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3 nap alatt?3 nap alatt?



Üdvözlünk Üdvözlünk 

TerminábanTerminában

Új kalandja során Link fegyverek és 
tárgyak egész arzenáljára tehet szert. 

Szállj szembe veszedelmes szörnyete-
gekkel megbízható kardoddal, verd visz-
sza a támadásokat hatalmas pajzsoddal, 
robbants magadnak utat bombáiddal 
és használd többi fegyvered a szüksé-

ges pillanatban!

KözelegKözeleg

a Vég...a Vég...

Szerencsére Link kezében van az Ocarina of Time 
ereje. A varázslatos hangszer segítségével kedvére 
ugrálhat az időben és akár a három nap legelejére 

is visszatérhet. 

Éld át újra és újra ugyanazt a három napot, tegyél 
szert kulcsfontosságú képességekre és információk-

ra, majd változtasd meg Termina sorsát.

Fedezd fel Termina Field hatalmas síkságait, 
Snowhead fagyos hegységeit, Great Bay víz alatti 

mélységeit és sok más érdekes helyszínt.

A The Legend of Zelda: Ocarina of Time eseményeit 
követően Link egy újabb kaland kellős közepén találja ma-
gát, ezúttal Termina misztikus világában. Hamar világossá 
válik számára, hogy Terminában semmi sem az, aminek 

látszik: a hold fenyegetően meresztgeti szemeit, miközben 
a napok múlásával egyre közelebb merészkedik. Linknek 
ezúttal az idővel kell versenyre kelnie és felfedni Termina 

titkait, mielőtt beteljesülne szörnyű végzete… 

A gonosz Skull Kid rosszban sántikál. 
A Majora’s Mask ereje által vezérelve 
megidézi a holdat, ami óráról órára 
egyre közelebb kerül Terminához. 

Linknek csupán 3 napja van megállítani 
a kegyetlen manót, különben Terminát 

elpusztítja saját holdja.



A Maszkos A Maszkos 

      HOs      HOs

Utazásai során Link több, mint 20 maszkot gyűjthet 
össze, amik segítségére lesznek küldetésében. Egyes 

maszkok teljesen más lénnyé változtatják és egyedi ké-
pességekkel ruházzák fel. Vesd be ezeket a különleges 
maszkokat szörnyek legyőzésére, fejtörők megoldására 

és Termina új helyszíneinek felfedezésére.

Deku Scrub alakban Link a levegőbe 
emelkedhet és lebeghet, ezzel pedig eddig 
elérhetetlennek hitt terülereteket is felfedez-

het. Ezenkívül képes a vízfelszínen pattogni és 
szájából buborékokat lőni az ellenfelekre.  

A Goron maszkot magára öltve Link hatalmas ütése-
ket vihet be, a földet taposva pedig kapcsolókat akti-
válhat. Ezenkívül képes labdává gömbölyödni, nagy 
sebességgel gurulva pedig könnyedén megbírkozik 

a jeges környezettel és nagy hasadékokkal.

         Segíts          Segíts 

a Városlakóknak!a Városlakóknak!

A gyerekek különleges könyve, a Bomber’s Notebook segít Linknek észben 
tartani Termina összes eseményét. Használd ezt a füzetkét az emberek napi-
rendjének és a cselekmények követéséhez. Emlékeztetőt is beállíthatsz, de 

ha lekésnél egy eseményt akkor sincs nagy gond, hiszen az Ocarina of Time 
segítségével bármikor felrúghatod a szabályokat…

A Termina közepén elterülő Clock Town lakói 
segítségre szorulnak. Oldd meg mindennapi 
problémáikat, cserébe pedig megjutalmaz-
nak. A városka ad otthont továbbá a jótevő 

kisgyerekekből álló Bombers Secret Society of 
Justice csoportnak is, aminek egyetlen célja, 

hogy boldoggá tegye az embereket.



    Fedd    Fedd

        fel a         fel a 

Rejtélyeket!Rejtélyeket!

Kalandozása során Link részt vehet különböző 
mini-játékokban Clock Town határain belül, de akár 
Termina más tájain is. Légy pontos a céllövöldében, 
navigálj egy trükkösen mozgó labirintusban, indulj 

versenyeken, látogass el a horgásztavakhoz és 
próbáld ki a többi mókás tevékenységet, ha egy kis 

pihenésre vágysz a csaták között.  

Linket egy kalandokkal, akcióval és 
fejtörőkkel teli világ várja. Termina 
minden - agyzsibbasztó feladvá-

nyoktól, trükköktől és kihívásoktól 
hemzsegő - szegletét bejárva tudhat-
ja csak meg Majora’s Mask titkait és 
szerezheti meg az erőt ahhoz, hogy 
megállítsa Skull Kid-et és a holdat. 
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