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Polowanie rozpoczęte - konsolowy Dead by Daylight trafił na rynek 

Na rynku zadebiutowała konsolowa wersja Dead by Daylight – horroru przeznaczonego do 

zabawy w kooperacji. Wydawnictwo Techland, będące partnerem 505 Games, 

wprowadziło do sprzedaży grę na PlayStation 4 oraz Xbox One w Edycji Specjalnej, 

zawierającej podstawową wersję oraz DLC. 

Cztery zestawy dodatkowej zawartości to: The 80’s Suitcase, The Bloodstained Sack, Of Flesh 

and Mud oraz Spark of Madness. Dwa ostatnie – będące fabularnymi rozszerzeniami – 

zaprezentowano na zwiastunach. Pozostałe DLC Zawierają nowe postacie, mapy oraz stroje, 

a także oryginalną ścieżkę dźwiękową w wersji cyfrowej. 

Dead by Daylight, zwiastun Spark of Madness - https://youtu.be/vinxqy9Z8v0  

Dead by Daylight to hołd dla slasherów czyli horrorów, w których grupa bohaterów próbuje 

przetrwać spotkanie z psychopatycznym mordercą. Klimat polowania i zaszczucia, będące 

cechami kultowych obrazów pokroju „Halloween”, „Teksańska masakra piłą mechaniczną” 

czy „Piątek trzynastego”, idealnie uchwycono w rozgrywce. Dodatkowym jej smakiem jest 

fakt, że we wszystkie postacie wcielają się żywi gracze. Czterech z nich przyjmuje rolę ofiar 

(rozgrywka w ujęciu TPP), jeden – mordercy (FPP). Autorzy zapewnili również odpowiednią 

głębie gdyż każdy zabójca (wśród nich znajdziesz polegających na sile lub paranormalnych 

zdolnościach) i każda ofiara ma własny system progresji i szereg umiejętności do 

odblokowania. Doświadczenie i zrozumienie środowiska są kluczem do polowania i 

przetrwania. 

Dead by Daylight, zwiastun Of Flesh and Mud - https://youtu.be/OVY_qXExZGo  

Dead by Daylight jest już dostępne na PlayStation 4 oraz Xbox One. Sugerowana cena gry 

na konsolach to 139,90 zł. 
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