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Onrush to nowa gra wyścigowa studia Codemasters 

Codemasters i Koch Media, którego oficjalnym partnerem w Polsce jest Wydawnictwo 

Techland, zapowiadają nową produkcję brytyjskiego studia. Onrush,  pokazany na 

konferencji Sony podczas Paris Games Week, to wyścigi arcade przeczące prawom fizyki. 

Gra dostępna będzie na PlayStation 4 i Xbox One latem 2018 roku.   

Za Onrush odpowiada nowy zespół Codemasters, składający się z byłych członków Evolution 

Studios. Rywalizacja w Onrush to celebracja prędkości, nieskrępowanej zabawy i 

widowiskowości. Tu nie chodzi tylko o dotarcie do linii mety. W Onrush liczy się styl, a bardzo 

ważnym aspektem zmagań jest pasek RUSH. Aktywując go w odpowiednim momencie, 

będziesz w stanie siać spustoszenie w szeregach rywali. 

Zwiastun Onrush – https://youtu.be/82DNhNV1Ym8  

Rolę game directora przy produkcji Onrush pełni Paul Rustchynsky. „Członkowie naszego 

zespół dorastali grając w ikoniczne wyścigi w stylu arcade, dlatego wspaniale, że mamy 

okazję odświeżyć wspomnienia i przenieść je na dzisiejszy grunt. Wierzymy, że to będzie coś, 

czego z utęsknieniem wyczekiwali gracze. Onrush ma nieść zabawę, nie chodzi w nim o 

dobieranie rodzaju opon, ustawienia samochodu czy jazdę po torze. Chodzi podejmowanie 

ryzyka w celu zgarnięcia najcenniejszych nagród i akcję sprawiającą, że gracz będzie z 

wrażenia siedział na krawędzi fotela” – zapowiada Brytyjczyk. 

Takedowny: oto sól Onrush. Ryzyko jest równe nagrodzie, a na każdej z map do celu 

prowadzi wiele dróg. Korzystaj z ramp, pokonuj metry podczas „lotu” i z impetem ląduj na 

przeciwnikach 

https://youtu.be/82DNhNV1Ym8


 

Pionowe rozbudowanie: eksploruj i poznawaj wielopoziomowe środowisko – „wspinaj” się 

na wzniesienia, zeskakuj z klifów i nie ograniczaj się w szukaniu drogi 

Pośpiech: napełniaj specjalny pasek RUSH, by uwolnić nieokiełznaną moc pojazdu 

Gra drużynowa: pracujcie w zespole razem zdobywając punkty, doświadczenie i medale 

Ciągłość akcji: Onrush to gra bez klasycznej linii startu i mety. Gdy twój pojazd zostanie 

wrakiem, natychmiast wracasz do rywalizacji 

Adaptacyjna ścieżka dźwiękowa: muzyka w Onrush jest pełna życia tak jak rozgrywka. Gra 

wybiera piosenki z ogromnej biblioteki, miksuje je i adaptuje do twojej jazdy. Prędkość 

odtwarzania czy głośność dźwięku zmieniają się dynamicznie wraz z rozwojem akcji 

Onrush dostępny będzie na PS4 oraz Xbox One w lecie przyszłego roku. Więce informacji 

na oficjalnej stronie gry www.onrushgame.com 
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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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