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Walka o przetrwanie w brutalnym świecie Conana 
Barbarzyńcy 

 

Wyrusz w podróż śladami najsłynniejszego barbarzyńcy w Conan Exiles - nowej grze na PC, 

PlayStation 4 oraz Xbox One. Przetrwaj wśród gęstych dżungli, palących pustyń i 

ośnieżonych gór. Buduj, walcz i zwyciężaj. Conan Exiles ukaże się w Polsce 8 maja 

nakładem wydawnictwa Techland, będącego partnerem firmy Koch Media. 

 

Przetrwanie, budowanie, dominacja - oto czynniki motywujące gracza w Conan Exiles. 

Znany fanom uniwersum, ikoniczny świat Conana może pochwalić się bogatą historią, która 

pozwoli odkrywać tajemnice poprzednich cywilizacji i na ich zgliszczach zbudować własne 

dziedzictwo. Zadaniem gracza będzie utrzymanie się przy życiu wśród bezwzględnych 

bóstw i ogarniętych żądzą krwi kanibali. Gracz nie tylko musi dbać o pokarm i wodę. Musi 

wytwarzać oręż, wznosić domy i fortece oraz mierzyć się z wrogami w brutalnych starciach. 

 

 

Link do zwiastuna Conan Exiles: https://youtu.be/-zcu8tGKVNo  

 

Przetrwaj na barbarzyńskich pustkowiach - walcz z burzami piaskowymi, 

https://youtu.be/-zcu8tGKVNo


 

 

obłędem i dzikimi bestiami. 

*** 

Stwórz własne dziedzictwo - przemierzaj świat niebezpieczeństw i możliwości, 

odkryj pustynne wydmy i mroźne górskie pasma. Buduj osady i miasta 

*** 

Odkryj dzieje pradawnych - badaj inskrypcje, poznaj historię ludów legendarnego 

świata i prastarych cywilizacji 

*** 

Wzywaj bogów - ofiaruj wrogów na ołtarzach swoich okrutnych bogów. Przywołuj 

gigantyczne bóstwa i przejmij nad nimi kontrolę 

*** 

Broń ziem - zmuś przestępców do walki w twojej sprawie. Złam poddanych i zmień 

ich w łuczników, rzemieślników i innych członków społeczności 

*** 

Graj solo lub wspólnie - bądź samotnikiem lub walcz o dominację na publicznych 

serwerach w wieloosobowym trybie dla 40 graczy 

 

Conan Exiles będzie dostępny na PC, PS4 i Xbox One od 8 maja w wersji Day 

One zawierającej dodatkowy miecz i polską lokalizację kinową. 

  

 

O firmie Techland 

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest najbardziej z gier 
Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka Dying Light przyciągnęła ponad 10 
milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzył swoją działalność o wydawnictwo ogólnoświatowe pod marką Techland Publishing. Na początku 2017 
roku firma wydała Torment: Tides of Numenera – ciepło przyjętego duchowego spadkobiercę legendarnego Planescape: Torment. 
Obecnie firma przygotowuje się do wydania Pure Farming 2018 oraz kilku produkcji firm trzecich. 
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. W 
czterech biurach znajdujących się na terenie Polski oraz Kanady pracuje ponad 350 utalentowanych osób. Każdym swoim produktem 
firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych i innowacyjnych technologii. 
 
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz http://techland.pl 
Wszystkie nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki i znaki handlowe, zarejestrowane 
znaki handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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