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Reżyser dubbingu opowiada o pracach nad Torment: Tides of Numenera 

Torment: Tides of Numenera w polskiej wersji językowej pojawi się na naszym rynku już 28 

lutego. Wydawnictwo Techland zaprasza na kolejny materiał ukazujący kulisy prac nad 

lokalizacją długo oczekiwanej, kultowej gry RPG. Tym razem jego bohaterem jest reżyser 

dubbingu - Michał Konarski. 

Lokalizacja do duchowego spadkobiercy Planescape: Torment, czyli Torment: Tides of 

Numenera powstała w warszawskim studio PRL specjalizującym się w dubbingowaniu filmów 

i gier. W polskiej wersji gracze usłyszą m.in. Piotr Fronczewskiego, Aleksandrę Szwed i 

Andrzeja Blumenfelda. Jednak nawet zaangażowanie największych aktorskich nazwisk nie 

jest gwarancją sukcesu, jeśli nad ich pracą nie czuwa ktoś taki jak Michał Konarski. Reżyser 

dubbingu Torment: Tides of Numenera to weteran w swoim fachu, który dzięki 

niesamowitemu przywiązaniu do detali oraz wprawnemu uchu, które potrafi wychwycić 

nawet najdrobniejsze błędy, czuwa nad obrazem całości.  

Reżyser dubbingu o Torment: Tides of Numenera –  

https://youtu.be/zDVPZhlYaQg  

Polska wersja Torment: Tides of Numenera powstała w warszawskim studio PRL, które może 

pochwalić się pracami nad wieloma dubbingami gier i filmów. Torment: Tides of Numenera 

pojawi się na rynku 28 lutego w wersji na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. 

Dostępna są jeszcze zamówienia przedpremierowe na Day One Edition z dodatkami 

fizycznymi i cyfrowymi oraz na Edycję Kolekcjonerską. Osoby decydujące się na 

wcześniejsze zamówienie otrzymają ekskluzywnego, limitowanego steelbooka. 

Sugerowana cena gry to 159,90 zł w wersji na PC oraz 199,90 zł na konsole. 

### 

Więcej informacji udzielają: 

 

https://youtu.be/zDVPZhlYaQg


 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager Wydawnictwa Techland 

anna.lada.grodzicka@techland.pl 

 tel. + 48 502 533 544 

---- 

Konrad Adamczewski 

Specjalista ds. PR Wydawnictwa Techland 

konrad.adamczewski@techland.pl 

tel. + 48 502 533 553 

*** 

O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  

O inXile Entertainment 

inXile Entertainment stworzył w 2002 roku weteran branży, @BrianFargo. Studio projektuje oprogramowanie rozrywkowe 

na wszystkie wiodące platformy, komputery osobiste i urządzenia mobilne. Po ciepłym przyjęciu przez recenzentów i 

komercyjnym sukcesie Wasteland 2, inXile uruchomiło kampanie crowdfundingowe na rzecz Torment: Tides of Numenera 

oraz The Bard's Tale IV. Studio pracuje aktualnie nad Torment: Tides of Numenera, a więcej informacji znajdziesz pod 

adresem: www.inxile-entertainment.com.  
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