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Demo Ghostrunnera dostępne na Steam  
 
Bezpłatne demo Ghostrunnera jest od dziś (29 września) dostępne na platformie 
Steam. Pozostanie na niej przynajmniej do dnia premiery, którą wyznaczono na 27 
października - informują wydawcy All in! Games oraz 505 Games. 
 
Ghostrunner to gra akcji stworzona przez studio One More Level przy współpracy z 3D 
Realms i Slipgate Ironworks. Jest osadzona w cyberpunkowym świecie, a rozgrywka opiera 
się na mechanice one-hit-one-kill. Tym razem w ramach udostępnionego dema gracze będą 
mogli zmierzyć się z dwoma pierwszymi poziomami, więc czekać na nich będzie 30 minut 
czystej rozrywki - walki z przeciwnikami przy użyciu ostrej katany oraz przemieszczania się 
po wieży-mieście. Wyniki najlepszych będą przedstawione w specjalnej tabeli, dzięki czemu 
będzie można porównać się ze swoimi znajomymi na Steam oraz zaprezentować swój 
rezultat w mediach społecznościowych.  
 
Przypomnijmy, że cena regularna pełnej wersji tego tytułu wyniesie $29.99 / €29.99 / £24.99, 
a dla osób, które zdecydują się zakupić grę w przedsprzedaży, czekają promocyjne ceny 
oraz specjalna katana (dotyczy PC, PlayStation 4, Xbox One).  

Więcej informacji na temat Ghostrunnera można znaleźć na głównej stronie gry, dostępnej w 
kilku wersjach językowych, a także Twitterze, Facebooku, Instagramie i Discordzie.  

O Ghostrunnerze  

Ghostrunner to cyberpunkowa gra akcji, w której gracz wciela się w cyber-wojownika i 
przemierza ostatni bastion ludzkości, wielką wieżę-miasto. W wieży panują przemoc, bieda i 
chaos, a zadaniem głównego bohatera jest stawienie czoła wrogom, odkrywanie sekretów 
superstruktury oraz zdobycie mocy, która pozwoli pokonać Klucznika. Pomóc ma w tym 
zaawansowany technologicznie miecz, wystarczająco ostry, by zabijać wrogów jednym 
ciosem. Mechanika bullet-time daje przewagę w dynamicznych i ekscytujących potyczkach, 

https://ghostrunnergame.com/
https://twitter.com/GhostrunnerGame
https://www.facebook.com/ghostrunnerthegame/
https://www.instagram.com/ghostrunner_game/
https://discord.gg/Ghostrunner


a dzięki wyjątkowym zdolnościom cybernetycznym Ghostrunner jest w stanie przetrwać w 
śmiertelnie niebezpiecznych warunkach. Gra jest opatrzona intensywną ścieżką dźwiękową 
synthwave autorstwa Daniela Deluxe i wspiera technologię NVIDIA RTX Ray Tracing. 
Oferuje ona wciągające i zachwycające efekty wizualne, z jakich zwykle korzystają gry 
kategorii AAA.  

Materiały dla prasy: 
Pobierz screenshoty z gry, zwiastuny, GIFy 

O One More Level 

One More Level to krakowskie studio developerskie zajmujące się produkcją i wydawaniem 
gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste. Studio powstało w lipcu 2014 roku i 
od tego czasu regularnie rozwija swój potencjał rynkowy poprzez rozbudowywanie zespołu, 
technologii i portfolio. Obecnie zespół składa się z blisko 20 osób - są to zarówno 
deweloperzy z wieloletnim doświadczeniem w branży, jak i młodzi, utalentowani specjaliści. 

Odwiedź oficjalną stronę firmy, by dowiedzieć się więcej o One More Level. 

O All in! Games 

All in! Games to wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży 
growej od końca 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i 

konsole, pracując nad polskimi i międzynarodowymi projektami. All in! Games jest wydawcą 
takich tytułów jak Ghostrunner (One More Level, współwydawca 505 Games), Paradise Lost 

(PolyAmorous), Alaloth - Champions of The Four Kingdoms (Gamera Interactive) i Tools Up! 
(The Knights of Unity). Od 2020 roku, po połączeniu ze spółką Setanta, All in! Games jest 
notowany na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Zapraszamy na oficjalną stronę firmy, by dowiedzieć się więcej o All in! Games. 

O 505 games  

505 Games należy do globalnej grupy Digital Bros, notowanej na włoskiej giełdzie papierów 
wartościowych. Jest wydawcą gier komputerowych, oferujących tytuły dla szerokiej grupy 
odbiorców, graczy w każdym wieku i na różnym poziomie zaawansowania. Firma wydaje i 
dystrybuuje gry na konsole Sony, Microsoft, Nintendo, PC (Steam, Epic i GoG), a w swoim 
portfolio ma takie tytuły jak Death Stranding, Don’t Starve, Sniper Elite III, Portal Knights, 
Quarantine czy też Control. Posiada biura we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Chinach i Japonii, ale współpracuje z siecią 
partnerów dystrybucyjnych i sublicencyjnych na wszystkich innych rynkach.  

Zapraszamy na oficjalną stronę firmy, by dowiedzieć się więcej o 505 Games. 

*** 
Kontakt:  
Adam Sikora  
All in! Games - PR Manager  
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