CO JE TO VLASTNĚ
YO-KAI WATCH?

OBJEVTE
SKRYTÝ SVĚT
YO-KAI!
NĚKDE POBLÍŽ TU MUSÍ
STRAŠIT NĚJAKÝ YO-KAI!

CO JSOU TO YO-KAI?
Yo-kai se nikým neviděni toulají po celém světě.
Obvykle nemají žádné zlé úmysly, jenže občas
své unikátní schopnosti používají ne zrovna
tím nejlepším způsobem. Když se tedy v našem
každodenním životě něco pokazí, často za to
může nějaký Yo-kai s rošťáckou náladou...

JSOU JICH
STOVKY!
S pomocí síly Yo-kai Watch můžete skryté Yo-kai
najít, spřátelit se s nimi a povolat je v případě
potřeby na pomoc. Čeká na vás víc než 200
různých druhů Yo-kai!

PŘÍBĚH ZAČÍNÁ!
Jednoho letního dne se naprosto obyčejný chlapec jménem
Nate ve městě Springdale vydá na lov brouků pro svůj školní
projekt. Místo brouků ale najde užvaněného Yo-kai jménem
Whisper, který mu dá Yo-kai Watch, hodinky umožňující
lidem vidět jinak neviditelné Yo-kai. Nate tyto hodinky využije
k odhalování záhad po celém městě a přesvědčování Yo-kai,
aby přestali dělat rošťárny a místo toho své schopnosti použili
ke konání dobra.

WHISPER

Tenhle Yo-kai byl zapečetěný ve skále a zničehonic
se objevil před Natem. Sám se prohlašuje za Yo-kai
majordoma a je odhodlaný Natovi pomoct naučit se
víc o světě Yo-kai... ať už Nate chce nebo ne!

JIBANYAN

VE SPRINGDALU ČEKÁ
DOBRODRUŽSTVÍ!
Ve hře YO-KAI WATCH se podíváte do nejrůznějších
lokací od horských cest až po ty nejrušnější městské
ulice. Na svých cestách pak narazíte na spoustu různých
lidí a dokonce některé Yo-kai, kteří vás budou žádat
o pomoc. Některé úkoly budou součástí hlavního příběhu,
zatímco jiné jen tak pro zábavu. Tak jako tak ale vždy půjde
o dobrou cestu, jak vašim Yo-kai pomoct stát se silnějšími!

Jibanyan je jedním z prvních Yo-kai, které Nate objeví. Pokud
se Jibanyan zrovna někde neválí a neláduje se čokoládou,
pravděpodobně si procvičuje své bojové chvaty na projíždějících
nákladních autech... většinou s bolestivými výsledky!

Katie, Eddie a Bear jsou Natovi nejlepší kamarádi... teda nejlepší lidští kamarádi!
Na svých cestách budete je ale zároveň i další zajímavé postavy potkávat opravdu často.

HRATELNOST
ZVOLTE SI SVÉHO
DOBRODRUHA
DO
Na své cestě za Yo-kai můžete hrát
jako Nate
Nat nebo Katie či je přejmenovat
a vytvořit
vytvo si tak svou vlastní postavu!

VÍCE ÚKOLŮ A JEŠTĚ VÍCE YO-KAI!
Některé úkoly jsou součástí hlavního příběhu, zatímco jiné slouží hlavně pro zábavu.
Tatínek je poslední dobou hrozně zapomnětlivý. Může za tím být nějaký Yo-kai?
Komasan hledá svého bratra. Pomůžete mu?

NAJDĚTE JE A SPŘÁTELTE SE S NIMI!
Yo-kai jsou schovaní všude možně po městě.
Najdete je v koších na odpadky, na stromech
či pod auty a občas dokonce najdete užitečné
předměty.Ve stínech po celém městě je ukryto
přes 200 druhů Yo-kai čekajících na někoho, kdo
je dokáže najít všechny!

KONTROLUJTE SVŮJ YO-KAI RADAR!
Klepe se vám na vašich Yo-kai Watch ručička? Tak to je blízko nějaký Yo-kai! Pokud
narazíte na cokoliv podezřelého, zmáčkněte tlačítko Y a prohlédněte si to pomocí Yo-kai
čočky. Pokud je to Yo-kai a vy ho dokážete zaujmout v bitvě (případně ho správným
způsobem uplatíte) možná vám dá svou Yo-kai medaili!

YO-KAI MEDAILE
Když se spřátelíte s Yo-kai, dají vám svou medaili, s pomocí které je můžete povolat
na pomoc.Yo-kai ale samozřejmě nedají své medaile jen tak někomu. Nejprve jim budete
muset prokázat laskavost nebo je zaujmout v bitvě. Někdy dokonce můžete získat jejich
respekt za pomoci vhodně zvoleného jídla!
Ve svých Yo-kai Watch můžete najednou skladovat až 6 medailí. Zbytek bude uložen
ve vašem Yo-kai Medalliu, knížce na mince, která zároveň slouží jako Yo-kai encyklopedie.

HRATELNOST
ZPŮSOBY JAK POSÍLIT VAŠE YO-KAI!
FÚZE

POUŽÍVEJTE SVÉ
HODINKY!
Buďte dobrý Yo-kai trenér! Za pomoci široké
palety speciálních technik objevíte slabiny
na první pohled neporazitelných padouchů
a pořádně je s vaším Yo-kai týmem vyklepnete!

Pan Zen je mnich v místním chrámu, který
může spojovat vaše Yo-kai dohromady
a vytvářet tak extrémně silná komba.
Zkombinujte Jibanyana s Roughraffem
a vytvořte super zlou číču Baddinyana.

4 ZPŮSOBY POMOCI VAŠIM YO-KAI!

ZACÍLENÍ

OČIŠTĚNÍ

PŘEDMĚT

Pomozte vašim Yo-kai
zaměřit se na protivníky
a slabá místa bossů.

Pokud má váš Yo-kai
negativní status, vylečte ho
a získejte zkušenostní body.

Pomozte vašemu týmu
nasbíranými předměty nebo
s nimi uplaťte oponenta.

Někteří Yo-kai mohou dokonce fúzovat
s předměty. Zkuste různé kombinace
a získejte tak vzácné Yo-kai! Například
kombinací Chansina s mečem uvolníte
sílu legendárního šermíře Sheena.

EVOLUCE

SOULTIMATE
Použijte speciální
Yo-kai útoky!

Čím více vaši Yo-kai absolvují bitev, tím víc
získají zkušeností. Jakmile pak dosáhnou
určité úrovně, někteří z nich získají novou
silnější formu!
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SPOLUPRACUJTE
S
POLUPRACUJTE
AD
DOSTAŇTE
OSTAŇTE TY
TY YO-KAI!
YO-KAI!

Demoverze
zdarma
ke stažení!
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