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Informacja prasowa 

 

>observer_ w Polsce w pudełkowym wydaniu 

Wydawnictwo Techland, partner studia deweloperskiego Bloober Team, z przyjemnością 

informuje o premierze  >observer_. To najnowszy tytuł krakowskiego dewelopera, 

autorów świetnie przyjętego horroru Layers of Fear. Gra już dziś dostępna jest na 

sklepowych półkach w wyjątkowym pudełkowym wydaniu. 

>observer_ to cyberpunkowy horror rozgrywający się w Polsce anno domini 2084. Gracz 

wciela się w Daniela Lazarskiego, jednego z neuronowych detektywów zwanych 

Obserwatorami. To elitarna, finansowana niezależnie od policji jednostka, której członkowie 

zdolni są do hackowania i przejmowania umysłów przestępców. Początkiem śledztwa, które 

poprowadzi graczy przez krakowskie slumsy przyszłości, jest tajemnicza wiadomość od 

zaginionego syna. Fabuła >observera_ to oryginalna historia, umiejętnie przenosząca polskie 

realia na grunt cyberpunkowej poetyki i czerpiąca inspiracje z kultowych dzieł science-fiction. 

Observer, zwiastun na premier: 

https://youtu.be/lVLM5-6nXFo  

Jak czuje się ktoś, zdolny wnikać w umysły złoczyńców i ich ofiar? Zdolny przeżywać ich 

najmroczniejsze lęki? Jak daleko można posunąć się, by okryć prawdę? Odpowiedzi na te 

pytania gracze poznają zagłębiając się w mroczną i dojrzałą historię >observera_. Poprzednia 

gra Bloober Team - Layers of Fear - również dzięki Wydawnictwu Techland dostępna była w 

Polsce w wyjątkowym pudełkowym wydaniu. 

>observer_ premiera już dziś na komputerach PC. Gra jest dostępna w cenie 89,90 zł.  
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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 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  
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