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Filary Ziemi – oczekiwana gra na podstawie bestsellerowej powieści Kena 

Folletta w sierpniu na rynku 

Wydawnictwo Techland, będące partnerem Daedalic Entertainment, informuje, że 

wprowadzi na rodzimy rynek grę Filary Ziemi w wersji pudełkowej wraz z dodatkami. 

Wyjątkowa, dwuwymiarowa przygodówka, oparta na powieści pod tym samym tytułem, 

zadebiutuje na rynku 15 sierpnia w zlokalizowanej wersji z napisami. 

Książka Folleta, na której bazuje gra, jest światowym bestsellerem. Trafiła do rąk 26 

milionów czytelników. Stała się punktem wyjścia dla twórców gry i stanowi tło do tworzonej 

przez gracza interaktywnej opowieści. W Filarach Ziemi gracz wcieli się w jedną z trzech 

postaci: Jacka, Alienę oraz Philipa. Dzięki eksploracji, decyzjom oraz dialogom zmieni bieg 

wydarzeń z kart powieści. Filary Ziemi podzielono na trzy "księgi" zawierające po 7 

rozdziałów. Dzięki przepustce sezonowej znajdującej się w pudełku gracze otrzymają dostęp 

do wszystkich trzech ksiąg. Pierwsza – zatytułowana "Z popiołów" – pojawi się w sierpniu. 

Więcej informacji o kolejnych – "Siejąc wiatr" oraz "W oku cyklonu" – zostanie podane 

podczas sierpniowych targów Gamescom. 

Zwiastun polskiego wydana Filarów Ziemi - https://youtu.be/sODjvCf-_2g  

Akcja Filarów Ziemi przenosi nas do XII-wiecznej Anglii, w czasy wielkiego ubóstwa i wojen. 

Trafimy do fikcyjnego miasta Kingsbridge, które rozpoczyna budowę katedry mającej 

zapewnić dobrobyt i bezpieczeństwo mieszkańcom. Mnich Philip zostaje przeorem opactwa 

Kingsbridge. Budowę katedry ma nadzorować ambitny architekt Jack z kolei Aliena i jej 

młodszy brat Richard, są zdani na siebie po tym jak ich ojciec, hrabia Shiring został uwięziony 

i stracony. Rozkwit Kingsbridge jest nie na rękę rywalom Philipa, biskupowi Waleranowi i 

Williamowi Hamleighowi, mściwemu szlachcicowi odrzuconemu przez Alienę. Według nich 

miasto powinno spłonąć. 

https://youtu.be/sODjvCf-_2g


 

Autorzy i projektanci gry - Matt Kempke i Kevin Mentz, podkreślają, że to jeden z 

najambitniejszych projektów, jakie powstały w studio Daedalic. 

Bogatej treści towarzyszy starannie przygotowana ścieżka dźwiękowa, zrealizowana przez 

praską orkiestrę FILMharmonic, oraz wyjątkowa, ręcznie rysowana oprawa graficzna. XII-

wieczną Anglię wiernie odwzorowano na ponad 200-stu grafikach.  

Filary Ziemi we wzbogaconej dodatkami pudełkowej Edycji Kingsbridge dostępne będą od 

15 sierpnia. Dokładna zawartość kosztującego 79,90 zł zestawu zostanie ujawniona 

wkrótce. 
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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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