
 

Warszawa dn. 26 / 01 / 2017 

Informacja prasowa 

 

Po polsku, czyli lepiej – kolejny materiał z lokalizacji Torment: Tides of 

Numenera 

Zaplanowana na 28 lutego premiera Torment: Tides of Numenera zbliża się wielkimi 

krokami. W Polsce gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Do udziału w pracach 

nad lokalizacją zaproszone zostały gwiazdy na czele z Piotrem Fronczewskim, wcielającym 

się w postać narratora. Wydawnictwo Techland zaprasza na kolejny materiał pokazujący 

prace w studiu nagraniowym.  

Lokalizacja do duchowego spadkobiercy Planescape: Torment, czyli Torment: Tides of 

Numenera odbyła się w Warszawie - w studio PRL, specjalizującym się w dubbingowaniu 

filmów i gier. W grze usłyszmy m.in. Piotra Fronczewskiego w roli narratora, Aleksandrę 

Szwed, która wciela się w rolę Matkiny oraz Andrzeja Blumenfelda, użyczającego głosu 

Aligernowi. 

Po polsku czyli lepiej – Torment: Tides of Numenera:  

https://youtu.be/MODUthj-ecQ  

Torment: Tides of Numenera zabiera graczy w niezwykła podróż do Dziewiątego Świata – na 

Ziemię za miliard lat. To klasyczny RPG, w którym warstwa tekstowa i narracja grają pierwsze 

skrzypce. Na całość skryptu składa się oszałamiająca liczba prawie 1,5 miliona słów, dlatego 

dołożyliśmy wszelkich starań, by polska wersja językowa nie tyle dorównywała oryginałowi 

co w paru miejscach go przewyższała. Epicka gra RPG osadzona w świecie science-fantasy 

stworzonym przez Monte Cooka dostępna będzie na PC oraz konsolach obecnej generacji. 

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

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

Kolekcjonerską. Osoby decydujące się na wcześniejsze zamówienie otrzymają 

ekskluzywnego, limitowanego steelbooka. Premiera już 28 lutego. 

Więcej informacji nt.  Torment: Tides of Numenera: 

https://youtu.be/MODUthj-ecQ


 

www.tormentgame.com 

Zamówienie przedpremierowe: 

 http://buy.tormentgame.com 
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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.  

„Torment” jest znakiem towarowym należącym do inXile Entertainment. „Numenera” jest znakiem towarowym należącym 

do Monte Cook Games LLC. 
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