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W maju premiera konsolowej wersji Dreamfall Chapters. Grę do Polski
wprowadzi Wydawnictwo Techland
Wydawnictwo Techland, będące polskim partnerem Koch Media, zaprasza w podróż po
niezwykłych światach. Znane z komputerów PC Dreamfall Chapters w maju trafi na
PlayStation 4 oraz Xbox One. W Polsce gra dostępna będzie w cenie 129,90 zł.
Dreamfall Chapters to przygodówka 3D, w której główny nacisk położono na dojrzałą fabułę,
wymagające zagadki oraz konsekwencje podjętych wyborów. Historia przedstawia splatające
się ze sobą losy trzech postaci i rozgrywa się w równoległych światach. Arcadia to
fantastyczny wymiar, w którym logika i nauka zostały zastąpione magią i chaosem. Stark
przedstawia z kolei cyberpunkową wizję przyszłości w roku 2220. To racjonalny świat,
rządzony prawami logiki, w którym jednak społeczeństwo ucieka w wirtualną rzeczywistość.
Zwiastun zapowiadający konsolową wersję Dreamfall Chapters https://youtu.be/DhZ9u1PYtEI
Produkcja opowiada historię Zoë Castillo, która dzięki snom potrafi podróżować między
światami. Pozostali bohaterowie to Kian Alvane – wojownik z magicznego wymiaru oraz
Saga, dziewczyna pomagająca Zoë w utrzymaniu równowagi pomiędzy Arcadią i Stark.
Dreamfall Chapters to kolejna odsłona jednej z najlepszych gier przygodowych na PC - The
Longest Journey (średnia ocen na Metacritic - 91%) oraz jej kontynuacji w postaci Dreamfall:
The Longest Journey.
Dreamfall Chapteres na konsolach dostępne będzie od 5 maja w cenie 129,90 zł.
Konsolowa wersja zawiera na płycie wszystkie 5 epizodów, które na PC ukazały się w
odcinkach. Deweloperzy opracowali również nowe modele postaci, poprawili animacje,
oświtlenie i inne efekty, a także rozbudowali ścieżkę dźwiękową.
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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/

