
 

Warszawa dn. 07 / 02 / 2017 

Informacja prasowa 

 

Andrzej Blumenfeld jako Aligern w Torment: Tides of Numenera 

Torment: Tides of Numenera w polskiej wersji językowej zadebiutuje na rynku już 28 

lutego. Kolejnym znanym aktorem, którego Wydawnictwo Techland zaprosiło do prac nad 

lokalizacją wyczekiwanej gry RPG jest weteran dubbingu – Andrzej Blumenfeld. 

Aligern, w którego wciela się Blumenfeld, to jeden z pierwszych towarzyszy, jaki przyłączy się 

do drużyny Ostatniego Porzuconego w tajemniczym świecie Numenery. Aligern jest 

zgorzkniałym i zmęczonym życiem Nano, a jego cechę charakterystyczną stanowią 

przedramiona pokryte tatuażami potrafiącymi się przemieszczać i układać w różne wzory. To 

postać kierująca się mocnym poczuciem moralności, której szorstki głos Blumenfelda nadał 

w polskiej wersji jeszcze bardziej wyjątkowego i rozważnego charakteru. 

Andrzej Blumenfeld jako Aligern https://youtu.be/bFdqQbJBMvI  

Andrzej Blumenfeld to jeden z najbardziej doświadczonych dubbingowo polskich aktorów. 

Oprócz dziesiątek filmów, w dorobku urodzonego w Zabrzu Blumenfelda znajduje się 

mnóstwo hitowych gier. Aktor wcielił się między innymi w rolę Raisa – głównego antagonisty 

w Dying Light. 

Torment: Tides of Numenera dostępny będzie od 28 lutego. Można już składać zamówienia 

przedpremierowe na Day One Edition z dodatkami fizycznymi i cyfrowymi oraz na Edycję 

Kolekcjonerską. Osoby decydujące się na wcześniejsze zamówienie otrzymają 

ekskluzywnego, limitowanego steelbooka. Sugerowana cena to 159,90 zł w wersji na PC 

oraz 199,90 zł na konsole. 
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