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ROZWIĄŻ TEST!*ROZWIĄŻ TEST!*
Nowy uczeń w Twojej klasie!

Co robisz?

Oprowadzasz go
po szkole.

Myślisz nad tym, o co
się pokłócili.

Szybko biegniesz
do domu.

Charmander Pikachu

PiplupSnivy

Od razu próbujesz z nimi 
porozmawiać.

Nieważne, nie możesz
się spóźnić.

Twoi przyjaciele kłócą się ze sobą, a Ty
chcesz, żeby przestali. Co robisz?

Obudź prawdziwego Pokémona,który w Tobie drzemie!

*Pytania w grze mogą być inne.*Pytania w grze mogą być inne.

Pewna ważna rzecz została u Ciebie domu. 
Idziesz do szkoły i spóźnisz się, jeśli zawrócisz…

Patrzysz jak się
zachowuje.

Kupujesz je przy
pierwszej okazji!

Czekasz aż wszyscy
dostaną swoje porcje.

Wolisz zostać przy
tym, co lubisz.

Zaczynasz jeść od razu,
gdy dostajesz talerz.

W Twojej ulubionej piekarni
pojawiło się nowe ciastko…

Super! Nareszcie czas na obiad! Umierasz z głodu i myślisz
tylko o tym, żeby w końcu coś pożreć…



Pewnego dnia budzisz się
jako Pokémon… Dołącz do
Stowarzyszenia Podróżników,
zbadaj tajemnicze lochy,
nawiąż nowe przyjaźnie
i uratuj świat Pokémonów.

Wybierz Pokémony! 
Masz do wyboru 20 stworków.
Jednym z nich się staniesz,
drugi będzie Ci towarzyszył!

Megaewolucja sprawi, że
bitwy będą niesamowite!
Pokémon, który ma na sobie bransoletkę
looplet i specjalny rodzaj emery, może się
przebudzić. Niektóre przebudzone gatunki
Pokémonów będą megaewoluować!

Poznaj Pokémony!
W grze pojawia się ponad 700 obecnie
znanych Pokémonów, w tym te 
legendarne! Masz za zadanie im 
pomóc i zaprzyjaźnić się z nimi.

Nie trafisz dwa razy
do tego samego lochu!
Lochy są generowane w chwili
wejścia do nich: za każdym razem
korytarze, komnaty, a nawet
przedmioty i Pokémony będą inne!



Meowth Theater

Kecleon Shop

Glorious Gold

Hawlucha’s Slam School

Stowarzyszenie Podróżników

Ucz się i zawrzyj

nowe przyjaźnie!

Pelipper Island

Lapras Travel Liner

Klefki’s Rockin’ Lock

Café Connection

Wysyłaj i pobieraj filmy
z przechodzenia przez lochy,

aby uczyć się z nich gry!

Kupuj przedmioty, które będą
przydatne w bitwie!

W szkole nauczysz się jak walczyć w drużynie
i atakować w formie Sojuszu (Alliance).
Takie ataki są niesamowicie potężne!

Dołącz do Stowarzyszenia Podróżników
i pomóż uratować świat Pokémonów!

Przy pomocy Kul Połączeń
odnajdź Pokémony w potrzebie

i przyjdź im na pomoc! 

Więcej uratowanych Pokémonów
to większa sieć połączeń!

Zamień sztabki złota na pieniądze!

Stworki nauczą się
tu nowych ruchów,

część starych
zapomną, a inne

sobie przypomną!

Odwiedź Wyspę Pelipperów, 
gdzie, m.in. otrzymasz listy
Wonder Mail i połączysz się
z innymi przez StreetPassa!

Liniowiec Laprasa pozwoli Ci
zwiedzić kontynenty Wody, 

Powietrza, Trawy, Mgły i Piasku!

Możesz u niego
otworzyć pudła

ze skarbami
z lochów!

W tym miejscu czasami odbierzesz
nagrody od Pokémonów za wykonane

w lochach misje!



Spodoba Ci się też…

Pokémon Rumble World to pełna akcji
przygoda z Pokémonami Zabawkami!

Podczas podróży po królestwie zabawek
balonami na gorące powietrze będziesz
mógł stoczyć wiele bitew i zebrać ponad

700 Pokémonów Zabawek!

Wersja free-to-start* dostępna w 

*Do pobrania za darmo, mikrotransakcje w grze.

W sklepach!
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