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Informacja prasowa 

Poznaj czołowych agentów w nowym zwiastunie Agents of Mayhem 

Wydawnictwo Techland oraz Deep Silver przedstawiają nowy zwiastun Agents of Mayhem 

– rozgrywającej się otwartym świecie gry akcji, w której sianie chaosu nabiera zupełnie 

nowego wymiaru. Bohaterami wideo jest trójka czołowych agentów, którzy trafią pod 

skrzydła gracza. Produkcja studia Deep Silver Volition ukaże się 18 sierpnia na PlayStation 

4, Xbox One oraz PC. 

Bohaterowie Agents of Mayhem to zbieranina nietuzinkowych oryginałów, a sama gra 

charakteryzuje się szalonym humorem, z jakiego słynęła poprzednia seria dewelopera – 

Saints Row. Gracz pokieruje trzyosobowym zespołem, który można rekrutować spośród 

liczącej 12 najemników grupy. Pierwszą trójkę przedstawia najnowsze wideo. Przystojniak 

Hollywood jest byłym gwiazdorem popularnego reality show, który z taką samą wprawą jak 

bronią palną, posługuje się urokiem osobistym. Uważa się za „twarz” agencji M.A.Y.H.E.M - 

rekrutującej agentów do walki ze złowieszczą organizacją LEGION – i z jego inicjatywy do 

drużyny dołączają pierwsi rekruci: Szkuner oraz Fortuna. 

Zwiastun „Franchise Force” - https://youtu.be/mKISt2ELbf4 

Szkuner to były żołnierz marynarki wojennej, który posturą zawstydziłby nawet „Pudziana”. 

Osiłek dostał zaproszenie do M.A.Y.H.E.M po tym, jak samodzielnie zatopił łódź podwodną 

LEGION-u w Trójkącie Bermudzkim. Fortuna to z kolei wysportowana brunetka posługująca 

się bojowym dronem. Każda postać w Agents of Mayhem to inny styl gry i indywidualne 

umiejętności. Fortuna jest najszybsza z prezentowanej trójki i najlepiej radzi sobie z walką na 

dystans. Szkuner jest wolny, ale za to silny i zabójczy w bezpośrednim starciu, a Hollywood 

stanowi miks powyższych cech. Pomiędzy trójką agentów gracz może przełączać się w każdej 

chwili, a kompletowanie własnego teamu spośród dostępnych rekrutów to jedna z cech 

charakterystycznych Agents of Mayhem.  

Premiera Agents of Mayhem 18 sierpnia. Gra dostępna będzie na komputerach PC (w cenie 

199,90 zł) oraz konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One (259,90 zł).  
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O firmie Techland 
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