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inXile ulepsza Torment: Tides of Numenera na konsole i PC 

Torment: Tides of Numenera, kierowanego przez Briana Fargo studia inXile Entertainment,  

izometryczny RPG, nawiązujący do złotej ery gatunku - podbił serca rzeszy graczy i znalazł 

uznanie w oczach recenzentów. Deweloperzy cały czas pracują nad ulepszeniem gry. Efekty 

tej pracy widać w pierwszym popremierowym patchu. 

Poprawka o numerze 1.0.2 wnosi szereg usprawnień w rozgrywce, zadaniach i 

konwersacjach, interfejsie użytkownika, oprawie dźwiękowej, grafice oraz stabilności kodu. 

Poprawiono m.in. optymalizację gry i polską lokalizację, dostosowano ilość przeciwników w 

niektórych potyczkach tak, by przebiegały sprawniej i wyeliminowano błędy prowadzące do 

sporadycznego zawieszanie się programu. 

"Od czasu premiery Torment: Tides of Numenera pracowaliśmy bardzo ciężko, aby 

oczyścić grę z błędów, które wskazywała społeczność zgromadzona wokół gry oraz media. 

Jesteśmy szczęśliwi, że udało się tego dokonać na wszystkich platformach, co pozwoli fanom 

Tormenta czerpać jeszcze większą przyjemność z gry." - komentuje szef studia InXile, Brian 

Fargo.  

Dodatkowy komentarz daje także Colin McComb, Dyrektor Kreatywny Torment: Tides of 

Numenera. Jest on dostępny w formie wideo: https://youtu.be/IfUT8Yvnmo0  

Patch usprawniający działanie Torment: Tides of Numenera już dostępny na wszystkich 

platformach. 

Torment: Tides of Numenera jest dostępny na komputery PC oraz konsole nowej generacji. 

W polskiej lokalizacji gry udział wzięli m.in. Piotr Fronczewski, Aleksandra Szwed i Andrzej 

Blumenfeld. Produkcja jest pierwszą pozycją w ofercie globalnego wydawnictwa firmy 

Techland. 
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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/  
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