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Ciekawość to pierwszy stopień do włamania 
Premiera Hello Neighbor na PlayStation 4 

 
Hello Neighbor - gra prezentująca kreatywne podejście do gatunku "skradanek" - debiutuje            
na PlayStation 4. Oryginalna produkcja, w której zadaniem jest włamanie się do domu             

sąsiada i odkrycie tajemnicy skrywanej przez jego piwnicę, wcześniej spotkała się z            

uznaniem graczy na PC i Xbox One. 

 

Hello Neighbor utrzymane jest w kreskówkowej, wyróżniającej grę stylistyce. Eskapada do           

domu sąsiada uderza w humorystyczne i niespotykane na ogół w grach typu            
„skradanki” tony. W całość wpleciono elementy opowieści z dreszczykiem, bo normalny z            
zewnątrz dom okazuje się kryć powodujące dreszcze tajemnice - i solidnego wyzwania.  

 

 

Zwiastun Hello Neighbor na PS4 ---- https://youtu.be/DlGxFNFERs8 

 

Gracz mierzy się tylko z jednym, ale wyjątkowo przebiegłym przeciwnikiem – tytułowym            

sąsiadem. Dzięki zaawansowanemu systemowi sztucznej inteligencji właściciel domu        
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uczy się ścieżek, zachowań gracza i stosowanych przez niego technik i zgodnie z tą              

wiedzą planuje działania. To czyni grę nieustannie wymagającą i skłania do szukania            
niekonwencjonalnych rozwiązań, badania różnych dróg do celu i szukania rozsianych po           

domostwie wskazówek. 

 

 

 

Hello Neighbor w wersji na PS4 dostępny jest od 27 lipca. 
 
 

 

 

 
O firmie Techland 

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Polska firma znana jest najbardziej z gier                   
Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. Łącznie marka Dying Light przyciągnęła ponad 10                     
milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrzą światło dzienne w ciągu najbliższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzył swoją działalność o wydawnictwo ogólnoświatowe pod marką Techland Publishing. Na początku                
2017 roku firma wydała Torment: Tides of Numenera – ciepło przyjętego duchowego spadkobiercę legendarnego Planescape:               
Torment. Obecnie firma przygotowuje się do wydania Pure Farming 2018 oraz kilku produkcji firm trzecich. 
 
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. W                    
czterech biurach znajdujących się na terenie Polski oraz Kanady pracuje ponad 350 utalentowanych osób. Każdym swoim produktem                 
firma stara się dostarczać niezapomnianych przeżyć, korzystając przy tym z najświeższych i innowacyjnych technologii. 
 
Więcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz http://techland.pl Wszystkie             
nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiały graficzne oraz powiązane grafiki i znaki handlowe, zarejestrowane znaki               
handlowe i/lub materiały chronione prawami autorskimi są własnością odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

___________________ 
Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
konrad.adamczewski@techland.pl | anna.lada.grodzicka@techland.pl 
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