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Zordix Lanserar Egna IP:t Them’s Fightin’ Herds På 
Playstation®4/5, Xbox One/XSX Och Nintendo 
Switch
Umeå, Sverige (18 oktober 2022) – Zordix AB (Publ)'s (Nasdaq: ZORDIX B) – Idag lanserar 
Zordix-förläggaren Modus Games och inhouse-studion Mane6, 2D-fightingspelet Them's 
Fightin' Herds på PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S och Nintendo 
Switch. Lanseringen följs av en ny trailer som visar upp fighters, redo för action: 
https://youtu.be/psdeHoARfYM

Them’s Fightin’ Herds är ett 2D-fightingspel med en serie karaktärer designade av Lauren 
Faust (producent och utvecklare av My Little Pony: Friendship is Magic; skapare, regissör 
och utvecklare för Super Best Friends Forever). Kämpa i arkadlägen, utforska olika 
träningslägen, dyk ner i spelets många online-funktioner och mät dig mot spelare från 
hela världen. Spelare kan också utforska ett kapitelbaserat berättelseläge som blandar 
äventyr i ett storytelling-läge med utmaningar och kamper.

”Konsolsläppet av vårt eget IP Them’s Fightin’ Herds är en viktig del i vår långsiktiga 
tillväxtplan att leverera högkvalitativa spel som en grund för organisk intäktstillväxt och 
fortsätta bygga en solid spelkatalog. Att se utvecklings- och förläggarteamen på Mane6 
och Modus arbeta tillsammans för att bygga vidare på det redan stora intresset kring 
Them’s Fightin’ Herds är ytterligare ett bevis på att Zordix kan kontrollera varje vertikal av 
ett spel från utveckling till marknadsföring och publicering,” säger Christina Seelye, vd och 
koncernchef för Zordix.

Them’s Fightin’ Herds: Deluxe Edition är nu tillgänglig för $39,99. Deluxe Edition innehåller 
första säsongs-passet, som inkluderar fyra extra spelbara karaktärer, fyra unika scener, 
fyra exklusiva Pixel Lobby-tillbehör och en exklusiv palett för varje karaktär.
Them’s Fightin’ Herds: Deluxe Edition finns att köpa här: https://store.maximumgames.com
/products/thems-fightin-herds-deluxe-edition

För mer information om Them’s Fightin’ Herds och Modus Games, besök www.
 eller följ Modus Games på on , ,  och modusgames.com Twitter Facebook Instagram

.Discord
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