením na YouTube se pak odkudkoliv dostanete k vámi odbíraným kanálům, playlistům a oblíbeným videím.
© 2015 NINTENDO / INTELLIGENT
SYSTEMS

© 2013 Nintendo Co. Ltd.

YouTube and the YouTube logo are registered trademarks of Google Inc.

Pokémon Shuffle

Demoverze her

V Pokémon Shuffle je vašim cílem spojovat stejné
Pokémony v populárním stylu spoj tři. V každé
z několika stovek herních úrovní bojujete proti divokému Pokémonovi s cílem ho oslabit a s trochou štěstí také chytit. Dávejte si ale pozor
na omezený počet tahů. Dokážete je chytit všechny?

Váháte s nákupem nějaké hry? Tak si nejdřív vyzkoušejte její demoverzi!*

© 2015 POKÉMON. © 1995 - 2015 NINTENDO/CREATURES INC./GAME FREAK INC.
POKÉMON, POKÉMON CHARACTER NAMES AND NINTENDO 3DS ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.
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Pokémon Rumble World

*Vyžaduje bezdrátové internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.
**Vyžaduje internetové připojení během používání. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Nintendo Anime Channel
Nintendo Anime Channel je zdarma* dostupná nová služba společnosti Nintendo pro všechna zařízení z rodiny Nintendo 3DS**. V místní nabídce naleznete populární anime série jako je Kirby, Pokémon nebo Inazuma Eleven.
Pravidelně zde naleznete nový obsah, takže se nezapomeňte sem tam zastavit a podívat se na nové epizody vašich oblíbených seriálů.

Nechte se zanést na vzrušující dobrodružství s Toy Pokémony ve hře Pokémon Rumble World! V tomhle akcí našlápnutém titulu budete svádět bitvy
v různorodých prostředí s jasným cílem. Pochytat více jak 700 Toy Pokémonů
a prozkoumat celé království hraček s vaší Mii postavičkou! Kam se dostanete
záleží na typu balónu a nikdy přesně nevíte, v jaké lokaci přistanete příště.
Horkovzdušné balóny vás budou přenášet do různých lokací, ve kterých najdete všechny možné druhy Toy Pokémonů, od starých Pokémonů z Pokémon Red a Blue, až po ty nejnovější z Pokémon Omega Ruby a Alpha Sapphire a chybět nebudou ani mega evoluce!

©2015 POKÉMON. ©1995-2015 NINTENDO/CREATURES INC./
GAME FREAK INC. DEVELOPED BY AMBRELLA.
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Skvělé hry ke stažení na Nintendo eShopu
Nintendo eShop je plný skvělých her přičemž některé z nich dokonce jinde nenajdete! Od akce po hádanky až po skákačky tu každý najde
něco, co mu sedne do kapsy.
Shovel Knight

Pokémon™ Bank

Zlá kouzelnice. Unesená láska. Legie nepřátel. Co tomu chybí? No přeci maličký rytíř s ohromnou lopatou, to dá přeci
rozum! Vítejte ve hře Shovel Knight. Jako rytíř vázaný přísahou zachovat kodex lopatování (Odhazuj bez slitování, kopej bez umdlévání) se vrhnete do víru 2D retro mlátičky
v 8-bit grafice, ve které likvidujete nepřátele za pomoci speciálního lopatového meče.

Pokémon Bank* je aplikace a služba pro hry Pokémon X, Pokémon Y,
Pokémon Omega Ruby a Pokémon Alpha Sapphire, která vám umožní
ukládat a spravovat vaše Pokémony v soukromých boxech na internetu! Pokémon Bank zjednodušuje a optimalizuje skladování a transfer Pokémonů tak, abyste měli ty správné
Pokémony po ruce kdykoliv a kdekoliv! Pokémon Bank je placenou službou s pravidelným ročním poplatkem. K dispozici dostanete 100 boxů, přičemž do každé se vejde 30 kapesních příšerek. Dohromady tedy můžete uschovat až 3 000 Pokémonů

BOXBOY!

3D Out Run™

Ve hře BOXBOX musíte nad řešením hádanek přemýšlet skutečně „out of the box“! V této 2D plošinovce budete s pomocí krabic překonávat rozličné překážky
rozmístěné napříč každou úrovní. Hlavní postava jménem Qbby je hranatá a neumí moc dobře skákat,
ale za to ovládá jednu naprosto unikátní schopnost. Umí totiž z ničeho nic vykouzlit krabice. Dokonce jich zvládne vytvořit hned několik, v různých konfiguracích a umístit je tam, kde jsou
zrovna zapotřebí. S takovou schopností na své
straně není pro Qbbyho žádná překážka dost velká!

3D Out Run je pochvalně hodnocená hra z roku
1986 od herního vývojáře Yu Suzukiho, která nyní
přichází ve své remasterované podobě také pro
zařízení z rodiny Nintendo 3DS. 3D Out Run obsahuje původní náplň hry z roku 1986 a k tomu přidává dvě nové písničky, možnost výběru úrovně,
volbu obtížnosti, nové auto a možnost vlastních
úprav.
© SEGA

Azure Striker GUNVOLT
Zavzpomínejte na časy minulé v šílené akční retro
střílečce Azure Striker GUNVOLT. Příběh se odehrává
v blízké budoucnosti, kdy skupina superlidí umí ovládat živly jako je vzduch, oheň nebo v případe Gunvolta elektřina. Použijte tyto schopnosti ke smetení
svých nepřátel a zničení ďábelské skupiny Sumeragi!

©2015 HAL Laboratory, Inc./ Nintendo

©1995-2013 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc

Yacht Club Games, Llc. Copyright © 2014

Mutant Mudds Super Challenge
Zabahněná skákačka od studia Renegade Kid se vrací se zcela novou hrou
jménem Mutant Mudds™ Super Challenge a s ní spousta svěžích výzev a soubojů s bossy!
Maxovi se dostane do rukou speciální tajná zpráva s koordináty původního
místa dopadu meteoritu, na kterém se stále rodí další a další bahniví mutanti. Max tedy vyrazí ze své tajné základny v džungli nalézt meteor a zničit ho
jednou pro vždy!

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

56

*Vyžaduje internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.
**Wii U a Nintendo 3DS musí používat stejné Nintendo Network ID

OlliOlli
Hra OlliOlli kombinuje atraktivní hratelnost s více jak 120 triky v 50 pečlivě
vystavěných úrovních, 250 výzvách a několika módech.
Nestačí vám to? Splňte všechny výzvy a zpřístupněte si tak
speciální RAD mód!
Spojte ty největší a nejlepší komba dohromady a ukažte
celému světu v globálním žebříčku, že patříte mezi elitu!
Pakliže si koupíte Nintendo 3DS verzi hry, můžete si verzi
hry pro Wii U stáhnout zcela zdarma!**

Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars
Donkey Kong unesl Pauline a jen Mario ji může zachránit v logické hře Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars! Ve více jak 60 úrovních budete navádět miniaturní natahovací verze Maria a jeho přátel
k východům z 2D úrovní.
Můžete si také vytvořit vlastní úrovně nebo si stáhnout ty, které vytvořili ostatní hráči. Díky Workshop můžete vytvářet a sdílet
své vlastní výtvory, nebo stahovat práce ostatních hráčů bez ohledu na to, zda
byly vytvořeny na zařízení z rodiny Nintendo 3DS nebo na konzoli Wii U.

OlliOlli ™ and © RollingMedia
Limited. Roll7 is a trading name of
RollingMedia Limited. Licensed by
Curve Digital.

© INTI CREATES CO., LTD. 2014 ALL
RIGHTS RESERVED.

SteamWorld Heist
SteamWorld Heist je hra plná vesmírných dobrodružství a strategických přestřelek. Coby kapitán Piper budete verbovat rag-tag roboty a prozkoumávat
pustiny zničeného světa. Sem tam se dokonce budete muset nalodit na nepřátelskou vesmírnou loď a svádět unikátní tahové bitvy, jejichž výsledek záleží
čistě na vašich vlastních schopnostech!

© Image & Form 2015.
All rights reserved.
© 2015 Nintendo
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Super Mario Bros. 2™

Klasiky na Virtual Console
Služba Virtual Console vám umožní zahrát si některé z legendárních titulů pro starší zařízení společnosti Nintendo!
K dispozici jsou tituly z Game Boy či Game Boy Color, klasické hry ze SEGA Game Gear nebo poklady z Nintendo Entertainment System (NES), které
si nově můžete vzít sebou na cesty! Všechny hry ve službě Virtual Console mají nově přidanou možnost ukládání postupu. Můžete tak hru v kterémkoliv bodu vypnout a později se k ní opět vrátit. Vyznavači starých časů však mohou tuto volbu vypnout a užít si tak své oblíbené tituly přesně
tak jako kdysi!

Záchrana světa? To je práce pro Maria a jeho kamarády! Ve druhém díle série zachraňují krajinu Subcon od diktátorské želvy
Warga. Hra nabízí otevřený svět, který se dá prozkoumávat nejen
horizontálně, ale také vertikálně. Cesta je lemována bonusy, zbraněmi, a když
budete pozorní, tak možná najdete i skryté místnosti.
Druhý díl byl první hrou v slavné sérii, ve které jste mohli
ovládat princeznu Peach a Toada. Každý z nich měl své
vlastní unikátní schopnosti!

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons and
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
V The Legend of Zelda: Oracle of Ages zlý čaroděj Veran unesl mocnou vědmu,
která má moc změnit historii! Link musí ohnout tok času a zachránit vědmu.
Čas ale pro tentokrát není vaším spojencem! V The Legend of Zelda: Oracle of
Seasons temný generál Onox pro změnu uvěznil jinou vědmu a s její pomocí
ovládnout přírodní síly. Link musí ovládnout roční období a s jejich pomocí ďábelské plány temného generála překazit!

©1988 Nintendo Co., Ltd.

The Legend of Zelda

Super Mario Bros.™

Super Mario Bros.™ 3

Už 30 let rozdává série Super Mario Bros. radost fanouškům po celém světě a neexistuje prodejní žebříček, který by nepokořila. Nyní zjistíte – nebo
si připomenete – jak to celé vlastně začalo v původní hře, která dala Mariovi jméno. S Mariem nebo Luigim budete běhat a skákat skrz jeskyně a hrady, prolézat trubky a přeskakovat plošinky, abyste se nakonec
mohli střetnout s vůbec prvním Bowserem a poprvé zachránit svoji milovanou princeznu Peach.

Bowser a jeho pohůnci si nedávají pokoj a způsobili v Mushroom Kingdom další kalamitu. Mario a Luigi tedy musí znovu vyrazit do akce! Uznávaná hra Super
Mario Bros. 3 obsahuje víc akce, než kterýkoliv Mario před ní. Mario zde umí používat Raccoon Mario převlek k létání, Frog Mario převlek k plavání, s Fire Mario kostýmem metá ohnivé koule anebo se stane nepřemožitelnou sochou
díky Tanooki Mario kostýmu. Čeká vás osm rozlehlých světů, nové minihry a nespočet tajných
míst k objevení. Jde o klasiku, která vás zabaví
na opravdu hodně dlouho!

© 1985 Nintendo Co. Ltd.
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©1988 Nintendo Co., Ltd.

Poprvé se Link vydal do království Hyrule právě v této hře.
Čeká na vás klasické dobrodružství, ve kterém s pomocí
svého meče a štítu porazíte zástupy nepřátel a zachráníte
svět... no a nebo alespoň princeznu Zeldu. Připravte se
také na zapeklité hádanky ze staré školy. Nakonec ale určitě najdete všech osm kousků Triforce a porazíte zlo!
První hra z více jak 25 let běžící série uvedla řadu nápadů, které se v The Legend of Zelda drží dodnes.

© 2001-2013 Nintendo Co., Ltd.

Pokémon Trading Card Game

© 1986–2011 Nintendo Co., Ltd.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX
První hra ze série The Legend of Zelda na Game Boy Color uvedla Linka jako
trosečníka na tajemném ostrově Koholint. Aby se mohl vrátit domů, musí se
postavit ukrutným nepřátelům a přijít na kloub záhadě Větrné ryby. The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX představuje rozsáhlé a bohaté dobrodružství, které se může směle měřit se
současnou špičkou žánru.

© 1993–2011 Nintendo Co., Ltd.

Na základě neskutečně populární sběratelské karetní hry
Pokémon TGC vyšel pro Game Boy Color titul, který byl
ve své době hitem jak u hráčů, tak u samotných sběratelů karet. Budete prozkoumávat rozlehlý svět, bojovat s protivníky a učit se stavět a upravovat vaše balíčky o nové
karty získané výhrou v soubojích. Nakonec se utkáte s osmičkou Club Masterů. Váš finální cíl? Musíte na sebe upozornit velmistry, abyste od nich získali karty s legendárními
Pokémony! Dohromady po zdejším světě najdete přes 200
karet z původní karetní hry, ale některé exklusivní kousky vytvořené přímo
pro tento titul.

© 1998 – 2000 NINTENDO/Creatures inc./GAME FREAK inc.
© 2000 NINTENDO.
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StreetPass Mii Plaza

Rodičovská ochrana!

Aplikace StreetPass Mii Plaza je dodávána s Vaším Nintendo 3DS nebo 2DS. Pomocí služby StreetPass
pak vaše Miičko a jeho herní park budou navštěvovat avataři na vašich cestách potkaných hráčů! Prostřednictvím StreetPass s nimi dokonce můžete hrát hry!

S pomocí rodičovské ochrany (Parental Controls) jednoduše omezíte obsah,
ke kterému se lze na Nintendu 3DS dostat. Nastavení se týká hloubky 3D
zobrazení, přístupu k věkově nevhodným materiálům, nakupování a používání online služeb.
Do obrazovky rodičovské ochrany se dostanete po ukončení úvodního nastavení. Otevřete SYSTEM SETTINGS přes tlačítko HOME a zvolte PARENTAL
CONTROLS. Následujte instrukce na displeji.
Nastavení můžete zabezpečit vlastním číselným kódem, aby ho děti nemohly změnit. Po ukončení zvolte DONE.

Dodávané hry StreetPass Mii Plaza
Puzzle Swap

StreetPass Quest

Od Miiček, která potkáte, budete sbírat
panely s obrázky oblíbených hrdinů
a doplňovat je do své kolekce.

Toho uneseného krále odněkud znáte...
Kdo to je se ale dozvíte, až když ho zachráníte!

Připojte se!
Připojte své Nintendo 3DS nebo Nintendo 2DS k internetu pomocí bezdrátového signálu, ať už doma anebo na jednom z veřejných přípojných bodů
po celé Evropě. Ťuknutím na oranžovou ikonu obchodu se okamžitě dostanete do Nintendo eShop.

Nintendo Network ID
Po registrací Vašeho Nintendo Network ID budou zpřístupněny
sekce pro stáhnutí některých zdarma šířených aplikací a her. Stačí
v nastavení systému zvolit NINTENDO NETWORK ID SETTINGS
a následovat instrukce.
K čemu je Nintendo Network ID dobré?

Další dokoupitelné hry pro StreetPass Mii Plaza
Zažijte vesmírné bitvy, velte armádě, pližte se strašidelným domem, vypěstujte překrásnou zahradu, přežijte invazi zombíků nebo zkrátka vyrazte na ryby v dalších StreetPass hrách!

StreetPass
Squad

StreetPass
Battle

StreetPass
Mansion

StreetPass
Garden

StreetPass
Zombie

StreetPass
Fishing

Společně
s intergalaktickou
policií braňte galaxii.

Dobijte svět
s mocnou StreetPass
armádou.

V roli specialisty
na paranormální jevy
prozkoumejte duchy
zamořený dům.

Vypěstujte překrásné
rostliny a vytvořte tak
úžasnou zahradu!

Bojujte proti hordám
zombíků za pomoci
neobvyklých zbraní!

Vyrazte na ryby
do rozmanitých lokalit
za použití nejrůznějších
návnad.

• Získáte přístup k zdarma šířeným aplikacím a hrám.
• Můžete si o hrách povídat s dalšími hráči, sdílet obrázky z her a stát se aktivním členem komunity Miiverse.
• Spojit své účty pro Nintendo eShop z Wii U a Nintendo 3DS.
Nintendo Network ID nepotřebujete k běžnému nákupu her a dodatků v obchodě Nintendo eShop.

* Pro službu Miiverse je nutné přijmout obchodní podmínky související s registrací Nintendo Network ID.
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Hráči všech zemí, spojte se – v Miiverse!
Miiverse je komunitní síť pro majitele Nintendo 3DS/2DS a Wii U. Hráči zde vystupují jako postavičky Mii. Povídají si
o svých zážitcích, zkušenostech a dalších tématech, které se týkají jejich oblíbených her.
V Miiverse můžete sdílet své dojmy třeba vzkazem napsaným rukou na dotykový displej Vašeho Nintenda 3DS. Můžete připojit i obrázek ze hry* a dokonce posílat vzkazy i v případě, že nejste připojeni k internetu (pošlou se s následujícím připojením).
K Miiverse se připojíte také s pomocí chytrého telefonu nebo PC na adrese: http://miiverse.nintendo.net

*Dostupné v podporovaných titulech.
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