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Det nya spelet 'Power Chord' från Big Blue Bubble 
släpps på Steam idag

Power Chord, det rogueliknande heavy metal deckbuilding-spelet från Big Blue Bubble intar 
huvudscenen på PC via Steam idag, den 26 januari, med den slutliga showen planerad till Nintendo 
Switch inom kort.

I Power Chord kommer spelare att kämpa för att ta tillbaka sunkhak och rökfyllda klubbar från 
Helmoths heavy metal-demoner och stänga glappet mellan världarna genom att vinna en skruvad 
strid mellan banden! Sätt ihop världens mäktigaste rockare som bildar Knights of Thunder Fist och ge 
dig ut på en monstruös debutturné.

Koppla in aux-kabeln för lättlärda, men ändå intrikata, turbaserade strider inspirerade av deckbuilding 
hall-of-famers. Släpp loss en ström av kraftfulla kort som riffar varje bandmedlems extraordinära 
personlighet – en sångare, gitarrist, trummis och basist – var och en med kort som matchar deras 
musikaliska anda.

"Power Chord kombinerar en djupt komplex deckbuilding-strategi, unik resurshantering och en 
iögonfallande, hårt rockande, heavy metal-estetik." säger David Fardell, marknadschef, Big Blue 
Bubble. "Det här är ett spel som har designats av fans som verkligen brinner för genren. Vi ser fram 
emot att spelare ska ta sig an utmaningen, bli helt krossade, komma tillbaka igen och utarbeta nya 
galna sätt att överlista spelet och ödelägga demonerna."

Power Chord finns nu på PC via Steam för 19,99 USD, med gratis DLC som kommer inom kort. Fyra 
nya karaktärer och kortleksuppsättningar kommer att läggas till spelet via gratis DLC släpp, med de 
två första inom mindre än en månad efter lanseringen.

Läs mer om Big Blue Bubble här

Besök Power Chords på Steam här
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https://www.bigbluebubble.com/home/games/my-singing-monsters-series/my-singing-monsters/
https://store.steampowered.com/app/1724390/Power_Chord/
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OM EG7
EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, 
konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar 
sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina 
spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och 
Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ 
titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. 
Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Fireshine Games besitter expertis inom både 
fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 
16 kontor världen över.
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