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Informacja prasowa 

Nastąpił Wielki Wybuch - Everspace w pudełkowej edycji premium już na 

polskim rynku 

Od dziś - 26 maja - w polskich sklepach dostępna jest pudełkowa wersja Everspace. 

Kosmiczna gra studia Rockfish Games otrzymała wyjątkowe wydanie - "BIG BANG Edition". 

Premierze towarzyszy nowy trailer. 

Pudełko z Everspace wyładowane jest dodatkami. Gracze znajdą w nim kosmiczne pocztówki, 

dwustronny plakat, płytę ze ścieżkę dźwiękową oraz drukowany artbook przedstawiający 

materiały z produkcji. 

Premierowy zwiastun Everspace - https://youtu.be/LH2_4RR6hiw  

Everspace to niezwykle efektowne, wściekłe walki w kosmosie, w których liczą się refleks 
oraz błyskawiczne podejmowanie decyzji. Rozgrywkę obserwujemy w ujęciu TPP (kamera zza 
statku) lub FPP (z kokpitu). Podczas przemierzania gwiezdnej przestrzeni zwiedzimy gęste 
pola asteroid czy orbity monumentalnych planet, a o zapierające dech w piersiach widoki 
zadba silnik Unreal Engine4. Everspace to jedna z najbardziej widowiskowych gier o walkach w 
kosmosie – z płynną animacją i bogactwem graficznych detali.  
 

Strzelanina jednocześnie oferuje mechaniki rodem z gatunku roguelike, proceduralnie 
generowany Wszechświat, zbieranie surowców w celu rozbudowy statku oraz crafting. 
Dodatkowo w finalnej wersji gry pojawił się tryb fabularny dzięki któremu gracze mogą 
przeżyć nieliniową przygodę w kosmosie. 
 
Everspace w Polsce dostępny jest od 26 maja. Wydanie premium - „BIG BANG Edition”, 

dostępne jest w sugerowanej cenie 129,90zł. Gra posiada kinową lokalizację. 
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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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