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Fabularny zwiastun Torment: Tides of Numenera 

Poznaj epickie wydarzenia mające miejsce miliard lat w przyszłości 

 

InXile Entertainment oraz Wydawnictwo Techland prezentują najnowszy zwiastun 

nadchodzącego i mocno wyczekiwanego science-fantasy RPG. Torment: Tides of Numenera 

to duchowy spadkobierca Planescape: Torment – jednego z najbardziej docenianych cRPG 

wszech czasów. Gra 28 lutego pojawi się w polskiej wersji językowej na PC, PlayStation 4 

oraz Xbox One. 

 

Epicki zwiastun fabularny szczegółowo opisuje wydarzenia poprzedzające narodziny 

Ostatniego Porzuconego – bohatera gry, będącego żywym efektem ubocznym działań Pana 

Wcieleń. Miliard lat w przyszłości, pewien mężczyzna odkrywa sekret nieśmiertelności. Ów 

poszukiwacz wiedzy ma jasny cel: pozostawić po sobie coś niezapomnianego, odbić piętno 

na otaczającym go świecie. W trakcie badań natyka się na starożytną technologię – 

numenerę, która umożliwiała mu transfer świadomości do zaprojektowanego ciała. W ten 

sposób staje się Panem Wcieleń. 

 

Fabularny zwiastun Torment: Tides of Numenera: 

https://youtu.be/4nDnqEG-rOQ  

 

 "Torment: Tides od Numenera to produkcja stworzona w klimacie największych i 

najważniejszych gier RPG, będąca duchowym spadkobiercą Planescape Torment. Gra jest 

niezwykle rozbudowana. Jej warstwa tekstowa to niemal 1,5 miliona słów, dlatego 

uznaliśmy, że jej polska wersja musi być wyjątkowa." - komentuje Tomasz Gawlikowski 

Dyrektor Marketingu i PR Wydawnictwa Techland. "Postawaliśmy na znakomitych aktorów, z 

doskonałym dorobkiem w dubbingowaniu gier. Nasza drużyna to liczna i genialna aktorska 

obsada z Piotrem Fronczewski, Aleksandrą Szwed i Andrzejem Blumenfeldem na czele." - 

dodaje Gawlikowski.” 

https://youtu.be/4nDnqEG-rOQ


 

Unikanie śmierci niosło jednak za sobą wysoką cenę. Pan Wcieleń nieumyślnie zbudził 

straszliwą, starożytną bestię zwaną Rozpaczą. To potężna strażniczka równowagi, której 

przyświeca tylko jeden cel: zniszczyć Pana Wcieleń i wszystkich jego porzuconych. 

 

Kim jesteś? Jak zapamięta cię świat? W tym właśnie miejscu rozpoczyna się twoja 

dramatyczna podróż… 

Poznaj grę w której podejmiesz setki kluczowych decyzji i pozostawisz po sobie 

dziedzictwo. Torment: Tides of Numenera tworzony jest przez inXile Entertainment i 

legendę branży – Briana Fargo. Gra pojawi się w sprzedaży 28 lutego 2017 na PC, 

PlayStation 4 oraz Xbox One. Sugerowana cena to 159,90 zł w wersji na PC oraz 199,90 zł 

na konsole. 

 Więcej informacji na temat Torment: Tides of Numenera i różnych edycji gry znajdziesz pod 

adresem:  

http://wydawnictwo.techland.pl/nasze-produkty/torment-tides-of-numenera/#opis  
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Więcej informacji udzielają: 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager Wydawnictwa Techland 

anna.lada.grodzicka@techland.pl;  tel. + 48 502 533 544 

---- 

Konrad Adamczewski 

Specjalista ds. PR Wydawnictwa Techland 

konrad.adamczewski@techland.pl; tel. + 48 502 533 553 

*** 

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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