A Pokemon Go - jelenség

A nyár legnagyobb sikerű mobilos alkalmazása a Pokemon Go volt. Igen rövid idő
alatt szinte az egész világot meghódította. Játékosok milliói hagyták hátra mindenüket, hogy a
virtuális szörnyecskékre vadásszanak.
Az első pár hónapban nagy lendületet vett a játék, ahogy szokták mondani „még a
csapból is ez folyt”. A kezdeti őrület aztán idővel csillapodott, sokan már el is távolították a
telefonjukról a játékot, mert elégedetlenek voltak, ugyanis hosszabb ideig nem kaptak
semmiféle frissítést. Manapság azonban a játékkészítők ihletet kaptak, mert komoly, lényegi
újításokat foganatosítottak.

Halloween tökéletes alkalmat jelentett a karakteres változásokra, amelyre már oly’
nagy szükség volt, és oly’ nagyon vártak a kitartó rajongók. Megérkezett Andriodra és IOS-re
a Pokemon Go 0.37.0-s frissítése, amely lehetővé teszi, hogy a pokemonvadászok
kiválasszanak egy befogott zsebszörnyet, amely társként funkcionál abban az esetben, ha
folyamatosan használjuk az alkalmazást. A Buddy-rendszer hasonlóan működik, mint a játék
megjelenése óta elérhető pokémonkeltetés: a pokéstopok megpörgetésével szerzett tojásokat
inkubátorba tehetjük, és attól függően, hogy melyik tojást választjuk, kettő, öt vagy tíz
kilométert kell lesétálnunk, és egy random zsebszörnyet kapunk.

A legújabb frissítésben bármelyik begyűjtött zsebszörnyünket edzhetjük, viszont a
fejlődés igen sok lesétált kilométert követel tőlünk. További érdemi változtatás, hogy a
szellempokemonok száma is nagymértékben nőtt. A játékosok által megkapható candyk
megnövelésével pedig jóval egyszerűbbé vált a fejlesztés. A legújabb frissítéseknek
köszönhetően napi és heti kihívásokkal bővült a játék. Ennek keretében extra jutalmak ütik a
játékosok markát az aznap elkapott első pokémonért, és az először megpörgetett Pokéstop
után is. A kedvenc kis lények gyakrabban, valamint több helyen bukkannak fel mostanság.
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befogására. Szükség volt már ezekre a fejlesztésekre, mert a játék új erőre kapott, új lendületet
vett.
Miben rejlik a Pokemon Go telefonos játék varázsa? Ahogy az elnevezés is mutatja, a
cél telefonnal a kézben gyalogolva, sétálva nyakunkba venni a várost, hogy felkeressük a
térképen

jelzett

történelmi,

kulturális,

vallási

műemlékeket,

nevezetességeket,

látványosságokat. Csak így érhetők el tudniillik a gymek, a pokéstopok és persze a
pokémonok is. Ennek köszönhetően bővítjük helytörténeti ismereteinket, gyarapítjuk
műveltségünket. Ez a játék azoknak is jó lehet, akik szeretnek gyalogolni, és a szabadban, a
természetben lenni. Közösségépítésre szintén ideális szabadidős elfoglaltság a Pokemon Go,
jó a barátokkal elmenni egyet vadászni, együtt kikapcsolódni.
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