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TERMINIE!TERMINIE!

Podczas swojej przygody Link 
napotka wiele znajomych broni 
i przedmiotów. Walcz z dzikimi 

stworzeniami mieczem, obroń się 
przed atakami tarczą, użyj bomb, 

aby zrobić przejście...
Masz mnóstwo możliwości!

KONIECKONIEC

JEST BLISKI...JEST BLISKI...

Na szczęście Link ma przy sobie swoją Okarynę 
Czasu. Przy pomocy tego instrumentu manipuluje 

czasem - może go spowalniać, przenosić się
w przyszłość, a nawet cofnąć do pierwszego z 

trzech kluczowych dni.
 

Przeżyj te same trzy dni wiele razy, zbierz niezbędną 
wiedzę i zdobądź potrzebne umiejętności, aby 

ostatecznie zmienić przeznaczenie Terminy.

Odkryj rozległe Równiny Terminy, śnieżne góry
Snowhead, głębokie wody Wielkiej Zatoki oraz

więcej innych bardzo ciekawych miejsc.

Niedługo po wydarzeniach ukazanych 
w The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Link rozpo-
czyna nową przygodę w tajemniczej krainie zwanej 

Terminą. Szybko okazuje się, że w Terminie dzieją się 
niepokojące rzeczy: księżyc złowieszczo zbliża się do 
ziemi, każdego dnia wydaje się być bliżej. Link musi 
stanąć do wyścigu z czasem i odkryć sekrety Terminy 

nim spotka ją przerażający los…

Nikczemny Skull Kid zakłóca spokój 
Terminy. Pod potężnym wpływem 

Maski Majory przyzywa księżyc, który 
z godziny na godzinę jest coraz bliżej 

ziemi. Link ma tylko trzy dni, aby 
uchronić Terminę przed zbliżającym 

się kresem.
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     W MASCE     W MASCE

Link może zebrać ponad 20 różnych masek, które po-
mogą mu w jego misji. Niektóre z nich przemienią go 

nawet w inne gatunki i wyposażą w niezwykłe moce! To 
dzięki nim będzie mógł pokonać niektórych przeciwni-
ków, rozwiązywać zagadki i docierać do nowych miejsc.

Przemieniony w Deku Scruba, Link potrafi  
wystrzelić się w powietrze i dolecieć do

wcześniej niedostępnych lokalizacji. Może też 
skakać po wodzie i strzelać z ust

bąbelkami, którymi atakuje przeciwników.

Jako Goron, Link wyprowadza potężne ciosy, a 
tupiąc w ziemię włącza przełączniki. W tej formie 

może zwinąć się w kulkę i turlać z dużą prędkością, 
aby pokonywać przeszkody.

POMÓZPOMÓZ

   MIESZKANCOM!    MIESZKANCOM! 

Bombersi mają specjalny notatnik (Bombers‘ Notebook), który pomaga 
Linkowi w poznawaniu Terminy. Przy jego pomocy będziesz bez problemu 

śledził wszystkie wydarzenia i poznasz rozkłady dnia mieszkańców krainy. Mo-
żesz także ustawić sobie przypomnienie - ale nawet jeśli o czymś zapomnisz, 

zawsze możesz zmienić bieg wydarzeń przy pomocy Okaryny Czasu…

Clock Town znajduje się w centrum Termi-
ny. Wielu mieszkańców miasta potrzebuje 
pomocy i nagrodzi Linka za rozwiązywanie 

codziennych problemów. Clock Town jest też 
bazą grupy chłopców, którzy chcą robić dobre 

uczynki i uszczęśliwiać ludzi. Są znani pod 
nazwą Bombers Secret Society of Justice.



ODKRYJODKRYJ

    WIELKI    WIELKI

     SEKRET!     SEKRET!

Podczas swojej misji Link może wziąć 
udział w wielu mini-grach w mieście Clock 

Town i w całej Terminie. Spróbuj strzelić 
z broni do celów, przejdź przez ruchomy 

labirynt, weź udział w wyścigu lub pójdź na 
ryby. W przerwach między lochami można 

bawić się na wiele sposobów!

Kraina pełna przygód, akcji i zaga-
dek czeka na naszego bohatera. Link 

może odkryć sekret Maski Majory 
tylko poznając całą Terminę oraz 

przechodząc przez tajemnicze lochy 
pełne łamigłówek, pułapek i wyzwań. 
Jego celem jest odnalezienie tajem-
nych mocy, które powstrzymają Skull 
Kida i wstrzymają opadanie księżyca.
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