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Upptäck en värld  
fylld med Pokémon!

Besök
Alola-regionen!

Ditt äventyr 
startar här…

Pokémon-spelen är en serie äventyrliga spel som utspelar  
sig i en värld som bebos av mystiska varelser kallade  
Pokémon. Dessa Pokémon återfinns i alla möjliga former  
och storlekar.  Det finns många hundra olika  
varianter av dem!

Äventyren i Pokémon Sun 
och Pokémon Moon utspelar 
sig på de tropiska öarna 
i Alola-regionen! Alola är 
en region som är omringad 
av hav så långt ögat kan nå. 
Det är också en region som 
lockar turister från hela 
världen!

Din Rotom Pokédex 
innehåller info om 
Pokémon, vart du ska bege 
dig i spelet och den har till 
och med sin alldeles egna 
personlighet!

I Pokémon Sun och Pokémon 
Moon tar du dig an rollen 
som en lovande Pokémon-
tränare redo att resa genom 
Alola-regionen.

Som Pokémon-tränare 
kommer du samla, träna 
och strida. Ett viktigt mål är 
att klara av öarnas speciella 
utmaningar och prövningar. 
Mer om detta på sidan 9.
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…och glöm inte att utmana 
busarna i Team Skull! 

Skaffa nya vänner...

I Alola-regionen finns ett 
gäng busar som går under 
namnet Team Skull. De 
har den dåliga ovanan att 
stjäla andras Pokémon och 
ställa till med annat bus som 
orsakar stora problem.

Team Skull Grunts

Team Skull 
Boss Guzma

Team Skull 
Admin 

Plumeria

Professor Kukui
Professor Kukui är Alola-
regionens egen Pokémon-
professor. Han bor ganska 
nära ditt hem och kommer 
hjälpa dig. Han klär sig i en 
vit labbrock, men är ganska 
luftigt klädd i övrigt på grund 
av Alolas varma klimat.

Lillie
Lillie är en något 
mystisk tjej som också är 
professorns assistent. Hon 
gillar inte att se Pokémon 
strida utan föredrar att läsa 
böcker. Hon har slukat en hel 
del böcker genom åren!

Hau
En ung pojke som älskar 
Pokémon! Så du och han 
kommer att komma bra 
överens när du anländer till 
Alola-region!
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Välj din Pokémon!

Vem tar du med dig på din resa? 

Grass/Flying Water Fire
Rowlet kan attackera 
utan att föra oväsen!

Popplios kan simma 
snabbare än 40 kilometer 
i timmen! 

Litten kan anfalla med 
brinnande hårbollar!

Rowlet Popplio Litten

Nya regionala  
varianter av Pokémon

Att välja vilken Pokémon du ska ha som följeslagare är ett oerhört viktigt beslut.  
Denna Pokémon är med från allra första början så välj med omsorg…

Vissa Pokémon har flexibelt 
nog anpassat sig till 
regionens speciella klimat 
och antagit nya former som 
skiljer sig från de i andra 
regioner!

Alolan Vulpix

Alolan Raichu

Alolan Exeggutor

Alolan Meowth
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Tapu Koko  
Electric/Fairy

Yungoos  
Normal

Pikipek  
Normal/Flying

Turtonator 
Fire/Dragon

Togedemaru  
Electric/Steel

Wishiwashi 
Water

Crabrawler 
Fighting

Grubbin 
Bug

Sandygast  
Ghost/Ground

Fomantis  
Grass

Lär känna  
alla typer!

Det finns över ett dussin olika typer av Pokémon. Vissa typer är starkare mot andra typer! 
Pokémon har också förmågor som ger vissa trevliga effekter eller bonusar i strider! 
Här är några exempel på Pokémon du kommer att möta:
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Fånga…

…och strid med dina Pokémon! 

Träna, levla, utveckla…

Strid mot andra Pokémon. 
Sänk deras HP så att du kan 
kasta en Poké Ball och 
fånga dem!

Lär känna Z-attackerna
När tränaren och dess Pokémon 
önskar samma sak kan de bli 
ännu starkare tillsammans. 
Resultatet blir den explosiva 
kraft som bara kan komma från 
en Z-attack!

Träna och utveckla dina 
Pokémon så att de blir  
ännu mäktigare och lär  
sig nya attacker!

Med Hyper-träning kan du 
göra dina Level 100 Pokémon 
ännu starkare!

Hitta Pokémon i högt gräs, 
mörka grottor eller vid havet!

Sandygast  
Ghost/Ground

Palossand  
Ghost/Ground
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Totem Pokémon

Öarnas utmaningar

Den stora prövningen!

Öarnas prövningar

Res och utforska alla fyra öarna!

Ta dig an öarnas alla utmaningar och prövningar!

Vid slutet av en prövning 
kommer en mäktig Totem 
Pokémon dyka upp. Har du 
vad som krävs? 

På varje ö finns det en mäktig Kahuna, en riktig mästare, 
som måste besegras så du kan ta dig till nästa ö!

En Totem Pokémon kan 
tillkalla och ta hjälp av en 
allierad Pokémon!
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Coola nyheter!  
Vad är då nytt i Pokémon Sun  
och Pokémon Moon?

Ta dig fram med Poké Ride! 

Träffa nya Pokémon med 
hjälp av QR Scanner! 

Håll dina egna lokala tävlingar, tävla i online-
turneringar eller kämpa live via Pokémon Global Link!

Scanna...

…och hitta!

Battle Royal – Nytt  
sätt att strida på

Fyra tränare kan nu  
strida mot varandra!
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Både Solgaleo och Lunala ändrar form när de använder dessa attacker!

Psychic/Steel Psychic/Ghost
Solgaleo också känd som ”besten som 
kan sluka solen.”  Dess mest välkända 
attack är Sunsteel Strike, som är lika 
kraftfull som en meteor!

Lunala också känd som ”besten som kan 
kalla på månen.” Lunalas mest välkända 
attack är Moongeist Beam attack som 
släpper loss en enorm, intensiv ljusstråle!

Solgaleo Lunala

Upptäck mer om legendariska 
Pokémon och deras mysterier!
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