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Premiera Bendy and the Ink Machine na PS4 
 
 

Bendy and the Ink Machine - oryginalny horror zabierający graczy w świat przerażających             

kreskówek, dostępny jest już w wersji PlayStation 4. Wydawnictwo Techland - partner            

Maximum Games, wprowadziło tę produkcję na polski rynek. 

 

 

Zwiastun premierowy --- https://youtu.be/tqfLZIwCQ2s 

 

Produkcja do tej pory dostępna była na PC, gdzie zdobyła uznanie i może pochwalić się               

bardzo pozytywnymi recenzjami użytkowników na platformie Steam. Grę wyróżnia         

oprawa stylizowana na kreskówki z lat 20-tych. W Bendy and the Ink Machine wcielimy się               

w Henry’ego - byłego pracownika studia animacji, trafiającego do dawnego miejsca pracy.            

Opuszczone studio przerodziło się jednak w miejsce rodem z koszmaru, a jego flagowy             

bohater - tytułowy Bendy, ożył i postanowił zapolować na bohatera. 
 

Bendy and the Ink Machine to trzymająca w napięciu historia i rozgrywka obserwowana             

 

https://youtu.be/tqfLZIwCQ2s
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w ujęciu z pierwszej osoby, polegająca na eksploracji zakamarków studia, rozwiązywaniu           
zagadek, ukrywaniu się przed przeciwnikami i w ostateczności walce. 
 

Gra zadebiutowała na PlayStation 4 20 listopada. 
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O firmie Techland 

Techland, niezależżny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstałł w 1991 roku. Polska firma znana jest najbardziej z gier                   
Dead Island, Call of Juarez oraz Dying Light i dodatku Dying Light: The Following. ŁąŁącznie marka Dying Light przyciąągnęłęła ponad 10                     
milionów graczy. Aktualnie pracuje nad dwiema grami z segmentu AAA, które ujrząą śświatłło dzienne w ciąągu najbliżższych trzech lat. 
W 2016 roku Techland rozszerzyłł swojąą działłalnośćść o wydawnictwo ogólnośświatowe pod markąą Techland Publishing.  
Techland tworzy i wydaje najwyżższej jakośści produkcje na wiodąących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz Microsoft Xbox One. W                    
czterech biurach znajdująących sięę na terenie Polski pracuje ponad 400 utalentowanych osób. Każżdym swoim produktem firma stara sięę                  
dostarczaćć niezapomnianych przeżżyćć, korzystająąc przy tym z najśświeżższych i innowacyjnych technologii. 
 
Więęcej informacji o firmie Techland znajdziesz na oficjalnych stronach: http://techlandpublishing.com oraz http://techland.pl Wszystkie             
nazwy produktów, wydawców, znaki handlowe, materiałły graficzne oraz powiąązane grafiki i znaki handlowe, zarejestrowane znaki               
handlowe i/lub materiałły chronione prawami autorskimi sąą włłasnośściąą odpowiednich włłaśścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżżone. 
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Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
konrad.adamczewski@techland.pl | anna.lada.grodzicka@techland.pl 
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