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ODKRYJ UKRYTY
ŚWIAT YO-KAI!

Poznaj Yo-kai!
CZYM SĄ YO-KAI?
Y
Yo-kai
mogą być cool, słodkie lub straszne...
i zazwyczaj są psotliwe! Mieszkają w naszym
śświecie, są dla większości niewidzialne i stoją za problemami w naszym codziennym życciu! Nie zobaczysz ich, ale są wszędzie: pod
ssamochodami, za automatami z napojami,
a nawet w rzekach!

Czym jest zegarek
Yo-kai Watch?
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Jeden z twoich pierwszych przyjaciół Yo-kai!
Kiedy akurat nie leży gdzieś w pobliżu jedząc
czekoladki, chętnie ćwiczy bojowe ruchy
na przejeżdzających ciężarówkach- zazwyczaj
z bolesnym skutkiem!
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Samozwańczy „lokaj Yo-kai”.
Whisper jest zdeterminowany, aby pomóc ci dowiedzieć
się więcej na temat Yo-kai, czy
tego chcesz, czy nie!

Yo-kai Watch to specjalny zegarek, który
pozwala ci widzieć zazwyczaj niewidzialne
Yo-kai. Kiedy spotkasz Yo-kai, zrób na nich
wrażenie w walce lub przekup je ich ulubionym jedzeniem, aby się z tobą zaprzyjaźniły!
Jako dowód przyjaźni podzielą się z tobą
swoim Medalem. Za pomocą Medalu Yo-kai
oraz Yo-kai Watch możesz przyzwać swoich
nowych przyjaciół, aby pomogli ci podczas
twojej przygody!
ka

Za pomocą mocy zegarka Yo-kai Watch możesz znaleźć te niewidzialne psotniki, zaprzyjaźnić się z nimi i przyzywać, kiedy potrzebujesz ich pomocy! Jest ponad 350 Yo-kai, a każdy
z nich ma unikalną osobowość i czeka, aby cię poznać! Zobacz kilka z nich:
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BLAZION
Król bestiii z ognistą grzywą! T
Ten
gorącokrwisty Yo-kai rozpala
serca ludzi motywacją!

WALKAPPA
Zazwyczaj kappy mieszkają w wodzie,
ale ten osobnik jest szczurem lądowym. Nosi jednak ze sobą butelkę
wody, którą wylewa na swoją głowę,
aby zawsze była nawilżona.

KOMASAN
Komasan jest strażnikiem wioski
o wyglądzie lwo-psa, którego świątynia została zniszczona. Przeprowadził
się, ale dalej ma problemy z przyzwyczajeniem się do miejskiego życia.

PRZENIEŚ SIĘ W CZASIE
I ODKRYJ POCHODZENIE
YO-KAI WATCH!
W YO-KAI WATCH 2 wyruszysz w podróż w czasie, aby odkryć tajemnice Yo-kai
oraz zegarka Yo-kai Watch! Możesz grać jako Nate lub Katie!

NATE
Z
Znajomi często droczą
si
się z Natem, mówiąc mu,
że jest nudny lub „przeci
ciętny”. Gdyby tylko wiedz
dzieli o jego wspaniałych
pr
przygodach w niewidzialny
nym świecie Yo-kai!

KATIE
Znajoma z klasy Nate’a,
Katie, jest często ofiarą
psot Yo-kai.

Złowieszcza siła wszczęła walkę
między dwoma frakcjami Yo-kai:
Bony Spirits oraz Fleshy Souls,
powodując chaos na całym
świecie. Teraz Nate wraz ze
znajomymi musi podróżować w
czasie, aby dowiedzieć się, kto stoi
za złowrogim spiskiem – czy mogą
być w to zamieszane te dwa Yo-kai?

MOŻESZ POZNAĆ
WIELU ZNAJOMYCH!
BEAR

HOVERNYAN

Bear może być wielkii
i twardy na zewnątrz, alee
ma takie same problemy,
y,
jak inne dzieci.

EDDIE
Eddie wierzy tylko w to, co
może zobaczyć, więc nigdy
nie uwierzyłby w Yo-kai –
nawet, kiedy kazałyby mu
tańczyć przez cały dzień!

Latający koci Yo-kai, Hovernyan, ubiera się jak
superbohater i tak też się
zachowuje!

NATHANIEL
Młody chłopiec, który
pragnie zostać bohaterem,
Nathaniel, bardzo przypomina z wyglądu Nate’a.

WOJNA PRZECIWKO ZŁU
Dookoła pojawiła się gromada złych Yo-kai, które sprawiają kłopoty.
Mąciciele znani są jako Wicked i prawdopodobnie mają związek z konfliktem
pomiędzy dwiema frakcjami Yo-kai.
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SZUKAJ YO-KAI
I ZAPRZYJAŹNIAJ SIĘ Z NIMI!
Możesz znaleźć Yo-kai w całym Sprigdale – w koszach na śmieci,
na drzewach i pod samochodami – więc szukaj wszędzie! Czasami
uda ci się znaleźć także przydatne przedmioty.

SPRAWDŹ SWÓJ RADAR YO-KAI!
Czy wskazówka twojego zegarka Yo-kai Watch drga? Jeśli tak, to niedaleko kryje się Yo-kai! Gdy zobaczysz w pobliżu coś podejrzanego,
naciśnij Y, aby się temu przyjrzeć za pomocą Yo-kai Lens. Yo-kai, którym zaimponujesz w bitwie (lub przekupisz odpowiednim jedzeniem),
mogą obdarować cię Medalem!

ZWIEDZAJ ŚWIAT!
SPRINGDALE
Twoje ukochane miasto Springdale to miejsce, w którym żyje i chodzi do szkoły Nate
oraz jego przyjaciele. Zwiedź każdy zakamarek – od górskich ścieżek po tętniące życiem
miejskie ulice, gdzie spotkasz wiele różnych
ludzi, a nawet kilka Yo-kai, które poproszą cię
o pomoc!

HARRISVILLE
Ta cicha, wiejska miejscowość jest miejscem,
które babcia nazywa domem. Szybko odkryjesz, że pełne jest niezwykłych historii!

SAN FANTASTICO
To senne nadmorskie miasteczko ma więcej
niż kilka ukrytych tajemnic.

PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI!
Przenieś się 60 lat w przeszłość, gdzie nie tylko spotkasz klasyczne Yokai, ale także najprawdziwszego dziadka Nate’a, kiedy był w jego wieku!
Poznasz tam sekret powstania zegarka Yo-kai oraz nowego modelu Yo-kai
Watch Model Zero.

MIRADOX
Jednym z wielu nowych Yo-kai, których poznasz w trakcie podróży jest Miradox.To magiczne lustro posiada zdolność przenoszenia
w czasie.

SOUBOJE POJEDYNKI
WEZWIJ SWOICH YO-KAI
PRZYJACIÓŁ DO WALKI PRZECIWKO
NIEGRZECZNYM, ZŁYM YO-KAI!

JAK WZMOCNIĆ SWOJE YO-KAI!

FUZJA
Pan Zen, mnich w Świątyni Shoten,
potrafi łączyć ze sobą niektóre Yo-kai w
efektywny sposób. Połącz Pallysola z Mad
Mountain, aby stworzyć Scarasola!

POMÓŻ YO-KAI NA 4 SPOSOBY!

WYCELUJ

OCZYŚĆ

PRZEDMIOTY

Pomóż Yo-kai wycelować
w przeciwnika lub znajdź
jego słaby punkt.

Jeśli Yo-kai został wprowadzony w stan Inspirited,
ulecz go i zyskaj więcej
doświadczenia.

Wykorzystaj przedmioty, aby
pomóc swojej drużynie lub
wpłynąć na przeciwnika.

SOULTIMATE
Wyprowadź ostateczne
ruchy Yo-kai!

Niektóre Yo-kai można nawet połączyć
z przedmiotami. Spróbuj odblokować
w ten sposób rzadkie rodzaje Yo-kai!
Połącz Ake z hantlami i uwolnij silnego
Yo-kai, Payna.

EWOLUCJA
Im więcej walczą wasze Yo-kai, tym bardziej
stają się doświadczone. Po uzyskaniu
konkretnego poziomu niektóre Yo-kai staną
się nową, lepszą wersją siebie!

GRAJ RAZEM!
Możesz walczyć z przyjaciółmi, wymieniać się Medalami Yo-kai, a nawet tworzyć
drużyny w kooperacyjnym multiplayerze w trybie Yo-kai Watch Blasters.

DOŁĄCZ DO DRUŻYNY W TRYBIE
YO-KAI WATCH BLASTERS

VS
Rywalizuj z przyjaciółmi za pomocą Local Play lub, pierwszy raz w serii, przez połączenie
internetowe*. Zdobywaj punkty, które wymienić można na przedmioty w grze.

WYMIENIAJ SIĘ MEDALAMI YO-KAI!
Wymieniaj się Medalami Yo-kai ze znajomymi
obok ciebie lub przez
Internet*. Wymiana jest
świetnym
sposobem
na zdobycie Yo-kai, które znaleźć może tylko w
jednej wersji gry!

Graj jako Yo-kai, z którym się zaprzyjaźniłeś w grze i pracuj z przyjaciółmi, aby stworzyć
niepokonany zespół. Pamiętaj, im lepiej będzie szło drużynie, tym lepsze dostanie nagrody.

POBIERZ DARMOWE DEMO ZE
SKLEPU NINTENDO ESHOP!*
W demo YO-KAI WATCH 2 możesz zwiedzić miejscowość Harrisville, uroczą wioskę,
gdzie po raz pierwszy spotkasz Hovernyana! Odkryj miasto, walcz z Yo-kai i wypatruj
sekretów...

* Wymagane bezprzewodowe połączenie z Internetem, rejestracja konta Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie jego warunków.

DOŁĄCZYSZ DO BONY
SPIRIT CZY FLESHY SOUL?
SOUL?
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Niektóre Yo-kai można spotkać tylko
w jednej wersji gry!

Zawiera ekskluzywny Medal Jibanyana, który odblokowuje
nowy ruch Soultimate do użycia w walce!
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Odwiedź oficjalną stronę, gdzie znajdziesz więcej informacji: http://yo-kai.nintendo.co.uk/

