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Premiera The Bard's Tale IV: Borrows Deep 

Wysłuchaj opowieści barda - kontynuacja legendarnego RPG 
Od 18 września na polskim rynku dostępne jest pudełkowe wydanie gry The Bard's Tale IV:               
Barrows Deep - nowego RPG studia inXile. Produkcja w edycji PC Steam zawiera kinową              
lokalizację oraz cyfrowe dodatki: przedmioty Ognisty róg, Topór Kaela oraz Koło kodów i             
podręcznik do gry. 
 

 
Zwiastun premierowy -- https://youtu.be/z-aggs_A7Uo 

 
Zło znów obrało za cel świat Caith. Śmiałkom nie pozostaje zatem nic innego, jak zebrać               
drużynę, przemierzyć nawiedzone lasy i fantastyczne krainy i toczyć zacięte boje korzystając            
z turowego systemu walki. 
 
The Bard's Tale IV: Barrows Deep to ujęcie FPP, 18 klas postaci oraz setki zaklęć,               
umiejętności i opcji kustomizacji - zarówno bohatera jak i jego kompanów. To rozbudowana             
historia i ponad 350 postaci, które napotkamy na drodze. To kontynuacja klasycznej serii             
RPG, za którą stoi autor takich hitów jak Fallout i Torment: Tides of Numenera - Brian Fargo. 
 

The Bard's Tale IV: Barrows Deepw pudełkowym wydaniu PC od 18 września: 
https://wydawnictwo.techland.pl/nasze-produkty/the-bard039s-tale-iv-barrows-deep  
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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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Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
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