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Interaktywny zwiastun Torment: Tides of Numenera 

Jak przedstawić zawiłości znaczących wyborów i ich złożone konsekwencje w zwiastunie 

gry? Prawdopodobnie jest to niemożliwe. Chyba że zwiastun jest interaktywny – pozwala 

podejmować decyzje i wypróbować różne ścieżki samodzielnie. By pokazać w możliwie 

najlepszy sposób jak kombinacje wyborów pozwalają graczom kształtować własną historię, 

Wydawnictwo Techland oraz deweloper inXile Entertainment stworzyli interaktywną misję 

z Torment: Tides of Numenera. Gra 28 lutego ukaże się na PlayStation 4, Xbox One i PC w 

pełnej polskiej wersji językowej. 

Narratorem filmu jest Colin McComb - creative lead studia inXile. Niczym mistrz gry w 

tradycyjnych, papierowych RPG poprowadzi on widzów przez zadania, opowie o sekretach i 

subtelnych detalach tajemniczego świata Numenery.   

"Interactive Quest video" z Torment: Tides of Numenera - 
https://youtu.be/7KVBzMQv6C8  

Film może nie działać prawidłowo na urządzeniach mobilnych, zalecane oglądanie na 
komputerach. 

Choć zwiastun można "skończyć" na kilka sposobów, to stanowi on jedynie maleńką próbkę 

tematyki, historii i wątków pobocznych, których gracze doświadczą w Torment: Tides of 

Numenera. Produkcja oczekiwanej gry RPG dobiegła końca, gracze mogą więc zacząć 

odliczanie dni do lutowej premiery. 

Torment: Tides of Numenera dostępny będzie w cenie 159,90 zł na PC oraz 199,90 zł na 

konsolach. Można już składać zamówienia przedpremierowe na Day One Edition i Edycję 

kolekcjonerską. Osoby decydujące się na wcześniejsze zamówienie otrzymają 

ekskluzywnego, limitowanego steelbooka. W gwiazdorskiej polskiej obsadzie pojawią się 

m.in. Piotr Fronczewski, Aleksandra Szwed i Andrzej Blumenfeld. 
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O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  

O inXile Entertainment 

inXile Entertainment stworzył w 2002 roku weteran branży, @BrianFargo. Studio projektuje oprogramowanie rozrywkowe 

na wszystkie wiodące platformy, komputery osobiste i urządzenia mobilne. Po ciepłym przyjęciu przez recenzentów i 

komercyjnym sukcesie Wasteland 2, inXile uruchomiło kampanie crowdfundingowe na rzecz Torment: Tides of Numenera 

oraz The Bard's Tale IV. Studio pracuje aktualnie nad Torment: Tides of Numenera, a więcej informacji znajdziesz pod 

adresem: www.inxile-entertainment.com.  
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