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Zordix lanserar efterlängtade spelet Soulstice
Det mörka fantasy-actionspelet Soulstice lanseras idag av Zordix Groups 
förläggare Modus Games i samarbete med Reply Game Studios. Nu 
tillgängligt för PlayStation®5, Xbox Series X|S and PC.

Umeå, Sweden (Sept. 20, 2022) – Zordix ABs (Publ) (Nasdaq: ZORDIX B) förläggare Modus 
Games, i samarbete med Reply Game Studios, tillkännagav idag lanseringen av fantasy-
actionspelet Soulstice på PlayStation®5, Xbox Series X|S och PC. En helt ny trailer som visar 
Soulstices häftiga strider och unika klipp har också släppts i samband med den 
efterlängtade titeln: https://www.youtube.com/watch?v=CmyLCioSAmg

"Soulstice är ett fantastiskt exempel på dual action combat i en underbar fantasy-
inspirerad värld. Vi är stolta över samarbetet med Reply Game Studios och lanseringen av 
detta spel genom vår AA-förläggare, Modus”, säger Christina Seelye, vd och koncernchef 
för Zordix Group.

Soulstice förflyttar spelare till kungariket Ilden och ger dem möjlighet att styra de två 
huvudkaraktärerna, systrarna Briar och Lute. Den primära karaktären, Briar, använder sina 
närstridsattacker och skickligheter, medan sekundärkaraktären, Lute, agerar som stöd 
genom sina andliga förmågor i boss-striderna. När systrarna kämpar sig fram gentemot 
den portal i himlen som har bildats ovanför staden Ilden, fortsätter alltmer fasansfulla 
fantasy-varelser, the Spawn of Chaos, att strömma in i deras värld från den andra mörka 
sidan. Med en arsenal av vapen och anpassningsmöjligheter till sitt förfogande kommer 
Briar och Lute att ha ett nästan oändligt utbud av stilfulla och kreativa sätt att förgöra sina 
fiender när de utforskar den belägrade staden.

För att köpa Soulstice Deluxe Edition till ett försäljningspris av €49,99/$49,99, besök spelets 
hemsida på . För de senaste nyheterna och information från www.soulsticegame.com
Modus Games, besök den officiella webbsidan eller chatta med teamet på deras Discord-
server på .https://modus.games/discord
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Seelye, vd och koncernchef
E-post:  | Tel: +46 90 690 70 66christina.seelye@zordix.com

.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

Certified Adviser
Augment Partners AB, , tel +46 (0) 8 604 22 55, är Zordix AB (publ):s info@augment.se
Certified Adviser.

Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala 
spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en 
växande familj av varumärken. Koncernen består av fem studior och fyra förläggare som 
tillsammans nyttjar respektive unika förmågor och varumärkesidentiteter för att leverera 
tongivande underhållning till spelare världen över. Dimfrost Studio, Invictus Games, Mane6, 
Zordix Racing utgör Zordix utvecklare. Medan Maximum Games, Merge Games Modus 
Games och Just for Games förlägger både egna varumärken och tredjepartsinnehåll till 
spelkonsoler och PC. Med huvudkontoret i Umeå - har Zordix över 200 medarbetare i USA, 
Latinamerika, Sverige, Frankrike, UK och Ungern. Genom strategiska förvärv, nyttjandet av 
sin globala infrastruktur och ett ständigt sökande efter inspirerande spel att föra till 
marknaden, fortsätter Zordix att skala med den växande gamingindustrin. 

För mer information, besök .www.zordix.com
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