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Witaj w świecieWitaj w świecie
of Monster Hunterof Monster Hunter

Wejdź do świata Monster Hunter™
Generations i zmierz się z dziczą, walcząc

z nieposkromionymi stadami groźnych
potworów! Wybierz jeden z czterech «Stylów

Łowów», zabierz ze sobą broń i pokonaj
olbrzymie bestie, samemu lub jako członek

drużyny łowców!
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MONSTER HUNTER GENERATIONS w Internecie:

http://game.capcom.com/manual/MH_Gen/en-UK
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Fated FourFaFaFaFatetetetedddd FoFoFoFourururur

Astalos Mizutsune

Gammoth Glavenus

Astalos to agresywny elektryczny wiwern, który potrafi  wyzwolić

elektryczność z każdej części swojego ciała.

Majestatyczny lewiatan Mizutsune wykorzystuje bańki, którymi

spowalnia ofi ary, aby bawić się nimi przed ich uśmierceniem.

Gammoth jest bestią z wielkimi kłami, która potrafi  przeżyć

w bardzo niskich temperaturach i śniegiem zabija swoich wrogów.

Brutalny wiwern Glavenus wyprowadza niszczące ciosy ogonem

w kształcie miecza.
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Twój ŁowcaTwTwTwTwójójójój ŁŁŁŁowowowowcacacaca

MisjeMiMiMisjsjsjeee

Wygląd swojego łowcy możesz dostosować, stworzenie 

Idealnej postaci jest bardzo łatwe. Masz do wyboru wiele 

twarzy, fryzur, kolorów skóry i głosów.

Mieszaj i łącz ze sobą części zbroi, aby w 

pełni dostosować wygląd łowcy!

Jako łowca masz za zadanie wyposażyć się w broń i 

wykorzystać ją przeciwko przeróżnym bestiom. Część z nich 

zagraża okolicznym wioskom.

Zbieraj
Zbadaj okolicę, aby zebrać przedmioty, takie jak zioła, 

minerały czy nawet rzadkie jaja potworów.

Poluj
Najczęściej Twoim celem będzie wyśledzenie i zgładzenie 

groźnego potwora lub grupy potworów.

Łap
Poluj na wyznaczonego potwora, a następnie złap go i nie 

zabijaj, ale uspokój.
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PalicoesPaPalilil cococoeseses

Nowy Tryb MaruderaNoNoNowywywy TTTryryrybbb MaMaMarururudedederarara

Felyne mogą być też 

Twoimi Palicoes, pomagającymi 

ci podczas wypraw. 

Podczas misji może towarzyszyć Ci 

do dwóch Palicoes. 

Wytrenuj ich i dobrze wyposaż, aby nieustannie byli w pełni sił! 

Zarejestrowanie Palico w roli Marudera pozwala na przejęcie 

kontroli nad Felyne w Trybie Marudera!

Tryb Marudera (Prowler Mode) pomoże nowicjuszom wejść do 

świata Monster Hunter, a doświadczonym łowcom zapewni zupełnie 

nowe wyzwanie. 

Maruderzy dysponują godnymi uwagi umiejętnościami, są 

niezwykle wytrzymali i potrafi ą łatwiej zbierać odnawiające 

zdrowie Acorny, dzięki którym po zemdleniu wracają do akcji. 

Maruderzy dysponują dziewięcioma życiami, a przed pokonaniem 

mogą paść aż trzy razy!

Jako Maruder możesz wyruszyć na dowolną misję i wesprzeć innych 

Łowców w walce lub poprowadzić ją samemu! W tym trybie możesz 

również polować z przyjaciółmi w sieci lokalnej lub online!*

Twój MaruderTwTwTwTwójójójój MMMMararararududududerererer

Tuż po rozpoczęciu podróży możesz stworzyć swojego własnego 

Marudera (Prowler), wojownika Felyne, którym możesz sterować!

Po ukończeniu misji możesz przełączyć się między 

Łowcą a Maruderem w Palico Board.
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MultiplayerMuMuMuMultltltltipipipiplalalalayeyeyeyerrrrLokacjeLoLoLoLokakakakacjcjcjcjeeee

Niezależnie czy grasz jako łowca, czy jako Maruder, połącz siły z 

trzema innymi graczami w trybie multiplayer, w sieci lokalnej lub 

online*. Jako drużyna obalcie behemoty! 

Wspólną grę z trzema przyjaciółmi z Internetu* lub Twojej 

okolicy można zacząć tak łatwo, jak nigdy wcześniej!

UdoskonaloneUdoskonalone

tereny łowówtereny łowów

Nowe terenyNowe tereny

łowówłowów

Nowe wioskiNowe wioskiKlasyczne wioskiKlasyczne wioski

Zjedz pyszny posiłek przed ważnym zadaniem, aby 

zadawać dodatkowe obrażenia lub zwiększyć swoją 

wytrzymałość podczas walki.
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Walcz ze Stylem!Walcz ze Stylem!

Styl Twojego ŁowcyStStStylylyl TTTwowowojejejegogogo ŁŁŁowowowcycycy

Artsy ŁowcyArArtstsyy ŁoŁowcwcyy

Dostosuj umiejętności swojego Łowcy, wybierając
jeden z czterech Stylów Łowów i opracuj swoją
strategię. Możesz też wykorzystać Artsy Łowcy,
aby wyprowadzić specjalne ruchy, dzięki którym

pokonasz ogromnych przeciwników!

Guild Style
Idealny na każdą okazję. Dobrze 

znany doświadczonym łowcom.

Zostań mistrzem w posługiwaniu 

się wybraną bronią.

Wyprowadź nowe ruchy 

wykorzystując Artsy Łowcy. Napełnij 

Arts Gauge łącząc ze sobą kolejne 

ataki i wyprowadź niesamowite 

ruchy, aby unikać niebezpieczeństw, 

leczyć innych graczy lub potężnie 

zaatakować! 

Artsy można nabyć wypełniając misje 

z Hubu Łowców, ale pamiętaj: liczba 

Artsów, które może poznać Łowca, 

zależy od wybranego Stylu Łowów. 

Wybieraj mądrze!

Striker Style
Uzbrój się w trzy różne Artsy. 

Arts Gauge będzie napełniał się 

nawet podczas otrzymywania 

obrażeń, co pozwoli na kontratak 

combosami Artsów!

Aerial Style
Skocz wysoko wykorzystując beczki, potwory 

oraz innych graczy. Wskocz na potwora i 

zacznij go ujeżdżać lub zaatakuj z wyskoku!

Adept Style
Blokuj ataki, unikaj ich i odpowiadaj na 

nie ruchami opartymi na wybranej broni.

Ucz się wyprowadzać je w odpowiednim 

momencie i stań się niepokonany!

12 13



Great Sword (ciężka)

Wielki miecz ma niszczycielską

moc, można go też używać

do blokowania ataków.

Long Sword (szybka)

Długi miecz jest równie piękny,

co silny. Potrafi  przeciąć

łuski wiwerny niczym papier.

Sword & Shield (szybka)

Miecz i tarcza to tradycyjne wyposażenie.

Cieszy się popularnością ze względu na

możliwość zastosowania w wielu różnych

sytuacjach i dużą manewrowość.

Dual Blades (szybka)

Te dwa ostrza są błyskawiczne,

idealne do płynnych uderzeń.

Doprowadź ataki i uniki do 

perfekcji, aby potwory nie miały 

żadnych szans.

Hammer (ciężka)

Młot to broń biała, która skupia

się wyłącznie na ofensywie. Naładuj

ją, aby wyprowadzać różne rodzaje

mocnych ciosów, które zwalą 

potwory z nóg.

Klasy broniKlKlasasyy brbrononii

Klasa Blademaster

Blademasters to mistrzowie ostrza, którzy są wyposażeni w zbroję i 

broń białą.
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Hunting Horn
(specjalna)

Róg łowiecki to ogromna broń,

na której można grać. Granie

określonych sekwencji nut,

tworzących pewne melodie,

podnosi statystyki łowcy.

Lance (ciężka)

Lanca nie tylko pozwala

zaatakować morderczym

ciosem z oddali, ale jest też

tarczą nie do pokonania.

Gunlance (ciężka)

To wielkie działo połączone

z olbrzymią lancą, zadające z bliska

niewiarygodne obrażenia.

Switch Axe
(techniczna)

Ta niesamowita broń 

zmienia formę. Może być 

toporem albo mieczem.
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Insect Glaive (szybka)

Twój latający Kinsect potrafi  

zbierać wzmacniający umiejętności 

wyciąg z potworów, a Ty możesz 

wykonać skok, wykorzystując 

glewię.

Charge Blade
(techniczna)

Jest jednocześnie szybkim mieczem

i ostrym toporem. Wyprowadzisz

nią potężne ataki żywiołowe.
Heavy Bowgun
(miotająca)

Potężna broń miotająca, która

lepiej broni przed potworami.

Jej wadą jest duży ciężar.

Light Bowgun (miotająca)

Lżejsza broń palna, którą

ostrzelasz przeciwnika z dużej

odległości. Wykorzystanie innej

amunicji odmieni jej zastosowanie.

 

Bow (miotająca)

Dla wyszkolonych łowców łuk to

broń o największym potencjale.

Pokryj strzałę specjalną substancją

i wystrzel ją prosto w potwora.

Klasa Gunner

Gunners noszą lekkie zbroje i wykorzystują broń miotającą, 

taką jak na przykład łuk.
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Zeskanuj 
kod QR,

aby pobrać

darmowedarmowe
demo!*demo!*

Premiera 15 lipcaPPPPrrrreeeeemmmmiiiieeeeerrrraaaa 11115555 llllliiiippppccccaaaa

www.nintendo.co.uk/monsterhuntergenerations

/monsterhunter /monsterhunter@MonsterHunter
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