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Informacja prasowa 

Poznaj „Sługę Nurtów” – darmowa, dodatkowa zawartość do Torment: Tides 

of Numenera już dostępna 

Torment: Tides of Numenera zyskał uznanie krytyków. Światowy wydawca gry – Techland, 

oraz studio inXile Enterteiment, nadal dokładają jednak starań, by produkcja była 

rozwijana. Na rynku debiutuje właśnie pierwszy fabularny dodatek. Jedną z 

najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego kompana. DLC doczekało się również 

swojego zwiastuna. 

 „Sługa Nurtów” zawiera elementy, których fani domagali się od momentu lutowej premiery 

gry. W skład omawianego, darmowego dodatku wchodzą: 

• Oom (towarzysz „Zabawka”) – Oom to żywy i na dodatek niezwykle lojalny artefakt 

minionego świata. Jako zmiennokształtny strażnik jest w pewien sposób powiązany z 

Nurtami, a dzięki temu również Ostatni Porzucony odczuwa z nimi silniejszy związek. Ów 

tajemniczy wpływ stanowi jedną z tajemnic do rozwikłania. Oom jest niemy, jednak jego 

myśli układają się w osobliwą plątaninę nieznanych metafor. Niepozorny z wyglądu kompan 

odegra w twojej historii ważną rolę i posłuży jako motywacja do głębszego zrozumienia 

Nurtów, a to z kolei pozwoli odkryć sekrety dawno zapomnianej przeszłości 

• Obszerny Kodeks (Voluminous Codex) – wielotomowa, cyfrowa encyklopedia. 

Dziewiąty Świat to ogrom i niespotykane bogactwo ekscytujących tradycji oraz postaci. 

Obszerny kodeks stanowi swoisty zapis dziejów podróży gracza. Lektura kolejnych wpisów, 

pojawiających się w miarę postępów w grze,  pozwala poszerzyć wiedzę na temat 

odwiedzanych miejsc i napotkanych istot 

Zwiastun „Sługi Nurtów” – https://youtu.be/giUn9N3nFtg  

Torment: Tides of Numenera to jedno z najbardziej uznanych krytycznie dzieł RPG, stworzone 

przez autorów ponadczasowego klasyka - Planescape: Torment. Fabuła dotyka głębokich i 

osobistych tematów takich jak odrzucenie, przemijanie oraz spuścizna pozostawiana po 

sobie po śmierci. Miejscem akcji Torment: Tides of Numenera jest Ziemia za miliard lat czyli 

zróżnicowany i niezwykły świat Numenery, stworzony przez mistrza „papierowych” gier RPG 

https://youtu.be/giUn9N3nFtg


 

– Monte Cooka. Na graczy czeka przygoda pełna zawiłych wyborów i moralnych decyzji, 

wywołujących  falę konsekwencji. Dzięki mnogości ścieżek każda rozgrywka jest 

niepowtarzalna. 

Torment: Tides of Numenera – pierwszy tytuł w ofercie globalnego wydawnictwa firmy 

Techland – dostępny jest na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. 
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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/  

http://techland.pl/

