
 

 

 
 

Techland zapowiada Dying Light 2 na targach E3 
Oczekiwana kontynuacja po raz pierwszy zostanie zaprezentowana mediom 

 
LOS ANGELES -- 10 czerwca 2018 -- Dying Light 2 - sequel hitowej produkcji z               
otwartym światem, został przedstawiony podczas Xbox E3 2018 Briefing na          
tegorocznych targach E3. Dying Light 2 to szereg innowacji i nowatorska wizja            
post-apokalipsy, która dostarczy graczom wszystko, czego oczekiwaliby po        
ulepszonej pod każdym względem kontynuacji uznanej serii - i wiele więcej. 
 

“Jesteśmy bardzo blisko naszej społeczności graczy i słyszeliśmy ich wyraźne          
głosy na temat oczekiwań wobec kontynuacji. Wiem, że musieli trochę na nią            
poczekać, dlatego tym bardziej cieszę się, że wreszcie możemy to powiedzieć:           
Dying Light 2 nadchodzi” - mówi CEO Techlandu, Paweł Marchewka. “Dying Light            
2 to odważny krok w ewolucji marki. Połączenie cech leżących w DNA pierwszej             
odsłony z kompletnie nowymi sposobami na rozgrywkę. Po raz pierwszy w Dying            
Light gracze za pomocą swoich wyborów i czynów zdecydują o losach gnijącej            
metropolii. Chcemy dać im kompletnie nowy poziom swobody, zarówno w kwestii           
prowadzenia historii, ale też walki, parkouru i w każdym innym aspekcie gry”. 

 

 
Dying Light 2 - Pierwszy zwiastun I E3 2018 ---- https://youtu.be/KRScQU_bS1s 

 
Dying Light 2 został zapowiedziany przez słynnego i wielokrotnie nagradzanego          
scenarzystę Chrisa Avellone’a. Amerykanin pełni przy produkcji rolę narrative         

 

https://youtu.be/KRScQU_bS1s


 

designera - jest współautorem historii oraz współtwórcą unikalnego settingu         
gry zwanego Współczesnym Średniowieczem.  
 
Ponadto na scenie pokazano premierowe fragmenty rozgrywki ukazujące        
niespotykany wpływ, jaki na świat gry mają decyzje graczy: 
  

 

Link ---- https://youtu.be/98oJYDRblLI 
 
Dying Light 2 trafi na PC, Xbox One i PlayStation 4. Grę napędza C-Engine -               
nowa generacja wewnętrznego narzędzia Techlandu - skrojona specjalnie do         
produkcji gier action-RPG i action-adventure rozgrywających się w otwartych         
światach. 
 
Dying Light 2 przedstawia unikatową wizję postapokalipsy, nazwaną        
Współczesnym Średniowieczem. To bezlitosna i brutalna rzeczywistość w        
której zagrożeniem są nie tylko zarażeni, ale również nie mający zahamowań ludzie.            
Czy szybkie myślenie, niebywałe umiejętności parkouru i niezłomna wola walki          
uratują Cię przed pochłaniającą świat ciemnością? Podejmuj moralnie        
skomplikowane decyzje, zobacz na własne oczy, jaki mają wpływ na transformację           
chylącego się ku upadkowi miasta. I zdecyduj o jego losie. 
 
Więcej informacji: https://dyinglightgame.com/ 
 
Materiały graficzne z Dying Light 2: 
https://www.dropbox.com/sh/7fevhu4mstnc0d2/AAAmG9iumTN05Pbww4EfTEq7a?d
l=0  
 
 
 
Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
konrad.adamczewski@techland.pl | anna.lada.grodzicka@techland.pl 
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About Techland 
Founded in 1991, Techland is a renowned independent game developer, distributor, and global publisher. The Poland-based                
company is best known for the original Dead Island games, the Call of Juarez series, and most recently for Dying Light and its                       
expansion Dying Light: The Following - the game has been played by over 13 million unique players to date. We are now                      
developing two triple-A titles that are to be released within the next three years. In 2016 Techland became a global video game                      
publisher under the brand of Techland Publishing.  
 
Techland develops and publishes top-tier entertainment content for all the leading platforms, including the PC, Xbox One and                  
PlayStation 4. Comprised of over 350 professionals across four offices in Poland and Canada, the company is committed to                   
delivering unforgettable experiences and using latest technology for innovative entertainment. For more information about the               
company, visit the official website at: http://techlandpublishing.com or http://techland.pl/ 
 
All product titles, publisher names, trademarks, artwork and associated imagery are trademarks, registered trademarks and/or               
copyright material of the respective owners. All rights reserved. 
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