


Bem-vindo!
Quer sejas um fã de longa data do Animal 
Crossing ou não faças sequer ideia de 
quem é o Tom Nook, este livro é para ti. 
Descobre os pequenos detalhes que 
tornam o New Horizons tão especial e 
aprende a ganhar o maior número de 
Bells num curto espaço de tempo, de modo 
a aproveitares ao máximo a tua nova vida 
nesta ilha deserta.
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O livro está dividido em três secções: 

• Conceitos básicos – é ideal para quem 
está a começar a jogar, mas com muitos 
truques e dicas para todos os jogadores. 
• A vida na ilha – esta secção ajudar-te-á 
a tirar o máximo partido do jogo.
• Uma ilha à tua imagem – assume o 
controlo completo sobre a tua ilha e o seu 
aspeto!
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Se ainda não começaste a jogar, é boa 
ideia começares por te preparar bem e 
reservares já o teu Nook Inc. Deserted 
Island Getaway Package. Dois dos teus 
novos amigos animais, o Timmy e o Tommy, 
vão ajudar-te no processo. Primeiro, 
escolhe o nome da tua personagem e 
insere a data do teu aniversário (prepara-te 
para um dia mega divertido na ilha, assim 
que este dia especial chegar).

De seguida, podes criar o teu avatar. Não 
te preocupes muito com isto; mais tarde 
poderás mudar o que quiseres, incluindo 
o penteado, o tom de pele e até o género.

Já ouviste os zunzuns (esperemos que não sejam de um ninho 
de vespas… já falaremos mais sobre isto!), por isso chegou 
a hora de dares início à tua vida na ilha do New Horizons.

Mais tarde terás ao teu 
dispor muitas mais cores de 

cabelo e outros penteados.

Confirmar

Um dos pontos fortes do Animal Crossing é que podes divertir-te imenso a 

jogar of fline. Na verdade, não existe qualquer necessidade de jogares online. 

Se os teus pais te autorizarem a visitar outras ilhas ou permitirem que outros 

jogadores visitem a tua ilha, eis alguns aspetos que deves ter em conta:

• Abre a tua ilha apenas a pessoas que conheces na vida real.

• Se alguém te enviar uma mensagem que te faça sentir desconfortável, 

fala com um adulto e denuncia a mensagem à Nintendo.

• Nunca partilhes informações pessoais online. Consulta as páginas 44-45 

para descobrires mais sobre o que os amigos devem e não 

devem fazer nas ilhas uns dos outros.

Mantém-te seguro online

Começa a jogar
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Agora chegamos à parte importante: escolher a tua ilha. 

Ser-te-ão apresentadas quatro ilhas, todas mais 

ou menos do mesmo tamanho, por isso não te 

preocupes muito com esta decisão e escolhe 

aquela que for mais a tua cara.

Seleção da ilha

Agora terás de optar entre o hemisfério norte 

ou o sul. O Timmy e o Tommy recomendam que escolhas 

o mesmo hemisfério em que vives na vida real. 

Assim, depois da tua primeira noite na ilha, se for verão 

onde te encontras, será verão também no jogo, e se estiver 

de noite na rua, também estará escuro no jogo.

Norte ou sul Durante a primeira noite terás oportunidade de escolher um nome para a tua ilha. Escolhe bem, porque não poderás mudá-lo mais tarde!

Designer 
da ilha

Escolhe a tua ilha!

Há tanto para fazer! Mas primeiro, 
vamos apresentar-nos. Eu sou o Timmy, 
da Nook Inc.

Timmy

No início 
não poderás 

atravessar 
os rios.

Reparaste nesta 

praia escondida? 

Quando conheceres 

o Redd, este local 
será muito 
importante.

A relva verde-escura e a areia amarela encontram-se ao 
nível do mar.

Aqui fica 
o aeroporto. 

É o teu ponto 
de entrada na 

ilha e onde podes reservar viagens até outras ilhas.

O logótipo da Nook Inc. 
mostra a 

localização dos Resident Services.

As zonas a 
verde-claro 

representam 
terreno mais 

elevado.
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Depois do hidroavião te deixar a ti e aos dois primeiros 

habitantes na ilha, está na hora de falares com o Tom 

Nook, o guaxinim encarregado do Deserted Island 

Getaway Package. Ele vai dizer-te para recolheres uma 

tenda junto do Timmy ou do Tommy e depois terás de 

escolher um sítio para a montar. Vale a pena perder 

algum tempo a escolher o local perfeito: se ficares 

demasiado perto de um rio, poderás não conseguir 

movimentar-te tão facilmente. Eventualmente poderás 

mudar a tenda de sítio, mas para já não.

Depois da tua primeira noite na ilha, o Tom Nook irá 

entregar-te o teu próprio NookPhone. Este aparelho 

é essencial para a tua vida na ilha, mas nem todas 

as suas funções estarão disponíveis de imediato.

Tudo para as tendas!

Nas pontas dos dedos

Registos de conversa

Lista de melhores amigos

Ligar a habitante

Serviço 
de resgate

Passaporte

Designer 
da ilha

Mapa com 
a localização 

de todos os 
edifícios

Já montei a minha tenda!
É um grande primeiro passo!

Nook Miles + Nook Miles +

Enciclopédia 
de criaturas

Designs 
personalizadosCâmara

Milhas Nook

Receitas 
pessoais

Conceitos básicos
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Depois de aprenderes a criar uma mesa de trabalho, podes construir ferramentas, mobiliário e muitos outros itens.

No Animal Crossing, o Tom Nook é a 
pessoa a quem deves tudo. E quando 
dizemos isto, queremos literalmente dizer 
que lhe deves dinheiro! Felizmente, é muito 
mais fácil ganhar dinheiro no Animal 
Crossing do que na vida real, por isso não 
te preocupes MUITO com as contas que ele 
te apresenta na tua primeira manhã. Ele 
indica que são modestas, e, apesar de a 
quantia parecer elevada (espera só até 
avançares mais no jogo!), não deixes que 
isso te desanime.

O Tom é o teu principal guia na ilha, 
juntamente com os seus sobrinhos, 
o Timmy e o Tommy. No princípio, podes 
encontrá-los na tenda dos Resident 
Services. O Tom Nook apresentar-te-á 
algumas tarefas para te ajudar a começar, 
e podes vender praticamente tudo o que 
encontrares na ilha ao Timmy. Ele também 
tem alguns itens à venda todos os dias. 
Já o Tommy, estará a vaguear pela ilha, 
mas podes falar com ele se precisares 
de ajuda.

De início encontrarás apenas um par 
de animais na tua ilha. Vamos ficar a conhecê-los 

melhor e descobrir porque são importantes…

Personagens principais

Disponível
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Recebeste palavras-chave 
de título!

Recebeste Milhas Nook!

Lendário

Blossom

Add a short comment to your profi le.

Dicionário ambulante

Observa o que os teus amigos animais 

fazem. Alguns deles fazem exercício, 

cantam ou apenas relaxam!

Os animais dão-te uma 
alcunha depois de se 

afeiçoarem a ti.

Podes desbloquear 
outras palavras para 

usar no teu título com 
Milhas Nook.

Se és o jogador principal na tua ilha, isso significa que 

existem determinadas coisas que apenas tu consegues fazer. 

O Tom Nook vai dar-te tarefas para cumprires. Nem sempre 

saberás porquê, mas vale sempre a pena fazeres o que ele te 

pede, para teres acesso a novas partes do jogo. Logo ao 

início, o Tom Nook pedir-te-á para ver tudo o que 

apanhares com a tua nova cana de pesca, por isso 

leva-lhe alguns peixes assim que puderes.

Existem mais de 390 animais diferentes que podem 

vir a morar na tua ilha. Os dois primeiros a mudarem-se 

para o teu refúgio são gerados de forma aleatória 

no início do jogo. Conversa com os teus novos amigos 

sempre que puderes, para descobrires as suas 

personalidades e gostos. Experimenta dar-lhes 

presentes e vê como reagem.

Represe
ntante da ilha

Os dois primeiros habitantes

O emblema de 
representante da ilha 

é visível no 
passaporte.

PASSAPORTE

Coral Coast 

Very First Island Dweller

Cherries

Resident Rep.

Conceitos básicos
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