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pRedstavujepRedstavuje

SESE

TERMINATERMINA

Během nového dobrodružství najdete 
známé zbraně a předměty. Budete se 

prosekávat zástupy  nebezpečných 
příšer mečem a odrážet jejich výpady 
štítem. Nové cesty otevřete ve zdech 

bombami a tím vaše možnosti ani 
zdaleka nekončí!

KonecKonec

pRichází...pRichází...

Link naštěstí ovládá jedinečné síly okaríny času. 
S její pomocí může zpomalovat čas, přeskakovat v 
něm dopředu anebo se naopak vracet na začátek 

osudného třídenního cyklu. 
 

Tři dny budete prožívat znovu a znovu. Během hraní 
najdete nové informace, vylepšíte své schopnosti a 

nakonec zaženete od Terminy příšerný osud.

V Termině navštívíte řadu lokací, mezi jinými 
rozsáhlé pláně, ledové pohoří Snowhead a temné 

hlubiny zátoky Great Bay.

Link nemá ani chvilku oddychu. Hned jak 
skončilo jeho dobrodružství v The Legend of 
Zelda: Ocarina of Time, dostal se do záhad-

ného světa Termina. Velmi rychle zjistil, že nad 
Terminou visí ohromný problém. Jmenuje se 
Měsíc a každým dnem se přibližuje blíže ke 

krajině. Link musí odvrátit hrozící srážku, která 
by přinesla Termině absolutní zánik.

Bláznivý Skull Kid si nasadil masku 
Majory a zneužil jejích schopností, aby 
přitáhl Měsíc blíže ke krajině. Každou 

hodinu se Měsíc přibližuje a Link 
má pouhé tři dny na to, aby aktivity 

ďábelského skřeta zastavil, jinak bude 
Termina zničena vlastní oběžnicí.



MaskovanýMaskovaný

        hrdina        hrdina

Linkovi v jeho úkolu pomůže dvacet různých masek 
skrytých na různých místech.  Některé ho dokonce 
změní v jinou bytost s unikátními vlastnostmi! Jen 
s jejich využitím porazíte určité nepřátele, odhalíte 

řešení hádanek anebo najdete průchody do nových 
míst v Termině.

Po změně v Deku Scrub začne Link létat a 
dostane se na předtím nedosažitelná místa. 

Může také skákat přes vodu a plivat po 
nepřátelích bubliny.

Jako Gorn rozdává Link silné rány pěstí a dokáže 
jedním dupnutím zacvaknout gigantické přepínače. 

Může se také sbalit do klubíčka a překonat široké 
propasti nebo prorazit zamrzlý terén.

LidéLidé

     v tísni     v tísni

Kluci si vedou kroniku Bombers‘ Notebook, která Linkovi pomůže 
zorientovat se v událostech a lidských aktivitách v Termině. Můžete si 
také nastavit upozornění na určitou událost a zúčastnit se jí. A když ji 

prošvihnete? Pak stačí použít okarínu času a ohnout tok času...

Uprostřed Terminy stojí Clock Town. Spousta 
obyvatel se potýká s náročnými úkoly i 

všedními povinnostmi a Linka za pomoc 
štědře odmění. Ve městě najdete také klub 

Bombers Secret Society of Justice. Jde o partu 
kluků, kteří si předsevzali, že budou pomáhat 

ostatním lidem.



OdhalteOdhalte

   tajemství!   tajemství!

Až vás začne plnění náročných hlavních 
úkolů zmáhat, zkuste si zahrát jednu z 
miniher v Clock Town anebo v krajině 

Terminy. Najdete zde například střelnici, 
bludiště, závody anebo si můžete zarybařit. 

I hrdina potřebuje oddych – tak proč se 
nepobavit minihrami?

Na hrdinu času čeká svět 
plný dobrodružství, akce a 

hádanek. Link odhalí tajemství 
masky Majory pouze tak, že 
prozkoumá každé zákoutí 

Terminy a úspěšně projde všemi 
podzemními labyrinty. V každém 

z nich najde náročné hádanky, 
pasti a zkoušky. Překonejte je! 

Jedině tak zastavíte Skull Kida a 
odvrátíte pád Měsíce.
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