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Informacja prasowa 

Bądź gotów na przygodę na granicy światów – już dziś premiera Dreamfall 

Chapters na konsolach 

Wydawnictwo Techland, deweloper Red Thread Games oraz Deep Silver zapraszają na 

premierowy zwiastun Dreamfall Chapters. Finałowy rozdział sagi The Longest Journey - 

której poprzednie odsłony są uznanymi hitami na PC – od dziś dostępny jest na rynku w 

wersji konsolowej.  

Dreamfall Chapters to przygodowa gra 3D opowiadająca o równoległych światach: mrocznej, 

cyberpunkowej wizji przyszłości oraz magicznym wymiarze rodem z powieści fantasy. Dwójka 

bohaterów musi uratować swoje domy przed zagładą, a gra charakteryzuje się dojrzałą, 

pełną emocji i osobliwej magii historią, toczącą się na granicy wymiarów. Dreamfall Chapters 

w wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One to szereg usprawnień: poprawione modele postaci, 

animacje oraz efekty świetlne i specjalne. Dodatkiem jest również poszerzona ścieżka 

dźwiękowa. 

Premierowy zwiastun Dreamfall Chapters na konsolach - https://youtu.be/Mo0R4L3tfIo  

Cechy kluczowe: 

• TRZYMAJĄCA W NAPIĘCIU HISTORIA: Zanurz się w głębokiej i pełnej emocji opowieści, 

poznaj ponad 100 w pełni udźwiękowionych postaci i dalszy ciąg epickiej sagi The Longest 

Journey 

• DALEKOSIĘŻNE DECYZJE: Kształtuj opowieść i przebieg podróży podejmując własne decyzje. 

Poznaj ich zaskakujące lub druzgoczące konsekwencje 

• EKSCYTUJĄCA EKSPLORACJA: Poznaj ponad 50 przepięknie dopracowanych lokacji 

• ZRÓŻNICOWANE ŚWIATY: Zwiedzaj piękne, szczegółowe i oryginalne światy, które mieszają 

oszałamiającą wizję futurystycznej przyszłości z krajobrazem rodem z fantasy, a także 

zniszczonym i dążącym ku upadkowi wymiarem snów 

https://youtu.be/Mo0R4L3tfIo


 

• TRZY GRYWALNE POSTACI: Graj trzema różnymi postaciami, towarzysz im w podróży przez 

światy, żywoty, aż w głąb ich serc i dusz 

• WYMAGAJĄCE ŁAMIGŁÓWKI I ZAGADKI: Rozwiązuj ściśle powiązane z fabułą zagadki i 

łamigłówki – stanowią one integralną składową narracji 

• REMASTER NA KONSOLE: Ciesz się zremasterowaną wersją Dreamfall Chapters na 

PlayStation 4 i Xbox One 

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. 
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