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Pathfinder: Kingmaker w wydaniu pudełkowym z dodatkami 
 

Gratka dla fanów klasycznych gier RPG - Pathfinder: Kingmaker - dostępny jest już na PC. 

 

Pathfinder: Kingmaker, zwiastun premierowy ---- https://youtu.be/xI_WAtYHPgE 

 

W polskiej edycji specjalnej zawarto dodatkowe przedmioty: 
Expert's Hat – zmysły noszącej ten kapelusz osoby są wyostrzone 

Mesmerizing Necklace – naszyjnik, dzięki któremu czarodzieje stają się bogatsi w wiedzę 

Owlcat Pet - zwierzak, który wzmocni umiejętności wykrywania ukrytych obiektów i pogłębi 

wiedzę na temat natury 
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Gracze trafią do fantastycznego świata znanego z papierowego systemu RPG -           

Pathfindera. Ich zadaniem będzie zbudowanie i utrzymanie sprawnie funkcjonującego         

królestwa, tytuł czerpie też szereg inspiracji z klasyki gatunku - z Baldur’s Gate i Falloutem               
na czele - zatem na graczy czeka niezwykła przygoda, której współautorem jest ceniony             
Chris Avellone, niezapomniani kompani i dobrze znane, izometryczne ujęcie akcji. 

 

Pathfinder: Kingmaker - produkcja studia Olwcat Games - zadebiutował w          
pudełkowym wydaniu na PC 25 września. Gra dostępna w angielskiej wersji           
językowej. 
 

Polska strona Pathfinder: Kingmaker - http://bit.ly/PathfinderKingmakerPL  

 
 

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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