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Informacja prasowa 

Włam się do sąsiada w Hello Neighbour – gra od dziś na rynku 

Hello Neighbour, które dostępne będzie w Polsce na Xbox One i PC od piątku 8 grudnia, to 

gra prezentująca oryginalne podejście do klasycznego skradania się. Zadaniem gracza jest 

bowiem włamanie się do domu sąsiada i odkrycie tajemnicy jaką według podejrzeń skrywa 

jego piwnica. 

Hello Neighbour utrzymane jest w kreskówkowej, wyróżniającej grę stylistyce (dodatkowo 

gra obsługuje tryb 4K na Xbox One X). Dzięki niej eskapada nabiera humorystycznego, 

niespotykanego dotąd w grach typu „skradanki” charakteru. Jednocześnie w całość 

wpleciono elementy horroru, bo normalny z zewnątrz dom wewnątrz okazuje się kryć 

budzące dreszcze tajemnice. 

Zwiastun Hello Neighbour - https://youtu.be/4EWhq04fP50  

Gracz podczas badania różnych dróg do celu i szukania rozsianych po domostwie wskazówek 

mierzy się tylko z jednym, ale za to wyjątkowo przebiegłym przeciwnikiem – swoim 

sąsiadem. Dzięki zaawansowanemu systemowi sztucznej inteligencji właściciel domu uczy się 

ścieżek, którymi podąża gracz oraz stosowanych przez niego technik i odpowiednio 

modyfikuje swoje działania. To czyni grę nieustannie wymagającą i skłania do szukania 

niekonwencjonalnych rozwiązań. 

Hello Neighbour zadebiutował na rynku 8 grudnia na platformach Xbox One (139,90 zł) i PC 

(99,90 zł). Gra dostępna jest w angielskiej wersji językowej. 
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