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Witaj we wspaniałym świecie Pokémon!
Gry Pokémon to seria gier na zasadzie role-play, które mają miejsce w różnych światach,
zamieszkałych przez tajemnicze stworzenia zwane Pokémonami. Są ich setki i mają
przeróżne kształty i rozmiary!

Kogo wybierzesz?
Rozpoczniesz swoją przygodę z jednym
z tych trzech Pokémonów:

Odk r ywaj regi
Odkrywaj
region
on G
Galar
al ar

Sobble

Grookey

Scorbunny
orbunny
Typ:
p: Ognisty

Typ: Wodny

Psotny Chimp Pokémon,
pełen niewyczerpanej
ciekawości

Rabbit Pokémon, który
zawsze biega w pobliżu,
przepełniony energią.

Trochę lękliwy wodny
Lizard Pokémon, który
atakuje ze swojej
kryjówki w wodzie.

Typ: Trawiasty

Legendarne Pokémony z regionu Galar!

Przygotuj się na odrycie
regionu Galar, rozległego
terenu z przeróżnymi
środowiskami, od spokojnych
wiosek po nowoczesne miasta,
gęste lasy i zaśnieżone góry.

Zacian
Zacian atakuje z taką zwinnością,
że jego ruchy olśniewają nawet rywali.
W ustach trzyma coś, co wygląda
jak miecz.

Tutejsi ludzie i Pokémony
pracują wspólnie, aby rozwijać
przemysł.

Po dróżu j po Wi
Podróżuj
Wild
l d Area

Zamazenta
W regionie Galar znajduje się rozległy teren, znany jako Wild Area. Znajdziesz tu najwięcej
różnorodnych Pokémonów. Pokémony, które spotkasz, będą się zmieniać w zależności od
pogody i lokalizacji, więc za każdym razem możesz zobaczyć coś nowego!
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Królewskie i majestatyczne ruchy Zamazenty
powalają każdego rywala, który ośmieli się
przeciwstawić. Jego ciało jest pokryte czymś,
co wygląda jak tarcze.
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Tutaj rozpoczyna się twoja epicka przygoda!

Walcz z nowymi przyjaciółmi i z rywalami!

Bede

Jako trener Pokémon, wyruszysz na
zupełnie nową przygodę, ekscytującą
i pełną wyzwań, aby zostać mistrzem.

B
Bede
to jeden z twoich rywali, który ma talent w walkach
P
Pokémon! Wyraźnie stara się o tytuł mistrza, ale ma
ró
również inne zainteresowania...

Marnie
Wraz z jej partnerem Morpeko stara się o tytuł mistrzyni
regionu Galar. Ma wielu oddanych fanów, dzięki jej stylu
i wyliczonej strategii bitewnej.

Poznaj Professor Magnolię
Professor Magnolia to wybitna
Pokémon Professor z regionu Galar.
Skupia się zwłaszcza na badaniach
fenomenu Dynamax.

Team Yell
Niczego nie pragną więcej, niż aby
Marnie została mistrzynią - a nawet
próbowała ut
danie innym
utrudniać zadanie
ttrenerom!

Poznawaj nowych przyjaciół po drodze!

Każda gra ma swoich Liderów Sal z którymi możesz się zmierzyć
Sprawdź swoje umiejętności przeciw
Bea w Pokémon Sword...

Hop

Leon

… lub stań w szranki z Allister
w Pokémon Shield!

Sonia

Leon to obecny mistrz regionu Galar, który nigdy nie przegrał oficjalnej walki Pokémon.
Ma młodszego brata o imieniu Hop, który zostanie twoim najlepszym przyjacielem - a także
rywalem! Sonia jest przyjaciółką Leona z dzieciństwa i wnuczką Professor Magnolii, która
pomoże ci w całej przygodzie.
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gionie Galar
Nowo odkryte formy w regionie

Zbuduj swoją drużynę
Łap Pokémony...

Pewne Pokémony przystosowały się
do wyjątkowego środowiska jednego
specyficznego rejonu i wyglądają
inaczej, niż te same gatunki, które żyją
w innym miejscu.

Odkrywaj dzikie Pokémony
w miejscach, takich jak wysoka trawa,
ciemne jaskinie lub nawet morze!

Tranuj je podczas walk jako drużyna...
Trenuj
Twój Pokémon zyskuje doświadczenie pokonując
inne Pokémony w walkach! Możesz walczyć
z dzikimi Pokémonami i innymi trenerami,
aby wytrenować swoją drużynę!

Walcz z Pokémonami,
aby obniżyć ich HP i rzucaj
Poké Ball, aby je łapać.

Region Galar ma swoje własne regionalne formy
Pokémonów, znane jako Galarian forms!

Pokémony stają się ogromne
z Dynamaxingiem i Gigantamaxingiem!
tamaxingiem!

... i rozwijać je!

Dynamax i Gigantamax są unikalne dla określonych lokalizacji w regionie Galar,
gdzie Pokémony mogą osiągnąć gigantyczne rozmiary.

Niektóre Pokémony mogą rozwinąć się w miarę
zdobywania doświadczenia w walce. Uczą się
nowych ruchów i stają się silniejsze!

Poznaj typy swoich Pokémonów!
Istnieje ponad tuzin różnych typów Pokémonów. Pewne typy są silniejsze niż inne! Pokémony
posiadają też umiejętności, które mogą przynosić specjalne efekty lub wielkie bonusy podczas walki!
Oto przykłady Pokémonów, które spotkasz:

Pokémony Dynamax nie tylko stają się większe - mają też ogromną siłę. Pokémony
Gigantamax mogą nawet używać ekskluzywnych, wyjątkowych ruchów znanych jako
G-Max Move!

Bierz udział w Max Raid Battles

Gossifleur
Typ:
Trawiasty

Yamper
Typ:
Elektryczny
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Wooloo
Typ:
Normalny

Rolycoly
Typ:
Kamienny

Corviknight
Typ:
Latający/Stalowy

Drednaw
Typ:
Wodny/Kamienny

Alcremie
Typ:
Baśniowy

Duraludon
Typ:
Stalowy/Smoczy

Max Raid Battles to zupełnie nowy format walki,
gdzie połączysz siły z trzema innymi trenerami, aby
złapać dzikiego Pokémona Dynamax. Będziesz mieć
szansę na złapanie Pokémona Dynamax, z którym się
zmierzysz i którego uda ci się pokonać.

Ale nie bądź zbyt pewny siebie. Dzikie Pokémony Dynamax
utrzymają swoją ogromną postać podczas trwania całej
walki i mają też inne wyjątkowe moce w rękawie.
Nie poddadzą się tak łatwo!
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Walcz, aby zostać mistrzem regionu Galar!

W regionie Galar, gdzie walki Pokémon
są wielką rozrywką, regionalna Pokémon
League organizuje turnieje,
rozstrzygające, kto zostanie kolejnym
mistrzem. Będziesz musiał zmierzyć się
z rywalami i Liderami Sal, by być
zakwalifikowanym do turnieju!

Stwórz własną League Card

Graj z Pokémonami w swoim obozie Pokémon
Obserwuj z bliska swoje Pokémony, kiedy bawią się w obozie, grają wspólnie,
możesz zobaczyć je w innym świetle niż zazwyczaj!

W swoim obozie Pokémon możesz stworzyć wyśmienite curry, które są wielce popularne
w regionie Galar! Curry to danie, które można przygotować na różne sposoby.
Włóż sercę do gotowania i stwórz wyśmienitą porcję curry!

Trenerzy Pokémonów w regionie Galar samodzielnie tworzą League Card,
które zawierają szczegółowe informacje na ich temat.
League Card można wymieniać z innymi graczami i trenerami w całym
Galar, więc postaraj się stworzyć taką, która będzie naprawdę wyjątkowa!

Podróżuj stylowo!
Podczas podróży napotkasz wiele butików i fryzjerów.
Odwiedzaj je, by kupić nowe ubrania i zmieniać fryzurę!

Battle Stadium

Możesz połączyć się z internetem i walczyć przeciw
innym trenerom z całego świata na Battle Stadium.
Opcje, takie jak Rental Teams i Online Competitions
pozwalają również w różny sposób łączyć się z innymi
trenerami.

Uwaga: aby korzystać z Battle Stadium, wymagane jest płatne członkostwo Nintendo Switch Online.
Nie trzeba zakładać konta Pokémon global Link.

Poké Jobs
W regionie Galar ludzie i Pokémony bardzo
często współpracują ze sobą. Wiele korporacji
i uniwersytetów prosi Pokémony o pomoc przez
tak zwane Poké Jobs. Wykonując Poké Jobs, twój
Pokémon zdobędzie punkty doświadczenia - a Ty
przekonasz się, że niektóre typy Pokémonów są
odpowiednie dla określonych zadań Poké Jobs!
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Butiki zawsze mają bogatą ofertę, więc
będą twoimi punktami docelowymi przy
zakupach. Butiki w różnych miastach
i miasteczkach sprzedają inne przedmioty!

Salony pozwalają na wybór fryzury i koloru
włosów, stylu brwi, a nawet barwy
soczewek kontaktowych.
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SZALONA PRZYGODA TRWA
DALEJ!

Więcej Pokémonów i opcji dostosowywania do odkrycia

POKÉMONY, KTÓRE NIE POJAWIŁY SIĘ W POKÉMON SWORD I POKÉMON SHIELD
BĘDĄ DO ODKRYCIA
Wiele Pokemonów, które nie pojawiły się w Pokémon Sword i Pokémon Shield
uczyniło Isle of Armor i Crown Tundra ich domami. Przygotuj się na różnorodność
Pokemonów, od nowo odkrytych Legendarnych i regionalnych form, po znane
Pokémony, które zostały odkryte w Galar!

Dwa zestawy dodatkowych płatnych materiałów
do pobrania, które umożliwią Ci kontynuuację
przygody z Pokémon Sword lub Pokémon Shield.

Czerwiec 2020

Jesień 2020

Część 2

Część 1
•
•
•
•
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NOWY OBSZAR ISLE OF ARMOR
NOWE POKÉMONY
UBRANIA
PRZYDATNE FUNKCJE, PRZEDMIOTY
I WIELE INNYCH

•
•
•
•

NOWY OBSZAR, CROWN TUNDRA
NOWE POKÉMONY
NOWE FUNKCJE GRY W TRYBIE
KOOPERACJI
UBRANIA I NIE TYLKO

Nowe ubrania
Ponad 100 nowych elementów odzieży
zostanie dodanych w rozszerzeniu Isle of
Armor i Crown Tundra. Urozmaicaj swoją
przygodę zmieniając wygląd!
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Witaj w Isle of Armor

Nowe postacie

Część 1
Mustard
Mustard pojawi się na Isle of Armor i będzie odpowiedzialny za Twoje
szkolenie. Jest legendarnym trenerem, który przez osiemnaście lat
zajmował miejsce mistrza zanim Dynamaxing został włączony do bitew
Pokémon League. Jego rekord jeszcze nie został pobity!
W rzeczywistości sam
mistrz Leon trenował
pod nadzorem
Mustarda, i tak właśnie
rozpoznano jego
ukryty talent!

W tym rozszerzeniu udasz się na Isle of Armor,
czyli miejsce Twojej nowej przygody w regionie
Galar. Isle of Armor to gigantyczna wyspa pełna
środowisk niespotykanych wcześniej w Galar znajdziesz tu plaże, lasy, torfowiska, jaskinie i
wydmy!

Weź udział w stażu u byłego mistrza
Galar, który jest także mentorem
mistrza Leona!
Poznaj nowych rywali, doskonal
swoje umiejętności i opanuj nowe
style walki.

Na Isle of Armor pojawiają się dwaj nowi rywale, którzy specjalizują się odpowiednio
w Pokemonach typu Trujące i Psychiczne! Ciężko trenują, aby pewnego dnia założyć
Sale i Stadiony dla własnego typu! Zmierzysz się z innym rywalem w zależności
od gry w którą grasz.

Klara
Klara specjalizuje się w Pokémonach
typu Trujące i ciężko trenuje w dojo
Mustarda. Zrobi wszystko, aby
wyglądać uroczo i niewinnie,
ponieważ popularność jest tym, na
czym jej najbardziej zależy. Chodzi
zawsze z uśmiechem na twarzy, ale
ukrywanie się za nim jest pozą, którą
bardzo dobrze wykorzystuje.

Avery
Przygotuj się na ciężki trening!
Dzięki nowemu sprzętowi treningowemu będziesz
gotowy stawić czoła każdemu wyzwaniu. To specjalny
strój, który z pewnością przygotuje zarówno Twoje
ciało, jak i umysł na nadchodzącą podróż!
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Avery jest jednym z trenerów, którzy
starają się stać silniejsi w dojo Mustarda
i jest biegłym użytkownikiem
Pokémonów typu Psychiczne. Jest
dumnym dżentelmenem. I wygląda na
to, że zobaczy w Tobie szczególnie
groźnego rywala!
15
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Poznaj Kubfu & Urshifu

Partner Pokémon G-Max

Rozwinięta forma twojego Pokémona - Rillaboom, Cinderace
lub Inteleon - zyska postać Gigantamax jako nagrodę za twoją
przygodę na Isle of Armor.

Kubfu
Pokémon poświęcony szkoleniu
Tego Pokémona zwykle nie można normalnie
e
znaleźć w regionie Galar. Kubfu, którego
spotkasz, pochodzi z odległej krainy! Będzieszz
trenować z Kubfu i razem będziecie
doskonalić swoje umiejętności!

Nowy ruch:

Ten Pokémon jest pracowity i stara się
trenować zarówno swoje ciało jak i umysł.
Wykorzystuje każdą porażkę jako motywację,,
trenując z jeszcze większą energią po
przegranej, aby stać się silniejszym.

G-Max Drum Solo

Urshifu
Kubfu ewoluuje w Urshifu po przejściu wystarczającego szkolenia. Wygląda na to,
że Urshifu ma dwie formy - Single Strike i Rapid Strike - każda forma jest inna
w zależności od typu Pokémona!

Nowy ruch:

G-Max Fireball

Nowy ruch:

URSHIFU
(SINGLE STRIKE STYLE)
Walczący/Mroczny

URSHIFU
(RAPID STRIKE STYLE)
Walczący/Wodny

G-Max Hydrosnipe

Uwaga: Kubfu ewoluuje w Urshifu w stylu Single Strike lub Urshifu w stylu Rapid Strike.
Forma w którą ewoluuje zmieni się w zależności od wyborów dokonanych podczas
przygody. Formy nie są powiązane z wersją gry w którą grasz.
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Witaj w Crown Tundra

Część 2

Odkryj tajemnice Calyrexa

W Crown Tundra poznasz nigdy wcześniej nieopowiedzianą historię o
Legendarnym Pokémonie Calyrex. Odkryj tajemnice Calyrexa w Pokémon
Sword Expansion Pass oraz w Pokémon Shield Expansion Pass.

Szlachetny przywódca
Ten Pokémon rządził w starożytności
częścią Galaru, w tym Crown Tundra. Choć
wydaje się delikatny i wątły, każdy jego ruch
jest pełen wdzięku i godności. Ma również
bardzo wysoką inteligencję i mówi się, że widzi
każdego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Pewna osoba wyznaczy Cię na lidera swojego zespołu
eksploracyjnego w Crown Tundra a następnie zostaniesz
poproszony o zbadanie zasięgu tej zamarzniętej ziemi.

Psychiczny / Trawiasty

Odkrywaj Pokémon Dens w trybie współpracy

Pamiętasz Pokémon Dens na które mogłeś tylko rzucić okiem podczas bitew
Max Raid? Cóż, teraz będziesz mógł odkryć je dogłębnie!

Crown Tundra to królestwo pokryte
śniegiem. W tym lodowatym
obszarze z postrzępionymi
zimowymi górami ludzie żyją w małych
społecznościach, gdzie wspierają się
i polegają na sobie.
Upewnij się, że jesteś dobrze
przygotowany na tę lodowatą przygodę!
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Odkryj je razem ze
znajomymi w zupełnie
nowym trybie
kooperacji!
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JUŻ TERAZ!

Dostępne
w czerwcu 2020

Dostępne
jesienią 2020

KONSOLE Z RODZINY NINTENDO SWITCH

Zdobądź dwa specjalne
uniformy za darmo *
Teraz dostępne w przedsprzedaży na

* przy zakupie
Pokémon Sword
lub Pokémon Shield
Expansion Pass!

Nowość
3 TRYBY

TV / STOŁOWY / PRZENOŚNY

WYŁĄCZNIE
TRYB PRZENOŚNY

