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Informacja prasowa 

Obcy w Serial Cleaner – jeden z poziomów inspirowanych kultowymi filmami 

14 lipca na rynku wyląduje Serial Cleaner. Wydawnictwo Techland wprowadzi na rynek grę 

studia iFun4all w pudełkowym wydaniu premium nazwanym "Brudna Robota". Jednym z 

dodatków w Serial Cleanerze są poziomy nawiązujące do filmów z lat 70-tych.  

Serial Cleaner to szybka gra akcji z elementami skradanki, kładąca nacisk na fabułę i testująca 

zręczność gracza. Charakteryzuje się wyjątkowym stylem graficznym, inspirowanym estetyką 

lat 70. XX wieku i nawiązuje do klasyków kina gangsterskiego takich jak  „Pulp Fiction” czy też 

seriali kryminalnych – na czele z „Fargo”. 

W kosmosie nikt nie usłyszy twojego sprzątania - https://youtu.be/F4gvVs-hxSw  

Teraz twórcy postanowili sięgnąć po jeszcze więcej inspiracji. Stworzyli dziesięć dodatkowych 

zadań rozgrywających się często w niecodziennych okolicznościach. Wśród filmowych 

poziomów gracze znajdą: 

Enter the Cleaner ("Wejście Smoka") 

Soiled Armour ("Monty Python i Święty Graal") 

Taxi Cleaner ("Taksówkarz") 

The Nun's Hooverslinger ("Muły siostry Sary") 

Cleaning the Nest ("Lot nad kukułczym gniazdem") 

Bobby Leaner Cleaning Show ("Rocky Horror Picture Show") 

Fruit and Gear ("Mechaniczna pomarańcza") 

Star Dusting ("Gwiezdne Wojny: Część IV - Nowa nadzieja") 

Cleaneria ("Odgłosy") 

In Space, No One Can Hear You Clean ("Obcy - 8. pasażer Nostromo") 

 

Serial Cleaner w pudełkowym wydaniu nakładem Wydawnictwa Techland pojawi się w 

wersji na PC już 14 lipca. 

Dodatkowe materiały o grze i studiu iFun4all S.A.:  

Press kit - http://presskit.ifun4all.com/sheet.php?p=serial_cleaner    

Oficjalna strona studia - http://ifun4all.com/     
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Facebook - https://www.facebook.com/serialcleanerofficial/   

iFun4all S.A. to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 roku. Specjalizuje 

się w tworzeniu tytułów stosujących technikę Real-World Data – technologię 

wykorzystywania informacji ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. 

Deweloper ma na koncie takie gry jak Red Game Without A Great Name czy Green Game: 

TimeSwapper. Pierwsza została doceniona w kategorii „najlepsze nowe gry” w App Store na 

całym świecie, a także nominowana do nagród na festiwalach „IndieCade”, „Casual 

Connect”, „Indie Plus”. 

### 

Więcej informacji udzielają: 

 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager Wydawnictwa Techland 

anna.lada.grodzicka@techland.pl 

 tel. + 48 502 533 544 

---- 

Konrad Adamczewski 

Specjalista ds. PR Wydawnictwa Techland 

konrad.adamczewski@techland.pl 

tel. + 48 502 533 553 

*** 

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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