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Oceny Torment: Tides of Numenera w nowym zwiastunie 

Torment: Tides of Numenera – pierwszy tytuł globalnego wydawnictwa Techlandu – 

dostępny jest na całym świecie od 28 lutego. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem 

wśród graczy i dziennikarzy. Polskie Wydawnictwo Techland prezentuje z tej okazji 

specjalny zwiastun z notami najnowszej gry studia inXile. 

Gracze na duchowego następcę Planescape: Torment czekali 18 lat. Ich cierpliwość została 

nagrodzona z nawiązką, bo Torment: Tides of Numenera spełnił wszystkie pokładane w nim 

nadzieje. Gracze i recenzenci chwalili intrygujący, niezwykle oryginalny świat, ciekawe 

zadania główne i poboczne, możliwość dokonywania niezliczonej ilości wpływających na 

historię decyzji, wierność grom ze złotej ery gatunku RPG oraz polską lokalizację, w której 

usłyszmy m.in. Piotra Fronczewskiego i Aleksandrę Szwed. 

Torment: Tides of Numenera, zwiastun z ocenami 

https://youtu.be/uyMJzuDw-4E  

Torment: Tides of Numenera powstał w studiu inXile Entertainment, założonym przez 

legendę branży – Briana Fargo. Wraz z nim nad grą pracowali inni twórcy Planescape: 

Torment czy też serii Fallout tacy jak Colin McComb czy Mark Morgan. 

Torment: Tides of Numenera dostępny jest na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. 

Sugerowana cena gry to 159,90 zł (PC) oraz 199,90 zł (konsole). Każdą edycję wzbogacono 

dodatkami: wydrukowaną mapą świata, ścieżką dźwiękową na osobnej płycie, cyfrowym 

Poradnikiem Podróżnika oraz zbroją dla postaci. 
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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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