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Informacja prasowa 

Oddział Ostrzału w akcji w najnowszym zwiastunie Agents of Mayhem 

Wydawnictwo Techland, Koch Media oraz studio Deep Silver Volition zapraszają na 

spotkanie z kolejnymi wykręconymi bohaterami Agents of Mayhem. Oto Oddział Ostrzału, 

który do akcji wkroczy 18 sierpnia czyli w dniu premiery Agents of Mayhem w wersji na 

konsole oraz komputery PC. 

Kiedy najbardziej złowieszcze siły LEGION-u sieją spustoszenie w Seulu, jedynie Oddział 

Ostrzału podoła wyzwaniu. Panie przodem, zatem na początku przedstawiamy Scheherazade 

– enigmatyczną zabójczynię, której przeszłość owiana jest tajemnicą. Jej oręż to miecz oraz 

sztylety, a przede wszystkim – umiejętność znikania i pojawiania się tuż obok celu. 

Zobacz zwiastun Oddziału Ostrzału - https://youtu.be/xJUzk-jrsdU 

Oni to syn „biznesmena” rodem z Japonii. Zdecydował się jednak nie kultywować tradycji 

rodzinnej, zorganizowanej przestępczości i wstąpił w szeregi MAYHEM. W demonicznej 

masce Oni roztacza wokół siebie aurę strachu osłabiającą morale i psychikę przeciwników 

jeszcze zanim on zdąży oddać pierwszy strzał. 

Trio dopełnia Pierce Washington – samozwańczy gwiazdor rapu, urodzony w Stilwater czyli 

mieście w którym rozgrywała się akcja Saints Row i Satins Row 2. Zwerbowany przez 

MAYHEM po Nocy Diabła przybrał przydomek Kingpin. Pierce posługuje się starym dobrym 

karabinem maszynowym, ale w swoim arsenale ma też broń której trudno się oprzeć czyli… 

skoczną muzykę. 

Agents of Mayhem – rozgrywana w otartym świecie gra akcji, przeznaczona dla jednego 

gracza – dostępna będzie na PlayStation 4, Xbox One oraz PC już 18 sierpnia. Agents of 

Mayhem dostępne będzie w cenie 199,90 zł (PC) oraz 259,90 zł (konsole). 

### 

Więcej informacji udzielają: 

 

Anna Łada-Grodzicka 

https://youtu.be/xJUzk-jrsdU


 

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 

*** 
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