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Zordix lanserar nytt IP i God of Rock
Walnut Creek, Kalifornien (24 augusti 2022) – Zordix inhouse AA-förläggare, 
Modus Games, avslöjade idag på Gamescom nästa steg inom fightingspel 
med rytmbaserade attacker från de mäktigaste musikerna på vår planet. I 
spelet God of Rock, som utvecklats internt av Modus Studios, lanseras ett nytt 
IP som för samman musik och strid vilket skapar en ny originell 
spelupplevelse.

God Of Rock är nu tillgängligt för wishlist på Steam och kommer till PC, Nintendo Switch, 
PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X|S och Xbox One i vinter: https://store.steampowered.
com/app/1851030/God_of_Rock/

Se ett smakprov av spelet i den trailer som släpptes idag via denna länk: https://youtu.be
/yRAww8VRcBU

Möt din motståndare som en av universums största musiktalanger, genom kraften från 
dina proffsiga beats. Du och din fiende möts öga mot öga som i alla andra fightingspel, 
men själva fighten kommer nu att drivas av rytmspelsmekanik. När striderna fortsätter och 
lifebarerna nöts ner kommer takten att öka. Håll koll på musiken, annars missar dina 
attacker sitt mål. Tappar du rytmen blir du den första förloraren.

För mer information om  och , besök  God Of Rock Modus Games www.modusgames.com
eller följ @modusgames på , ,  och . Twitter Facebook Instagram Discord

Om Modus Games
Modus Games är en av de snabbast växande spelutgivarna i världen. De är stolta över att 
tillhandahålla publiceringstjänster i toppklass till begåvade utvecklare över hela världen. 
Modus Studios är en fullserviceutvecklingsstudio som stödjer skapare av inspirerad 
interaktiv underhållning. För ytterligare information, besök .www.modusgames.com

Modus Studios
Modus Studios är ett plattformsoberoende utvecklingsföretag som specialiserat sig på 
förstapartsspelutveckling och tekniska supporttjänster. Modus Studios utmärker sig i alla 
vertikaler inom spelutveckling, från att bygga vackra miljöer, övertygande storytelling och 
engagerande spelupplägg till den tekniska komplexitet som krävs för portning av teknik till 
marknadens alla spelkonsoler.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Seelye, vd
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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