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ŚŚwwiiaatt PPookkéémmoonnóóww…

OdwiedźOdwiedź
region Alola!region Alola!

…i zmierz się ze złym …i zmierz się ze złym 
Zespołem Skull!Zespołem Skull!

To początekTo początek
przygody…przygody…

Poznaj nowych przyjaciół...Poznaj nowych przyjaciół...

Gry Pokémon to seria RPG rozgrywających się

w świecie zamieszkałym przez tajemnicze stworzenia

zwane Pokémonami. Pokémony to stworki o wielu

kształtach i rozmiarach! Są ich setki!

Twoja nowa przygoda

w Pokémon Sun i Pokémon

Moon rozegra się na

tropikalnych wyspach 

regionu Alola! Region Alola 

jest otoczonym morzem 

kurortem wypoczynkowym. 

Zjeżdżają do niego turyści 

z całego świata!

W regionie Alola grasuje

i sprawia kłopoty grupa

złoczyńców zwana  

Zespołem Skull. Kradną 

oni Pokémony innych 

ludzi, niszczą miejsca prób 

i specjalizują się w złych 

uczynkach.

Oprychy z Zespołu Skull

Szef Zespołu
Skull Guzma

Admin
Zespołu Skull

Plumeria

Professor Kukui
Profesor Kukui to 

niezawodny profesor 

Pokémon z regionu Alola. 

Mieszka niedaleko twojego 

domu i pokłada w Tobie 

nadzieję! Luźno narzuca 

na siebie kitel, wyrażając 

tym swój wyjątkowy styl.

Lillie
Lillie to tajemnicza 

dziewczyna, asystentka 

profesora. Nie przepada 

za walkami Pokémonów, 

ale lubi czytać i pochłonęła 

wiele książek!

Hau
Hau to młody chłopak 

z wielkim apetytem, 

uwielbiający Pokémony! 

Zaprzyjaźnia się z Tobą tuż 

po Twoim przyjeździe.

Nowy Rotom Pokédex

zapisuje informacje

o stworkach i mówi ci, co

robić dalej— do tego ma

własną osobowość!
W Pokémon Sun i Pokémon 

Moon staniesz się trenerem 

Pokémonów, który wyruszy 

w podróż po regionie Alola.

Jako trener Pokémonów 

musisz zbierać, trenować 

i walczyć, aby podołać 

Próbom Wysp. Więcej 

dowiesz się na stronie 9.

O Z ł Sk ll

……
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Wybierz startera!WyWyWyWyWyWyWyWyWyWyWyyyybibibibibibibibibibierererererererererere zzzzzzzzzz ststststststststststs arararararararararara teteteteteteteteteteerarararararararararaa!!!!!!!!!!!

Kto pomoże Ci w Twojej podróży?KKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtKtoooooooooooooo popopopopopopopopopopopopopopp momomomomomomomomomomomomoożżżżżeżeżeżeżeżeżeżeżeżeżeżeżee CCCCCCCCCCCCCCCCCCiiiiiiiiiiiiiiiiii wwwwwwwwwwwww w TTTTTwTwTwTwTwTwTwTwTwTwTwTwTww jjjjjojojojojojojojojojojojojojojjj jjjjjejejejejejejejejejejejejejejjj pppppppppppppppp ddddodododododododododododododod óóóóróróróróróróróróróróróróróóżżżżżyżyżyżyżyżyżyżyżyżyżyżyżyyyyy??????????????????

Grass/Flying 
(trawiasty/latający)

Water (wodny) Fire (ognisty)

Rowlet atakuje nie 

wydając dźwięków!

Tapu Koko
Electric/Fairy

elektryczny/baśniowy

Yungoos 

Normal

normalny

Pikipek 

Normal/Flying

normalny/latający

Turtonator
Fire/Dragon

ognisty/smok

Togedemaru

Electric/Steel

elektryczny/stalowy

Wishiwashi

Water

wodny

Crabrawler

Fighting

walczący

GrubbinGrubbin
Bug

robak

Sandygast Sandygast 

Ghost/Ground

duch/ziemny

Fomantis 
Grass

trawiasty

Popplio pływa z prędkością 

ponad 40 km/h!

Litten atakuje płonącymi 

kłaczkami!

Rowlet Rowlet PopplioPopplio Litten

TaTa
Ele

ele

YY

norma

owy

k k 

ying

TurtonatorTurtonator

CC

F

wTogedemaruTogedemaru

shishi

LittenLitten

PoznajPoznaj
typy!typy!

Zupełnie noweZupełnie nowe
warianty regionalnewarianty regionalne

Wybór Pokémona-startera to bardzo ważna decyzja. Właśnie ten stworek 

będzie Ci towarzyszył podczas nowej przygody, więc wybierz mądrze…
Istnieje osiemnaście różnych typów Pokémonów. Niektóre z nich są silniejsze przeciw innym!

Pokémony mają również umiejętności, które niejednokrotnie odmieniają przebieg bitwy!

Oto przykładowe Pokémony, na który natrafi sz podczas podróży:

Niektóre Pokémony

przystosowały się do

wyjątkowego mikroklimatu

regionu Alola i przybrały

formy nieznane w innych

miejscach!

Vulpix 

Alolański

Raichu 

Alolański

Exeggutor 

Alolański

Meowth

Alolański
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Pokémon TotemPokémon Totem

Łap…Łap…
Wyzwanie WyspWyzwanie Wysp

Wielkie PróbyWielkie Próby

…i walcz ze swoimi Pokémonami!…i walcz ze swoimi Pokémonami!

Trenuj, ewoluuj…
Próby Wyzwania WyspPróby Wyzwania Wysp

Walcz z Pokémonami, aby

je zmęczyć, rzuć Poké Ball

i złap je!

Podróżuj przez każdą z czterech wysp!

Podołaj Próbom i ukończ Wyzwanie Wysp!

Na końcu każdej próby

czekał będzie silny Pokémon

Totem. Ale uważaj!

Pokonaj Kahunę wyspy w Wielkiej Próbie, aby móc

dostać się na kolejną wyspę!

Zupełnie nowe Ruchy-Z

Kiedy życzenia i ruchy trenera 

i Pokémona współgrają ze sobą—

efektem będzie wybuchowa siła 

Ruchu-Z!

Trenuj i ewoluuj

Pokémony, aby stawały

się silniejsze i uczyły

się nowych ruchów!

Hyper Trening pozwoli na

zwiększenie siły Pokémona

na poziomie 100, z którym

dzielisz wiele wspomnień!

Pokémon Totem może wezwać

sprzymierzeńców na pomoc!

Pokémony spotkasz

w wysokiej trawie,

jaskiniach i morzu!

TrenujTrenuj

by

all

P

w

ja

Sandygast 

Ghost/Ground

duch/ziemny

Ghost/Ground

duch/ziemny

Palossand Palossand 
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Pokémony kochają

Poké Fasolki.

…Tak bardzo jak

być głaskane!

Wymieniaj sięWymieniaj się
PokémonamiPokémonami
i walcz z innymi!i walcz z innymi!

Zadbaj o swoje PokémonyZZZZaZaZaZaZaZaZaZaZaZadbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdb jjjajajajajajajajajajajj oooooooooo sssssssssswowowowowowowowowowojjjjejejejejejejejejejej PPPPPPPPPPPPP kkkokokokokokokokokokokéééémémémémémémémémémémononononononononononyyyyyyyyyyy
i zaprzyjaźnij się z nimi!iiii i zazazazaprprprp zyzyzyzyjjajajajaźźnźnźnźnijijijijij ssssiięięięię zzzz nnniimimimimi!i!i!i!i!

Spędź czas na PlacuSpSpSpSpSppędędędędędę źźźźź czczczczczasasasasas nnnnnaaaa a PlPlPlPlPlacacacacacuuuuu
FestiwalowymFeFeststiiwiw lalalowowymym
z przyjaciółmi!*z z prprzyzyjjaja iciciółółół imimi!*!*!

Wykorzystaj funkcję 

Poké Relaks (Pokémon

Refresh), aby zadbać

o swoje Pokémony. 

Możesz zająć się nimi,

kiedy są wybrudzone po

bitwie i je wyczyścić!

Plac Festiwalowy to miejsce, w którym można,

m.in. walczyć i wymieniać się z innymi. Tutaj

świętowanie nigdy się nie kończy, a trenerzy z całego 

świata spotykają się ze sobą i razem spędzają czas.

Po porozmawianiu

z ludźmi i wysłuchaniu

ich próśb otrzymasz

Monety Festiwalowe,

które wydasz na Placu.

Znajduje się tu wiele

fajnych sklepów.

*Wymagany dostęp do Internetu.

Zajmując się Pokémonem, możesz nawet uleczyć

zatrucie czy paraliż, którymi Twój stworek został

potraktowany podczas bitwy!

Pokémony, które bardzo się do Ciebie przywiążą, dadzą

z siebie wszystko podczas walki: będą częściej unikały

ataków przeciwników, a czasem nawet pozostaną na

polu bitwy mimo bycia na skraju omdlenia!

Ulecz zatrucie

Spearowa!

Wyzwól Eevee’ego

od paraliżu!

Zajmij się swoimi Pokémonami dzięki

funkcji Poké Relaks, aby jeszcze bardziej

wsparły Cię podczas podróży!

Kupisz tu rzadkie

przedmioty!

Gadaj i kupuj!Gadaj i kupuj!
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Solgaleo i Lunala zmieniają formę podczas używania tych ruchów!

Psychic/Steel (psychiczny/stalowy) Psychic/Ghost (psychiczny/duch)
Solgaleo jest znany jako „bestia, która pożera 

słońce.” Posługuje się ruchem Słoneczne 

Uderzenie (Sunsteel Strike), atakując 

przeciwnika z siłą meteoru!

Lunala jest znana jako „bestia, która wzywa 

księżyc.” Posługuje się ruchem Księżycowy 

Promień (Moongeist Beam), atakując złowro-

gim promieniem światła!

Solgaleo LunalaS l lS l l LL

Odkryj tajemnicę skrywanąOdOdOdOdOdOdkrkrkrkrkryjyjyjyjyjyjyjyj tttttajajajajajjjjemememememnininininicęcęcęcęcęcęęę sssssskrkrkrkrkrywywywywywywyy anananananąąąąąąąą
przez legendarne Pokémony!prprprp zezezezezzzz lllelelelegegegege ddndndndndararara nenenene PPPPPP kkokokokokééémémémémonononon !!y!y!y!y!

Tajemnicze stworzeniaTaTaTaTaTajejejejejej mnmnmnmnmniciciciciczezezezeze ssssstwtwtwtwtworororororzezezezezenininininiaaaaa
zagrażają regionowi Alola zazagrgr żażaż jajająą rere igigiononowowiii lAlAl lololaa
– Ultra Bestie!– UlUlUltrtra a BBeBeststiieie!!!

UB-02 Beauty
Ta Ultra Bestia pojawia się 

w Pokémon Moon i jest 

znana pod nazwą kodową 

Beauty. Ma cienkie nogi, 

które pozwalają jej osiągać 

tak wielką prędkość, że 

podobno potrafi  unikać 

błyskawic!

UB-01
Ciało UB-01 stworzone jest 

z substancji podobnej do 

szkła. Jego kształt ciągle 

się zmienia i nigdy nie jest 

taki sam.

UB-02 Absorption
Ta Ultra Bestia pojawia 

się w Pokémon Sun i jest 

znana pod nazwą kodową 

Absorption. Całe ciało UB-02 

Absorption pokryte jest 

nabrzmiałymi potężnymi 

mięśniami. Dzięki nim 

pomiary siły uderzeń tej 

bestii wychodzą poza skalę!

Podczas swojej przygody spotkasz Ultra Bestie — zaatakują one region Alola! 

Ich liczba ani cel nie są znane, ale wygląda na to, że jest ich więcej niż opisano poniżej!
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Nowe super funkcje!NNNNoNoNoNoNoNoNoNoNoNowewewewewewewewewewe ssssssssssupupupupupupupupupupperererererererererer fffffffffffffununununununununununkkkkckckckckckckckckckcjjjjejejejejejejejejejej !!!!!!!!!!!!!
Odkryj nowości w grachOdOdOdOdOdkkrkrkr jyjyjyjyj nnnowowowow śośośośoś icicicici wwww ggggrararaa hchchchch
Pokémon Sun i Moon!PoPoPoPokékékékémomomomonnnn SuSuSuSunnnn iiii MoMoMoMoonononon!!!!

Wykorzystaj Poké Transport!Wykorzystaj Poké Transport!

Poznaj nowe Pokémony

dzięki czytnikowi QR!

Organizuj swoje własne turnieje lub bierz udział

w zawodach online i na żywo dzięki Pokémon Global Link!

Skanuj…

…i znajdź je!

Nowy formatNowy format
bitew: ‘Battle Royal’bitew: ‘Battle Royal’

Walka czterech trenerów,

w której każdy walczy

przeciw wszystkim!

Poké Kurort (PokéPelago) składa się z wielu różnych wysp. Pokémony mogą

je zwiedzać, bawić się na nich sprzętem sportowych i miło spędzać czas. Jeśli wyślesz do 

Poké Kurortu wiele stworków, pojawią się w nim nowe udogodnienia i nowe rodzaje wysp!

Poké Finder Poké Finder 

Dzięki Poké Wizjerowi (Poké Finder)

zrobisz zdjęcia napotkanym stworkom!

W tym miejscu

można odpalić

Poké Wizjer!

Zrób zdjęcie

Pikachu!

Udało się zrobić

świetne zdjęcie!

Poké Kurort – Raj dlaPoké Kurort – Raj dla
Pokémonów z komputera!Pokémonów z komputera!
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www.nintendo.pl

PrPrPrPrememememe ieieieieerarararaa 222233333 lilililiststststs opopopopoppadadadadadaaaaa

Pokémon Sun PPPPoPoPoPoPoPoPoPoPoPokékékékékékékékékékékékékémomomomomomomomomomonnnnnnnnn n SSSSuSuSuSuSuSuSuSuSuSunnnnnnnnnn
i Pokémon Mooniiii i PoPoPoPokékékékékémomomomonnnn MoMoMoMoonononon

Specjalna Wersja DemoSpSpSpSpececececjajajajalnlnlnlnaaaa WeWeWeWersrsrsrsjajajaja DDDDememememoooo
Dostępna w

ppppadadadadaaaaapppppadadadadaaaaa

Prześlij Ash-Greninję 

doPokémon Sun 

lub Pokémon Moon


