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STEROWANIE

Jednocześnie może grać do 4 graczy. Gdy ktoś zechce dołączyć lub 
opuścić rozgrywkę, gra będzie toczyć się dalej, bez przerwy.

 



Ruch

BACK (tylko dla dodatkowych graczy)
Wciśnij raz, by zmienić się w bańkę
Wciśnij drugi raz, aby opuścić grę w dowolnej chwili

Menu pauzy

Skok / Przytrzymaj, 
aby latać

Wydawaj rozkazy 
Murfy’emu

Otwórz walizkę

Sprint (przytrzymaj)
Uderzenie / Przytrzymaj, by 

wykonać potężny atak
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WPROWADZENIE
Rozdroża Marzeń ponownie mają kłopoty! Podczas 100-letniej drzemki 
koszmary mnożyły się, rozprzestrzeniały, tworzyły nowe potwory, jeszcze 
gorsze niż wcześniej. 
To stworzenia z legend… Smoki, wielkie żaby, potwory morskie, a nawet źli 
luchadorzy. Stworzyły niesamowite światy w Rozdrożach Marzeń i szerzą 
chaos, chwytając wszystkie Małaki, które wpadną im w ręce. Wreszcie, 
dzięki pomocy Murfy’ego, Rayman i Globox zostają zbudzeni, by zmierzyć 
się z tymi koszmarami i uratować Małaki. Po przebudzeniu zauważają, że 
ich stary przyjaciel Śniący Bańki wypełnił swój dom magicznymi obrazami, 
które przedstawiają stworzone przez koszmary światy.
W rzeczywistości każdy z tych obrazów jest portalem prowadzącym do 
danego świata, więc ekipa rzuca się do środka. Tak zaczyna się przygoda. 
Będą musieli biegać, skakać i walczyć, aby przebić się przez każdy ze 
światów, spotkać nowych przyjaciół i odkryć sekret każdego legendarnego 
obrazu.
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WSPARCIE TECHNICZNE
W razie wystąpienia problemów technicznych z grą zachęcamy do odwiedzenia 
centrum pomocy technicznej pod następnującym adresem 
http://support.ubi.com/
Nasze centrum pomocy technicznej zawiera odpowiedzi na najczęściej  
zadawane pytania. 
Usługa ta jest darmowa i jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Jeśli odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się na stronie internetowej 
prosimy skontaktować się z zespołem pomocy techniczej drogą e-mailową za 
pośrednictwem strony internetowej.  W tym celu wystarczy kliknąć na opcję 
“Zadaj pytanie” na stronie http://support.ubi.com/ 
Zespół pomocy technicznej jest również dostępny pod numerem 022 306 00 63 
(koszt połączenia za jedną minutę według taryfikatora operatora telefonicznego 
za połączenie do Warszawy) od poniedziałku do piątku między godziną 16:00 a 
20:00 (z wyłączeniem świąt).



Zbieraj jednostki 
w trakcie gry, 
by odblokować 
następujące 
nagrody:
-  motyw z Rayman® 

Legends
-  5 000 dodatkowych 

Lumów
-  7 000 dodatkowych 

Lumów
-  10 000 dodatkowych 

Lumów

Wydłuż czas spędzony 
z grą, kupując 
dodatkową zawartość.

Połącz się ze zna-
jomymi i dziel się 
osiągnięciami.

Oglądaj fi lmy z gry,
ekskluzywne zwias-
tuny oraz materiały z 
największych
wydarzeń z branży.

Załóż darmowe konto
z poziomu gry lub przez 

uplay.com,
by otrzymać wyjątkową

zawartość w grze.

Więcej zabawy z grami!
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