
 

Warszawa dn. 31 / 01 / 2017 

Informacja prasowa 

 

Necropolis: Brutal Edition w ofercie Wydawnictwa Techland 

28 lutego na rynku zadebiutuje Necropolis: Brutal Edition. Pudełkowa wersja gry akcji, 

osadzonej w świecie fantasy z domieszką science-fiction, dostępna będzie na komputerach 

PC. 

Jeśli nie boisz się śmierci i lubisz wyzwania, to Necropolis: Brutal Edition jest stworzony dla 

Ciebie. To połączenie gry akcji ukazanej z perspektywy trzeciej osoby z elementami gier 

roguelike. W Necropolis śmierć jest permanentna, a dzięki proceduralnej generacji 

poziomów na śmiałków zawsze czeka unikatowe wyzwanie. Gracze trafią bowiem do 

magicznego kompleksu, którego pomieszczenia przekształcają się przy każdej próbie ich 

zdobycia. Necropolis to również dynamiczny system walki, możliwość używania 

czarodziejskich mikstur, systemu rozwoju postaci i ekwipunku oraz kooperacja dla 4 graczy. 

Zwiastun Necropolis: Brutal Edition - https://youtu.be/nqLAcr_KGXA  

Necropolis: Brutal Edition stanowi rozszerzoną edycja tytułu studia Harebrained Schemes. 

Dodatki to nowa grywalna postać (The Brute), kompletnie nowe środowisko w postaci 

czarnego lasu, a także szereg nowych przeciwników, broni oraz innego ekwipunku.  

Harebrained Schemes to amerykańskie, niezależne studio, mające na koncie m.in. serię 

uznanych tytułów RPG w uniwersum gry Shadowrun.  

Necropolis: Brutal Edition zadebiutuje na polskim rynku 28 lutego. Gra w zlokalizowanej 

wersji PC dostępna będzie w cenie 59,90 zł. 
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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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