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Hello Neighbor: Hide & Seek dostępne od 7 grudnia 
 
 

Witaj sąsiedzie. Oto nadchodzi Hello Neighbor: Hide & Seek. Produkcja łącząca w            

sobie elementy skradanki i lekkiego horroru, stanowiąca prequel oryginalnego Hello          

Neighbor, dostępna będzie od 7 grudnia w pudełkowym wydaniu na PS4 i Xbox             

One. Jej polskim dystrybutorem jest Wydawnictwo Techland. 

 

 
Zwiastun Hello Neighbor: Hide & Seek -- https://youtu.be/8SSP3HTgLI4 

 
Gracze wcielą się w bawiące się w chowanego dzieci sąsiada, którego dom            

zwiedzaliśmy w pierwszej odsłonie. Ich beztroskie życie kończy się gdy umiera ich            

matka. Oprócz eksploracji tajemnic domu i fantastycznych krain dziecięcej         

wyobraźni, ukrywania się przed czyhającymi w nich zagrożeniami, gracze         

mogą liczyć na angażującą fabułę tłumaczącą wątki z oryginału. 
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Hello Neighbor: Hide & Seek to komiksowa oprawa graficzna, interaktywne          

środowisko w którym rozgrywa się akcja gry, zaawansowana, ucząca się naszych           

ruchów sztuczna inteligencja i pięć krain czekających na odwiedziny. 

 

Gra będzie dostępna na PlayStation 4 i Xbox One od 7 grudnia. 

 
 
 
 

___________________ 
 

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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