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Informacja prasowa 

Konsolowa wersja Portal Knights w ofercie Wydawnictwa Techland 

Demo już dostępne 

19 maja na rynku zadebiutuje Portal Knights w wersjach na PlayStation 4 oraz Xbox One. 

Produkcja studia Keen Games łączący w sobie cechy klasycznych RPG z elementami 

zaczerpniętymi z produkcji, w których nacisk położono na crafting oraz budowanie 

otaczającego świata, i ze znanych trendów tworzy oryginalną całość. 

Portal Knights to nie tylko pozyskiwanie materiałów, budowanie i dawanie upustu 

kreatywności. To również warstwa fabularna, stawiająca przed graczami nadrzędny cel oraz 

zachęcająca do eksploracji. Na świat w Portal Knights składa się szereg lewitujących wysp. 

Pomostem między nimi są portale, a gracze - odkrywając nowe tereny i surowce - 

odbudowują kolejne "przejścia" i uzyskują dostęp do fantastycznych krain. W każdej czekają 

nowi wrogowie, ale również cenne i niespotykane nigdzie indziej skarby. 

O wyjątkowości Portal Knights świadczy połączenie „budowniczej” rozgrywki z elementami 

RPG i większy nacisk na starcia. Gracz tworzy postać wybierając spośród trzech klas 

różniących się umiejętnościami. Wyposażony w łuk Łowca to spec od walki na dystans, 

podobnie jak Mag, jednak ten drugi – ze względu na nikłą siłę fizyczną, nie sprawdzi się 

podczas pozyskiwania surowców do budowy. Gra pozwala na rozgrywkę online oraz offline: 

w czteroosobowym zespole poprzez Sieć lub w dwuosobowym - na podzielonym ekranie. W 

niuanse Portal Knights wprowadza wideo przedstawiające wszystkie aspekty rozgrywki. 

Czym jest Portal Knights? - https://youtu.be/tDsbmINl2y4  

Portal Knights od lutego 2016 dostępne jest w usłudze wczesnego dostępu na Steam. Gra 

znalazła grono fanów, a 85 procent testujących przed premierą produkt graczy, wystawiło 

mu bardzo pozytywne opinie. 

Portal Knights w pudełkowym wydaniu na PlayStation 4 oraz Xbox One będzie dostępny od 

19 maja w cenie 139,90 zł. Użytkownicy obu konsol mogą sprawdzić darmowe demo. 

Wersja na PS4 zawiera The Gold Throne Pack czyli dodatki cyfrowe. 

https://youtu.be/tDsbmINl2y4
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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 
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