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Informacja prasowa 

Pełne czarnego humoru Party Hard 2 w ofercie Wydawnictwa Techland 

Nadchodzi kontynuacja jednej z najbardziej niekonwencjonalnych skradanek wszech 

czasów. Party Hard 2 na PC trafi do polskiej dystrybucji w formie pudełkowego wydania w 

2018 roku. 

Święta to czas radości, ale nie dla bohatera Party Hard 2. Podczas gdy wszyscy bawią się do 

upadłego podczas firmowej imprezy, on postanawia zemścić się za brak świątecznej premii i 

rozpoczyna masakrę. Celem gracza jest kontrolowanie tłumu czyli zabijanie imprezujących w 

taki sposób, by nie wzbudzić podejrzeń. Bo dźgnięcie kogoś nożem na środku parkietu nie 

jest najlepszym pomysłem. Wtedy ktoś na pewno wezwie policję, a to oznacza koniec 

imprezy. 

Party Hard 2, świąteczne wideo z rozgrywki - https://youtu.be/hNKG2llWbMQ  

"Świąteczne" wideo z rozgrywki pokazuje, że Party Hard 2 to jeszcze więcej kreskówkowej 

przemocy, pułapek i elementów otoczenia, które można wykorzystać. Nowości to m.in. 

możliwość zdejmowania kilku celów jednocześnie za pomocą ataku multi, skanowanie 

pomieszczeń w poszukiwaniu przydanych przedmiotów i możliwość noszenia większej ich 

ilości. Pierwsza część Party Hard ukazała się w 2015 i może pochwalić się bardzo 

pozytywnymi opiniami graczy na Steam. 

Z okazji świąt Party Hard 2 w wersji alfa dostępne jest za darmo pod adresem: 

http://PartyHard.game 

Party Hard 2 w wydaniu pudełkowym na PC ukaże się nakładem Wydawnictwa Techland w 

2018 roku. 

### 

Więcej informacji udzielają: 

 

Anna Łada-Grodzicka 

Senior PR Manager Wydawnictwa Techland 

https://youtu.be/hNKG2llWbMQ
http://partyhard.game/


 

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. 

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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