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Obsypany nagrodami mroczny Beholder już na sklepowych półkach 

Wydawnictwo Techland z przyjemnością informuje o premierze gry, która zadowoli 

wszystkich zwolenników nieszablonowych produkcji. Beholder powstał na dalekiej Syberii 

- w studio Warm Lamp Games, i zaprasza graczy do dystopijnego, totalitarnego świata, w 

którym prosty podział na dobro i zło nie istnieje. Pudełkowe wydanie gry Beholder trafia 

już dziś na polski rynek, w wersji na PC. 

Świat gry Beholder to totalna inwigilacja i uciążliwe prawa nałożona na społeczeństwo. 

Prywatność nie istnieje. Produkcja jest pełna dylematów moralnych i wyborów, 

prowadzących do różnych zakończeń. W klimat gry wprowadza premierowy zwiastun 

towarzyszący polskiemu wydaniu: 

https://youtu.be/xIy1b8470mc 

Gracz wciela się w zarządcę budynku mieszkalnego. Wkracza do mrocznego świata i 

odpowiada na zasadnicze pytanie dotyczące jego samego. Wybiera. Balansuje na granicy 

moralności. Pod przykrywką zapewnienia najemcom jak najlepszych warunków życia 

szpieguje ich - podgląda, podsłuchuje i szpera w mieszkaniach. A może ryzykuje swoje życie i 

ochrania lokatorów? To od nas zależy, co zrobimy z pozyskaną wiedzą. Doniesiemy 

władzom? Porozmawiamy z tymi, których przewinienia udało się odkryć, a może anonimowo 

ich zaszantażujemy? Jesteśmy trybikiem w totalitarnej maszynie – możemy pozostać sługą 

systemu, ale również odpowiedzieć się po stronie ludzi.  

Beholder inspirowany jest książkami zagorzałego krytyka systemów totalitarnych - George'a 

Orwella. Cyfrowa wersja gry spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Aż 92% 

użytkowników Steam wystawiło jej pozytywną opinię. Beholder zebrał szereg branżowych 

nagród - portal IGN wybrał go przygodową grą roku, a podczas tegorocznej imprezy Game 

Connection docenili go inni deweloperzy, przyznając główne wyróżnienia w kategoriach: 

"Najlepsza gra niezależna" oraz "Najbardziej kreatywna i oryginalna". 

https://youtu.be/xIy1b8470mc


 

Pudełkowe wydanie Beholder debiutuje na polskim rynku. Gra jest dostępna na PC w 

polskiej lokalizacji kinowej i cenie 39,90 zł. 

### 

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/  
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