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Drugi epizod filmu o powstawaniu Metro Exodus
Trzyodcinkowy dokument opowiadający o produkcji Metro Exodus doczekał się
drugiej odsłony. Film powstał w studio 4A Games, mającym siedziby w Kijowie i na Malcie.
Polskim wydawcą Metro Exodusjest partner K
 och Media- Wydawnictwo Techland.
Wideo zawiera dotychczas niepublikowane materiały oraz rozmowy z twórcami, a gracze
mogą prześledzić 5-letni proces tworzenia najambitniejszej produkcji w historii studia
- od momentu powstania wczesnych konceptów aż po ostatnie szlify, które mają miejsce tuż
przed zaplanowaną na 15 lutegopremierą.
W drugim odcinku dowiemy się również więcej o silniku 4A Engine - własnej technologii
studia, napędzającej Metro Exodus
, oraz niezwykłym przywiązaniu do detali podczas
tworzenia uzbrojenia dostępnego w grze.
Trzeci odcinek serii “Making of Metro Exodus” zadebiutuje w lutym.

Making of Metro Exodus epizod 2 ---- https://www.youtube.com/watch?v=uFQexmaTsrs

Dostępne jest już również premierowe wideo skupiające się na szerszym ukazaniu klas
broni, jakich gracze będą używać w Metro Exodus. Pierwsza odsłona materiału skupia się
na karabinach.

Karabiny w Metro Exodus ---- https://youtu.be/ZgusGGp0JfQ
Metro Exodus ukaże się 15 lutego na Xbox One, PlayStation 4 oraz PC.
Oficjalna polska strona gry dostępna pod adresem www.metroexodus.pl
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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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