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Inwigilacja rozpoczęta - dziś premiera Beholder 2  

 
Beholder 2 od dziś dostępny jest na PC. Grę na polski rynek wprowadza Wydawnictwo Techland, a                

gracze nabywający pudełkowe wydanie produkcji dodatkowo otrzymają cyfrowy artwork dostępny          

wyłącznie w tej wersji. 

 

 

Beholder 2, zwiastun premierowy ---- https://youtu.be/30Fu-Tj-ydk 

 

Beholder 2 to osobliwe połączenie przygodówki z grą ekonomiczną, utrzymane w mrocznej i pełnej              

czerni, ale jednocześnie kreskówkowej stylistyce, którą z miejsca rozpoznają fani pierwszej odsłony.            

Gracze ponownie trafią do totalitarnego państwa, w którym prywatność nie istnieje. 
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W poprzedniej odsłonie gracze zarządzali budynkiem, inwigilując jego mieszkańców. Tym razem           

trafiają w samo centrum wydarzeń - do mieszczącego w złowrogich murach Ministerstwa. Przed             

każdym nowym pracownikiem maluje się świetlana przyszłość, a niektórym uda się być może wspiąć              

aż na fotel Premiera. Warunek jest prosty - musisz być posłuszny aparatowi władzy. Podsłuchiwanie i               

podglądanie to wierzchołek góry lodowej. Oszustwa, kłamstwa, zdrady i szantaże - do czego będziesz              

zdolny, by wspinać się po szczeblach kariery? 

 

Beholder 2 w pudełkowym wydaniu na PC dostępny jest od 12 grudnia wyłącznie na polskim               

rynku. Gra posiada lokalizację kinową. 

 

 

 

 

 

___________________ 

 
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 13 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.  
Techland tworzy i wydaje najwyższej jakości produkcje na wiodących platformach – PC, Sony PlayStation 4 oraz                
Microsoft Xbox One. W trzech biurach znajdujących się na terenie Polski pracuje ponad 400 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. 
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Kontakt dla mediów: 
Konrad Adamczewski | Anna Łada-Grodzicka 
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