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ODKRYJODKRYJ
UKRYTY ŚWIATUKRYTY ŚWIAT

YO-KAI!YO-KAI!

Katie, Eddie i Bear to najlepsi przyjaciele Nate’a—najlepsi wśród ludzi!
Podczas swojej podróży spotkasz też wiele innych ciekawych postaci.

Yo-kai można znaleźć na całym świecie, jednak
dla większości ludzi są niewidoczne. Zazwyczaj

nie mają złych zamiarów, ale zawsze robią,
co im się podoba i wpływają na otoczenie!

To one często stoją za codziennymi
niepowodzeniami i problemami...

Dzięki mocy zegarka Yo-kai Watch możesz
odszukać ukryte Yo-kai, zaprzyjaźnić się z nimi

i poprosić o pomoc w razie potrzeby.
Na odkrycie przez Ciebie czeka ponad

200 rodzajów Yo-kai!

W grze YO-KAI WATCH natkniesz się na piękne 
krajobrazy, przemierzysz górskie drogi i tętniące życiem 

ulice miast, spotkasz wielu różnych ludzi, a nawet 
przeróżne Yo-kai poproszą Cię o pomoc. Niektóre 

z misji będą częścią głównej historii, a inne po prostu 
dobrą zabawą. We wszystkich rodzajach misji Yo-Kai 

zdobywają doświadczenie i stają się silniejsze!

Pewnego letniego dnia w Springdale Nate, zupełnie zwyczajny
chłopak, wyrusza na poszukiwania owadów do szkolnego
projektu. Na drodze Nate’a staje jednak gadatliwy Yo-kai

o imieniu Whisper! Whisper daje mu Yo-kai Watch, zegarek,
który pozwala ludziom zobaczyć zazwyczaj niewidzialne Yo-kai.

Od tego momentu Nate może badać miejskie tajemnice, 
powstrzymywać psoty Yo-kai i przekonywać je
do wykorzystywania mocy do dobrych celów.

PRZYGODA CZEKA W PRZYGODA CZEKA W 
SPRINGDALE!SPRINGDALE!

GDZIEŚ W POBLIŻU MUSIGDZIEŚ W POBLIŻU MUSI
UKRYWAĆ SIĘ YO-KAI!UKRYWAĆ SIĘ YO-KAI!

SĄ ICHSĄ ICH
SETKI!SETKI!

CZYM SĄ YO-KAI? CZYM SĄ YO-KAI? 

HISTORIA SIĘ ZACZYNA!HISTORIA SIĘ ZACZYNA!

Yo-kai zapieczętowany w kamieniu, który pojawił się
przed Nate’em. Jest „Yo-kai lokajem”, jak sam o sobie

mówi, i zawsze chce jak najwięcej nauczyć Nate’a
o Yo-kai, niezależnie czy on tego chce, czy nie!

Jeden z pierwszych Yo-Kai odkrytych przez Nate’a.
Kiedy nie leży do góry brzuchem objadając się

batonikami, lubi trenować walcząc z przejeżdżającymi
ciężarówkami, co zwykle kończy się boleśnie!

WHISPER

JIBANYAN



Czy wskazówka Twojego zegarka Yo-kai Watch drga? Jeśli tak, to niedaleko kryje się
Yo-kai! Gdy w pobliżu widzisz coś podejrzanego, naciśnij Y, aby przyjrzeć się temu

czemuś wykorzystując Yo-kai Lens. Yo-kai, którym zaimponujesz w bitwie (lub które
przekupisz dając im odpowiednie rzeczy), mogą obdarować Cię Yo-kai Medalami!

Niektóre misje są częścią głównej historii, inne po prostu dobrą zabawą.
Pamięć taty ostatnio się pogorszyła, czy to sprawka Yo-kai?

Komasan szuka swojego brata, pomożesz mu?

ROZGRYWKAROZGRYWKA

Yo-kai można znaleźć w całym mieście,
w śmieciach, wśród drzew i pod samochodami,

dlatego warto sprawdzać każdy zakamarek. W ten 
sposób natrafi sz też na przydatne przedmioty. 

W mieście skrywa się ponad 200 rodzajów Yo-kai. 
Czy zdołasz znaleźć je wszystkie? 

YO-KAI MEDALEYO-KAI MEDALE

ZNAJDŹ JEZNAJDŹ JE
WSZYSTKIE!WSZYSTKIE!

SPRAWDŹ SWÓJ YO-KAI RADAR!SPRAWDŹ SWÓJ YO-KAI RADAR!

WIĘCEJ YO-KAI NA TWOJEJ DRODZE!WIĘCEJ YO-KAI NA TWOJEJ DRODZE!

Możesz grać jako Nate lub Katie albo
ustalić nowe imię, aby odróżnić swoją

postać od innych!

WYBIERZ SWOJĄ
POSTAĆPOSTAĆ

Możesz
ustalić n

Yo-Kai, z którymi się zaprzyjaźnisz, dadzą ci medale, dzięki którym można wezwać je
na pomoc. Byle komu ich oczywiście nie rozdają, musisz udowodnić, że na nie zasługujesz.
Czasem wystarczy im pomóc, czasem nie obejdzie się bez stoczenia z nimi imponujących 

bitew, a niekiedy nawet trzeba dać im coś, co lubią najbardziej! 
W jednej chwili w swoim zegarku Yo-kai Watch można trzymać tylko 6 medali.

Resztę przechowuje się w Yo-kai Medalliumie, klaserze, który jest encyklopedią Yo-kai.



WYCELUJ
Pomóż Yo-kai wycelować

w przeciwnika lub
znajdź jego słaby punkt.

OCZYŚĆ
Jeśli Yo-kai został wprowadzony

w stan Inspirited, ulecz go
i zyskaj więcej doświadczenia.

PRZEDMIOTY
Wykorzystaj przedmioty, aby
pomóc swojej drużynie lub

wpłynąć na przeciwnika.

WALCZ WALCZ 
ZEGARKIEM!ZEGARKIEM!

POMÓŻ YO-KAI NA 4 SPOSOBY!POMÓŻ YO-KAI NA 4 SPOSOBY!

JAK WZMOCNIĆ SWOJEGO YO-KAI!JAK WZMOCNIĆ SWOJEGO YO-KAI!

Pomóż swoim Yo-kai podczas bitew! Użyj wielu
różnych technik, aby znaleźć słabe strony

trudnych do pokonania przeciwników 
i pokonaj ich wykorzystując swoją drużynę!

SOULTIMATESOULTIMATE
Wyprowadź ostateczneWyprowadź ostateczne

ruchy Yo-kai!ruchy Yo-kai!

Pan Zen, mnich w Świątyni Shoten, potrafi 
łączyć ze sobą niektóre Yo-kai w efektywny

sposób. Dokonaj fuzji Jibanyana
i Roughraffa, aby stworzyć super fajnego

złego kociaka Baddinyana.

Niektóre Yo-kai można nawet połączyć
z przedmiotami. Spróbuj odblokować
w ten sposób rzadkie rodzaje Yo-kai!
Po połączeniu Chansina z mieczem

otrzymasz Sheena, mistrza fechtunku.

Im więcej bitew wasze Yo-kai przejdą, tym 
bardziej doświadczone się stają. 

Jak tylko osiągną pewien poziom, niektóre 
z nich uzyskają nową, silniejszą formę. 

FUZJAFUZJA

EWOLUCJAEWOLUCJA

ROZGRYWKAROZGRYWKA



ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ I WALCZZZZZZZZZAAAAAAAAPPPPPPPPRRRRRRRRZZZZZZZZYYYYYYYYJJJJJJJJAAAAAAAAŹŹŹŹŹŹŹŹŹŹŹNNNNNNNNIIIIIIIIJJJJJJJJ SSSSSSSSIIIIIIIIĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘ IIIIIIII WWWWWWWWAAAAAAAALLLLLLLLCCCCCCCCZZZZZZZZ
Z YO-KAI!ZZZZZZ YYYYYYOOOOOOO---KKKKKKAAAAAAIIIIII!!!!!!

* Wymagane bezprzewodowe połączenie 
z internetem, rejestracja Nintendo Network 
ID oraz zaakceptowanie jej warunków. 

Wersja demo 
do pobrania 

za darmo!
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