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Zordix tillkännagav God of Rock, Afterimage,
Teslagrad 2 och mer under Gamescom 2022
Zordix släpper nya tillkännagivanden och spelavslöjanden, genom att erbjuda
unika upplevelser för alla spelare med titlar som God of Rock, Teslagrad 2,
Afterimage och Kukoos på de flesta konsoler.
Umeå, (31 augusti 2022) – Den svenska spelkoncernen Zordix AB (publ) presenterad fyra
helt nya spel under Future Games Show på Gamescom 2022. Titlarna var: God of Rock,
Afterimage, Teslagrad 2 och Kukoos - Lost Pets, plus en ny trailer för den mörka fantasyactiontiteln Soulstice, som dessutom precis har lanserat en offentlig gratisdemo på Steam.
"Vi kunde inte vara mer glada över att vara tillbaka på Gamescom för att visa vår
genomarbetade katalog och dela de framsteg vi gjort med internt utvecklade spel", säger
Christina Seelye, VD och koncernchef för Zordix. "Det gemensamma arbete som sker på
Zordix har gjort oss redo för ett otroligt starkt andra halvår och mer därtill."
God of Rock (2023 | PC, Switch, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4/5 | Modus Studios)
Ett nytt fightingspel har avslöjats av Modus Games och Modus Studios som lovar att driva
genren framåt. God of Rock pressar spelarna till sin gräns vilket tvingar dem att slåss i
samklang med en låt som bestäms av karaktärerna och scenen som valts. Kolla in den
nya trailern för att se om du är redo för en musikalisk strid som kommer att ge eko genom
tiderna: https://youtu.be/yRAww8VRcBU
Teslagrad 2 (våren 2023 | PC, Switch, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4/5 | Rain Games)
Modus Games och Rain Games debuterade den första trailern från Teslagrad 2, en
efterlängtad uppföljare till den mångmiljonsäljande pussel-äventyrssuccén Teslagrad.
Använd dina magiska krafter för att utforska en enorm, mystisk värld och avvärja
bortglömda fiender som lurar i skuggorna. Med en uppsjö av förmågor till ditt förfogande
kommer spelare tvingas att experimentera och planera sin flykt från en farligt, okänd värld.
Dyk in i Teslagrad 2:s magnetiska värld: https://www.youtube.com/watch?v=34DUvETet9M
Afterimage (2022 | PC, Switch, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4/5 | Wangyuan
Shengtang Entertainment Co.)
Afterimage är en vacker, handritad Metroidvania-äventyrstitel i 2D med RPG-element som
utmanar spelare att utforska Engardins enorma och mystiska värld. Spelets utvecklare,
Wangyuan Shengtang är den kinesiska studion i Shanghai som ligger bakom den
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storsäljande Gujian-serie som sålt i miljontals exemplar. Genomför farliga uppdrag i
spännande miljöer, besegra utmanande bossar och avslöja hemligheterna som håller
ihop Engardin och dess magiska invånare: https://www.youtube.com/watch?
v=e1NvFXcVtJM
Kukoos - Lost Pets (2022 | PC, Switch, Xbox One, Xbox X|S, PlayStation 4/5 | PetitFabrik)
Modus Games presenterade Kukoos - Lost Pets, ett udda 3D-plattformsspel som
utvecklats av PetitFabrik. Kukoos - Lost Pets ger sina modigaste äventyrare i uppdrag att
utforska fem olika världar för att rädda de gulliga djurinvånarna i Kukoo-trädet. Rulla dig
fram genom högteknologiska städer och skogar till antika tempel för att upptäcka vad
som har hjärntvättat dessa omtyckta husdjur. Kolla in den nya trailern för detta äventyr
anpassat för alla åldrar här: https://www.youtube.com/watch?v=bF-gpmMGG_8
Soulstice (20 september 2022 | PC, Xbox X|S, PlayStation®5 | Reply Game Studios)
Från Modus Games och Reply Game Studios kan spelare uppleva den mörka fantasyactiontiteln Soulstice med en ny spelbar demo på Steam för PC. Styr de själsbundna
systrarna Briar och Lute, som har återfötts som en Chimera, det ultimata vapnet för en
mystisk Orden. Utvalda att undersöka en reva i himlen ovanför staden Ilden måste duon
kämpa sig igenom ett dystopiskt och ödelagt land för att rädda mänskligheten. Ladda ner
demon på Steam nu och gå med i deras kamp: https://store.steampowered.com/app
/1602080/Soulstice/
Bramble: The Mountain King (PC och konsol under 2023)
Merge Games och Dimfrost Studio har tidigare presentert det bistra äventyret Bramble:
The Mountain King som markerar det första internt publicerade IP:t för Zordix. Bramble
bygger på den nordiska mytologins kraftfulla varelser och rika fabler för att berätta en unik
historia om en pojkes mod inför svåra faror. Se den senaste Bramble-trailern här:
https://youtu.be/I-Kb0qX97CA
Merge Games presenterade också Smalland, SunnySide och Pixelshire under mässan. Med
allt från de mörka, hotande skogarna i nordisk mytologi till det inte alltid så enkla livet i en
liten, lantlig bondestad i Japan, kan du kolla in Merges breda kommande titlar i deras
senaste reel: https://www.youtube.com/watch?v=LdZBBQqMME4
Just For Games presenterade sammanlagt fyra speldemos Crime O'Clock till PC/Switch
(Steam wishlist open), Saga of Sins till PC/PS4/5/XSS/X/Switch (Steam wishlist är öppen),
ULTRA MEGA XTRA PARTY CHALLENGE: Gratis demo är nu tillgänglig, Sclash till PS4/PS5/Xbox
Series/ Switch, där Just for Games är en global förläggare. Allt detta tillsammans med
andra projekt som tillkännagavs på mässan.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Seelye, vd och koncernchef
E-post: christina.seelye@zordix.com | Tel: +46 90 690 70 66
För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com.
Certified Adviser
Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 (0) 8 604 22 55, är Zordix AB (publ):s
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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