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Konflikty i kryzysy w Torment: Tides of Numenera 

Wydawnictwo Techland razem z InXile Entertainment prezentują najnowszy zwiastun 

zbliżającego się wielkimi krokami, wyczekiwanego science-fantasy RPG - Torment: Tides of 

Numenera. Produkcja to duchowy spadkobierca Planescape: Torment, czyli jednego z 

najbardziej docenianych RPG wszech czasów. Zwiastun zapoznaje graczy z tajnikami starć 

w Torment: Tides of Numenera.  

 

Świat Torment: Tides of Numenera targany jest ciągłymi konfliktami. Gracz może unikać 

rozlewu krwi i wychodzić cało z opresji korzystając z podstępu, perswazji bądź skradania. 

Zdarza się jednak, że w wyniku naszych decyzji lub pechowego rzutu kościmi, poleje się krew. 

Obejrzyj zwiastun przedstawiający walkę i dowiedz się jak wyjść zwycięsko z takiej potyczki!  

 

Konflikty i kryzysy w Torment: Tides of Numenera. Zwiastun prezentujący mechanikę starć 

pod adresem - https://youtu.be/F02WEGsKlcw.  

 

Torment: Tides of Numenera to gra w której podejmiesz setki kluczowych decyzji i 

pozostawisz po sobie dziedzictwo. Produkcja tworzona jest przez studio inXile 

Entertainment, któremu przewodzi twórca legendarnych gier RPG – Brian Fargo. 

 

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. Premiera już 28 lutego. 
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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/  
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