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Hellblade - wyjątkowa sesja zdjęciowa z okazji 
premiery pudełkowego wydania 

 
Jeden z najoryginalniejszych tytułów 2017 roku - Hellblade: Senua's Sacrifice - od 4             

grudnia dostępny jest w pudełkowej edycji na PlayStation 4. Grę do polskich sklepów             

wprowadza partner 505 Games - Wydawnictwo Techland, które stworzyło we współpracy           

z cosplayerką Margaret wyjątkową sesję zdjęciową z bohaterką gry. 
 

Za Hellblade: Senua's Sacrifice odpowiada brytyjskie studio Ninja Theory. Gra,          

opowiadająca niepokojącą historię młodej wojowniczki i czerpiąca inspiracje z celtyckiej i           

nordyckiej mitologii, oczarowała graczy i krytyków. Tytuł zdobył szereg nagród w           

prestiżowych plebiscytach takich jak The Game Awards (m.in. Best Audio Design), a            

Brytyjska Akademia Filmowa uznała go za wyjątkowe artystyczne osiągnięcie. 
 

 
Hellblade, premierowy zwiastun pudełkowego wydania -- https://youtu.be/0fXj4YNMVyc  

 

https://youtu.be/0fXj4YNMVyc
https://youtu.be/0fXj4YNMVyc


 
Ponad rok po premierze wersji cyfrowej na rynku dostępna jest pudełkowa edycja            

Hellblade: Senua's Sacrifice. W związku z jej premierą Wydawnictwo Techland wraz z            
cosplayerką Margaret przygotowało sesję zdjęciową z Senuą w roli głównej. Jej mroczny            

charakter w pełni oddaje klimat gry, a na zdjęciach udało się również uchwycić charyzmę              

wyjątkowej postaci jaką jest bohaterka Hellblade. 

 

Hellblade: Senua's Sacrifice w pudełkowej wersji na PlayStation 4 dostępna jest w            
polskiej dystrybucji od 4 grudnia. 
 

 
Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości: 

https://www.dropbox.com/sh/ku4jl3bykqypyw5/AADNDJGTfzFpddrLZ1C5cjqGa?dl=0  
 

Fanpage Margaret cosplay:  
https://www.facebook.com/MargaretCosplayArt/ 

___________________ 
 

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. 

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