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Epicka przygoda właśnie się rozpoczyna. Torment: Tides of Numenera już 

dostępny 

Dziś – 28 lutego – na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One debiutuje Torment: Tides of 

Numenera. To science-fantasy RPG będące dziełem twórców jednego z klasyków wszech 

czasów – Planescape: Torment. Przygodę w niesamowicie wciągającym świecie Numenery 

zapowiada premierowy zwiastun. 

Gra, podobnie jak pierwowzór, zgłębia trudne tematy jakim są porzucenie, przemijanie i 

spuścizna jednostki. Kierowany przez gracza bohater lub bohaterka stara się znaleźć 

odpowiedź na pytanie: ile jest warte jedno życie, a akcja Torment: Tides of Numenera 

rozgrywa się na Ziemi za miliard lat. Świat Numenery został wykreowany przez legendę 

papierowych RPGów – Montego Cooka. 

Premierowy zwiastun Torment: Tides of Numenera  

https://youtu.be/DWZXrUmlCgw  

Torment: Tides of Numenera spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Zbiera wysokie noty 

od recenzentów: http://www.metacritic.com/game/pc/torment-tides-of-numenera  

Cechy charakterystyczne gry: 

ZIEMIA MILIARD LAT PÓŹNIEJ: Odkryj świat zbudowany na zgliszczach hiper-

zaawansowanych cywilizacji – zdolnych tworzyć wyrwy w czasoprzestrzeni, kształtować całe 

kontynenty i przedłużyć żywot Słońca – i zdobądź pozostawione przez nie artefakty. 

https://youtu.be/DWZXrUmlCgw
http://www.metacritic.com/game/pc/torment-tides-of-numenera


 

ŚMIERĆ NIE JEST KOŃCEM: Po śmierci twój umysł odradza się w mentalnym labiryncie. 

Przemierzaj jego kolejne odnogi, odkrywając dawno zapomniane prawdy i słuchając historii, 

których nie opowie nikt spośród żywych. 

GRA WYBORÓW I KONSEKWENCJI: Podejmij setki kluczowych decyzji i pozostaw po sobie 

dziedzictwo, które odmieni życie niezliczonych tłumów. Określ swoją moralność wznosząc się 

ponad dobro i zło. Napisz własną, wyjątkową historię, której nie powtórzy żaden gracz. 

ŚWIEŻE PODEJŚCIE DO WALKI: Planuj swoje działania w starciach łączących walki z 

zagadkami, interakcjami z innymi postaciami, skradaniem i innymi możliwościami. 

Torment: Tides of Numenera dostępny jest od dziś. Tytuł studia inXile jest pierwszym w 

ofercie globalnego wydawnictwa firmy Techland - Techland Publishing. W Polsce 

Sugerowana cena to 159,90 zł w wersji na PC oraz 199,90 zł na konsole. 
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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 

http://techland.pl/


 

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. 

 

http://www.inxile-entertainment.com/

