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SKYRIUS



POKÉMON GO 
NEOFICIALUS GIDAS 

Jeigu pradėjai skaityti šį gidą, veikiausiai jau žinai, kas yra „Pokémon GO“, todėl 
gali nuspręsti nebeskaityti įžangos, o iškart pereiti prie toliau surašytų ypač 
naudingų patarimų. Vis dėlto padarytum klaidą, nes šiuose pradiniuose 

puslapiuose gali rasti ne tik daug įdomybių, bet ir pirmuosius pasufleravimus, 
kurie vienaip ar kitaip galėtų tau padėti tapti profesionaliu Pokemono treneriu. 
Pradedame?

1.1 „POKÉMON GO“: KAS TAI YRA?
„Pokémon GO“ – tai mobilioji programėlė, sukurta startuolio „Niantic“, gimusio 
bendrovės „Google“ viduje. Žaidimas, dėl kurio visas pasaulis kraustosi iš proto 
ir kuris per kelias savaites tapo pasauline sensacija, yra sukurtas bendradar-
biaujant kartu su „Game Freak“, „The Pokémon GO“ ir „Nintendo“.

Kitaip nei ankstesni japonų pabaisų įkvėpti vaizdo žaidimai, „Pokémon GO“ nau-
doja visiškai naują žaidimo mechaniką – geolokaciją. Kiekvienas treneris (tavo 
atitikmuo žaidime), norintis žaisti, turi judėti ir sekti žemėlapį – tikro pasaulio at-
vaizdą. Taip, supratai teisingai. „Pokémon GO“ žaidimo laukas yra visas pasaulis!
Nors žaidimo pagrindas atitinka ankstesnių „Pokémon“ serijų epizodus, „Pokémon 
GO“ naujovė yra realybės ir virtualios realybės sąveika. Iš tikrųjų tam, kad pa-
gautum Pokemonus, turėsi vaikščioti, aplankydamas tam tikras vietas, kurios 
žaidime yra vadinamos PokeStotelėmis (angl. PokéStops). Tik nesijaudink, viską 
paaiškinsime kitame skyriuje! (žr. 1 pav.)
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MITO KILMĖ
„GAME FREAK“ (japoniškai 

ゲームフリーク) – japonų programinės 
įrangos bendrovė, atsakinga už „Pokémon 
GO“ vaizdo žaidimų kūrimą nuo pat 1996 
metų. Suskaičiuota, kad per visus šiuos 
metus franšizė uždirbo beveik 40 milijardų 
dolerių. Sveikinimai!



Kita priežastis, prisidėjusi prie augančio žaidimo populiarumo, yra papildytoji 
realybė – ši technologija leidžia pažvelgti į tikrą pasaulį pro savo išmaniojo te-
lefono fotokamerą ir matyti Pokemonus kartu su aplink esančiais objektais. Dėl 
šios galimybės pirmomis žaidimo dienomis socialiniuose tinkluose paplito šimtai 
tūkstančių linksmų nuotraukų, nufotografuotų žaidžiant žaidimą „Pokémon GO“ .

1.2  VISKAS PRASIDĖJO 
SU „INGRESS“

Jeigu šiuos dvidešimt metų negyve-
nai kaip atsiskyrėlis, visai tikėtina, kad 
būsi girdėjęs apie „Pokémon“ ir apie 
„Nintendo“. Iki čia viskas gerai! Bet iš kur 
atsirado tas „Niantic“?
„Niantic Labs“, startuolis, įkurtas San 
Fransiske 2010 metais, gimė bendrovėje 
„Google“, 2015 m. atsiskyrė ir kiek pakeitė 

pavadinimą – atsisakė žodžio „Labs“. Sakai, 
kodėl tau tai turėtų rūpėti? Todėl, kad dau-
guma lankytinų vietų žaidime „Pokémon GO“ 
yra perimtos iš žemėlapių, kurie dar anksčiau 
buvo sukurti papildytosios realybės žaidimui 
„Ingress“, kurio esmė – dviejų tarpgalaktinių 
frakcijų kovos dėl planetos kontrolės. Bet grįž-
kime prie Pokemonų…
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NETIKĖTA NEREGĖTA SĖKMĖ
„Pokémon GO“ sumušė visus rekordus ir pirmąją savaitę 

po žaidimo paleidimo net buvo daugiausia kartų iš „App 
Store“ atsisiunčiama mobilioji programėlė. Dėl šios priežasties 
„Nintendo“ akcijų vertė biržoje taip pakilo, kad net pralenkė 
istorinę vaizdo žaidimų konkurentę „Sony“. Sakoma, kad kartais 
užtenka tik geros idėjos...



POKÉMON GO 
NEOFICIALUS GIDAS 

1.3  KAS YRA POKEMONAI
Galima būtų prirašyti ištisus puslapius, jei ne visas knygas, apie pasakišką 
Pokemonų pasaulį, bet nebijok, čia juos aprašysime itin glaustai, paminėdami tik 
esminius dalykus, žinotinus kiekvienam, ieškojusiam kada nors atsakymo į klau-
simą, kurį kiekvienas iš mūsų bent kartą per paskutinius dvidešimt metų yra sau 

kėlęs: kas, po šimts pypkių, yra 
tas Pokemonas? Nuotraukoje: 
Pokemonas!

Fantastinės būtybės, įkvėptos gy-
vūnų ir kitų padarų – Pokemonai, 
yra mažos kišeninės pabaisos 
(kaip rodo ir pats jų pavadinimas 
„pocket monster“). Jie gali būti pa-
gaunami, treniruojami ir išmokomi 
kovoti tarpusavyje. 

Vadinamosios pirmosios kartos 
Pokemonų iš viso buvo 151 (tie 
patys, kurie yra pirmojoje žaidimo 
„Pokémon GO“ versijoje), tačiau il-
gainiui jų skaičius išaugo iki 721.
Esama daugybės veiksnių ir bruožų, 
skiriančių Pokemonus vieną nuo kito. 
Esminis skirtumas yra tipas, apibrė-
žiantis judesius, kurių kiekvienas iš 
jų gali išmokti ir panaudoti kovoje. 
Esama 18 skirtingų tipų Pokemonų: 
normalaus, ugnies, vandens, žolės, 
elektros, ledo, Rytų dvikovos, nuodų, 
žemės, skraidančių, parapsichologinių, 
vabalų, akmens, vaiduoklių, drakonų, 
tamsos, plieno, fėjų.

Daugelis Pokemonų gali evoliucionuotis į kitą Pokemoną (kad sužinotum gali-
mas kombinacijas, gali eiti į 10 skyrių) ir kai kuriais atvejais, juos evoliucionuojant, 
gali net pakeisti tipą.
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Žaidime kiekvienas treneris turi eiti į Pokemonų medžioklę ir bandyti visus su-
čiupti su PokeRutuliais (angl. Poké Ball) – garsiaisiais baltos ir raudonos spalvos 
rutuliais, skirtais Pokemonams gaudyti. Kai sugautas Pokemonas patenka į ko-
lekciją, treneris gali jį pasirinkti ir leisti jam kovoti, kad taptų vis stipresnis. Tačiau 
nėra ko nusiminti, jei kartais kuris tavo Pokemonas pralaimi, – jis nepatiria ilgalaikių 
sužalojimų, yra tik vadinamas „išsekusiu“. Užteks panaudoti stebuklingo gėrimo 
arba gaivinamojo preparato, kad jis vėl būtų toks, koks buvo. 

Ši pagrindinė informacija tau bus reikalinga norint patekti į žaidimo „Pokémon 
GO“ pasaulį. Skaityk toliau, kad kuo daugiau sužinotum!

1.4  KODĖL POKEMONAI VADINASI POKEMONAIS 
(IR TURI ŽYMIMĄ KIRČIO ŽENKLĄ – 
„POKÉMON“)

Pavadinimas Pokemonas (Pokémon) yra kilęs iš dviejų sutrumpintų angliškų 
žodžių junginio, pocket ir monster. Iš pradžių pavadinimas turėjo būti Pockemon, 
bet buvo nuspręsta atsisakyti „c“, kad būtų galima atskirti šį japonų produktą 
nuo amerikiečių „Monster in My Pocket“ žaislų, sukurtų pagal mitologijos ir fol-
kloro motyvus.

Raidė su diakritiniu dešiniuoju kirčio ženklu „é“, esanti žodyje Pokémon, vis dėlto 
nėra nurodymas, kaip žodis turėtų būti tariamas, nes kirtis krinta ant pirmosios 
„o“. Taip rašoma, nes angliakalbiams norima pažymėti, kad ši „e“ yra ištariama, 
kitaip nei žodyje „poke“, verčiamame į lietuvių kalbą kaip „stuktelėjimas, kumš-
telėjimas“, kur „e“ yra netariama.
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PIRMASIS POKEMONAS YRA NE TAS, APIE KURĮ GALVOJI
Daugelis galėtų pagalvoti, kad pirmasis bendrovės „Game Freak“ sukurtas Pokemonas 

buvo Pikachu – pats garsiausias visų laikų Pokemonas – arba kitas – Bulbasaur, einantis 
pirmuoju numeriu enciklopedijoje „Pokédex“, kur kiekvienas treneris renka informaciją apie 
visus egzistuojančius Pokemonus.
Šio žaidimo dizaineris Ken Sugimori viename interviu atskleidė, kad pirmasis visoje franšizės 
istorijoje tikrasis Pokemonas yra Rhydon. Tačiau jis tik 112 – as „Pokédex“ enciklopedijoje. 
Vargšas Rhydon...
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1.5  20 METŲ KAIP VIENA DIENA:  
NUO POKÉMON RED IR GREEN VERSIJŲ  
IKI „POKÉMON GO“

Esama labai daug žmonių, manančių, kad Pokemonų populiarumas prasidėjo 
išleidus į rinką kortų žaidimą ir animacinį filmuką. Japonijoje du vaizdo žaidimai 
su Pokemonais buvo itin mėgstami nuo pat 1996 metų.
Tais metais į rinką buvo išleisti du nešiojamajai žaidimų konsolei „Game Boy“ 
(kas tai yra, turbūt nereikia aiškinti, tiesa?) skirti vaizdo žaidimai „Red Pokémon“ 
ir „Green Pokémon“. „Žalioji“ versija už Japonijos ribų niekada taip ir nebuvo 
išleista – čia buvo paplitusi „Mėlynoji“ žaidimo versija „Blue“, atkeliavusi į Italiją 
kartu su „Pokémon Red“ 1998 metų spalį.
Abu žaidimai buvo ypatingi tuo, kad buvo būtina apsikeisti kai kuriais Pokemonais 
su kitu žaidėju, kad galėtum surinkti visą jų kolekciją ir pasiekti žaidimo tikslą – 
tapti Pokemonų Lygos čempionu.
Kaip sakoma, visa kita yra istorija. Išties nuo to laiko Pokemonai tapo vienu gar-
siausių ir sėkmingiausių pramoginio pasaulio produktų ir ne tik – daugiau nei 
trisdešimt vaizdo žaidimų, daug animacinių filmukų serijų (dar ir šiandien rodo-
mų), daugiau nei penkiolika ilgametražių filmų, plačiai paplitęs kortų žaidimas 
ir milijonai parduotų kopijų, o kur dar 
lėlės, raktų pakabukai, žaislai, figūrė-
lės, pašto ženklai ir dešimtys, šimtai 
kitų produktų, sukurtų pagal Satoshi 
Tajiri kūrinį.

1.6  SATOSHI TAJIRI, 
MES TAVE MYLIME

Būtų galima drąsiai teigti, kad Satoshi Tajiri yra Pokemonų „tėtis“. Japonų infor-
matikui, vabzdžių kolekcininkui, Pokemonų idėja gimė maždaug 1991-aisiais, kai 
jis pirmą kartą pamatė nešiojamąją žaidimų konsolę „Game Boy“. Susižavėjęs 
„Game Link“ laidu, leidusiu sujungti dvi „Game Boy“ konsoles ir jomis apsikeisti 
informacija, Tajiri sugalvojo, kad maži vabzdžiai juo galėtų pereiti iš vienos kon-
solės į kitą. Įkvėptas mėgstamos japonų vaikų pramogos – vabzdžių gaudymo 
– informatikas pradėjo kurti žaidimą, vėliau išgarsinusį jį visame pasaulyje kaip 
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POKEMONAI IR MOKSLAS
2008 m. japonų mokslininkų grupė, 

atradusi naują proteiną, nusprendė jį 
pavadinti „Pikachurin“ Pokemono Pikachu 
garbei. Šio baltymo, būtino regėjimui, 
vardo pasirinkimą įkvėpė garsiausio 
elektros Pokemono žaibiški judesiai ir 
smūgiai.



vieną žymiausių ir daugiausiai apdovanojimų pelniusių programuotojų. Vis dėlto 
prireikė dar kelerių metų, kad pirmieji du vaizdo žaidimai išvystų šviesą. Būtent 
dėl darbo „Nintendo“ bendrovėje ir draugystės su legendiniu Shigeru Miyamoto – 
vienų gražiausių visų laikų žaidimų „Donkey Kong“ ir „Super Mario Bross“ kūrė-
jų – Tajiri išplėtojo savo idėją iki Žaliojo ir Raudonojo 
Pokemonų išleidimo. Pokemonų mylė-
tojai gali jam būti labai dėkingi!

1.7  NUO IŠMANIOJO 
TELEFONO IKI KINO IR 
PIRMŲJŲ LAIKRAŠČIŲ 
PUSLAPIŲ

Po neįtikėtinos „Pokémon GO“ žaidimo sė-
kmės jau pirmosiomis išleidimo savaitėmis ir 
ypač po vieno ypatingo atvejo Centriniame 
parke, šimtams žmonių užblokavus Niujorko 
eismą beieškant retojo Pokemono, Holivudo 
kino studijos susidomėjo japonų franši-
ze. Po kelių dienų bendrovė „Legendary 
Entertainment“ oficialiai paskelbė, kad 2017 m. 
prasidės juostos „Pikachu Detective“ – pirmojo 
veiksmo filmo, skirto Pokemonams, – filma-
vimas.
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KOKIA MUZIKA, MAESTRO!
Po kelių valandų Pokemonų ieškojimo, mobiliosios programėlės fono muzika tiesiog 

nesiliauja skambėjusi ausyse. Gal būtent ji ir bus šių metų hitas?
Kad ir kaip ten būtų, tai nėra atsitiktinumas, ypač žinant, kad žaidimo muziką parašė 
kompozitorius Junichi Masuda, sukūręs visus garso takelius Pokemonų įkvėptiems 

žaidimams.
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