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Informacja prasowa 

Podbij Dziki Zachód w Bounty Train - nowej pozycji w ofercie Wydawnictwa 

Techland 

Wydawnictwo Techland, będące partnerem Daedalic Entertainment, zapowiada wydanie 

Bounty Train. Strategia studia Corbie Games trafi do sprzedaży już 19 maja w wersji na 

komputery PC. 

Strategiczne podejście do rozgrywki, realia Dzikiego Zachodu, napędzana parą kolej oraz tory 

oplatające całe Stany Zjednoczone. Oto elementy wyróżniające Bounty Train. Zadania gracza 

w Bounty Train to budowanie własnego pociągu, zatrudnianie załogi, prowadzenie handlu, 

wytyczanie nowych szlaków i stworzenie prężnie prosperującej spółki transportującej towary 

i przewożącej pasażerów do każdego zakątka USA. Pociągi możemy prowadzić samodzielnie, 

a w grze nie zabrakło szczypty strategii, zatem nie wolno zapomnieć o dyplomacji, choć od 

nas zależy czy problemy rozwiążemy polubownie czy za pomocą przemocy lub przekupstwa. 

Zwiastun polskiego wydania Bounty Train - https://youtu.be/Y_l7pvTYlkc 

Grę charakteryzuje przywiązanie do realiów historycznych Dzikiego Zachodu. W Bounty Train 

znajdziemy oryginalne lokomotywy oraz odwiedzimy prawdziwe miasta Ameryki XIX wieku. 

Na wirtualnym Dzikim Zachodzie nie zabraknie rabusiów, chcących napadać nasze pociągi, a 

całość spina nieliniowa fabuła, dająca graczom możliwość wpływu na bieg historii i 

przedstawiająca prawdziwe wydarzenia. 
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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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