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Zordix förläggare Merge Games och den interna 
utvecklaren Dimfrost Studio ger ut "Bramble: The 
Mountain King" för PC och konsol

Manchester, Storbritannien – 13 juni, 2022 – Merge Games och Dimfrost Studio 
är glada över att kunna avslöja sitt samarbete för lanseringen av det mörka 
äventyret "Bramble: The Mountain King" för PC och konsol. Partnerskapet är 
det första interna förlagssavtalet för Zordix, som förvärvade Dimfrost Studio 
2020 och Merge Games 2021, och förenar de två i en mörk men underbar resa 
genom en grym och magisk värld."Bramble: The Mountain King" som bygger 
på den nordiska mytologins mäktiga varelser och rika fabler skapar en unik 
berättelse om en pojkes mod inför omöjliga faror.

Under Future Games Show under helgen visades en av de många ondskefulla och 
hemska varelser som lurar i skuggorna i "Bramble Origins: The Näcken" och gav 
spelarna en första glimt av de många sammanvävda berättelserna i landet Bramble.

Kolla in Bramble: The Mountain King announcement trailer här.

Kliv in i rollen som Olle, en ung, modig pojke vars öde kallar honom till ett äventyr i de 
oroväckande men fantastiska omgivningarna i Bramble, där han gör allt för att rädda sin 
syster från odjurens makt.

Inskränkt i den vidsträckta världen runtomkring sig måste han söka och vandra genom en 
magisk värld fylld av jättar och gnomer där han under den episka och spännande resan 
för överlevnad, behöver avgöra vilka som är vänner och vilka som är fiender.

Material från återfinns i Bramble: The Mountain King Press Kittet.

Skogen döljer många hemligheter och detsamma gäller för de som bor där – från varelser 
som gömmer sig i skuggorna till rasande andar som lurar vid sjön.

"Vi är glada över vårt samarbete med Dimfrost Studio för lanseringen av det 
stämningsfulla och vackert utformade Bramble: The Mountain King för PC och konsoler", 
kommenterade Ross Griffiths, Product Manager för Merge Games. "Vi uppslukades 
omedelbart av denna underbara värld full av gnomer, troll och andra varelser som 
inspirerats av nordiska folksägner och vi uppskattar teamets detaljfokus när det kommer 
till gameplay."
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Bramble: The Mountain King utvecklas av Dimfrost Games och kommer att publiceras av 
Merge Games. Spelet är planerat att släppas 2023 för PC och konsoler. Fans kan redan nu 
lägga till spelet i sin önskelista på .Steam

För att få uppdateringar om , följ spelet på  och Bramble: The Mountain King Twitter
, gilla Merge Games på  och på .Instagram Facebook Discord

Om Merge Games
Merge Games är en global utgivare, utvecklare och distributör av videospel som har sitt 
huvudkontor i Manchester, Storbritannien. Företaget publicerar och distribuerar spel över 
hela världen för PC, konsoler och streamingplattformar, inklusive spel som Dead Cells, 
Streets of Rage 4, Spirit of the North, Cloudpunk, Aragami och Alex Kidd in Miracle World DX. 
Merge utvecklar även internt sitt eget överlevnadsspel, Smalland. 2021 förvärvades Merge 
Games av Zordix AB (publ). Mer information finns på www.mergegames.com

Om Dimfrost Studio
Dimfrost Studio består av ett team begåvade utvecklare som har sitt säte i Norrköping, 
Sverige. Det som började som en dröm om att designa spel med passion och syfte blev 
verklighet 2017 när teamet släppte sin första titel, och sedan dess har studion tredubblats i 
storlek. 2020 förvärvades Dimfrost av Zordix AB (publ) som för närvarande arbetar med det 
atmosfäriska äventyrsspelet "Bramble: The Mountain King". Med fokus på uppslukande 
berättelser och surrealistiska miljöer är Dimfrost Studios syfte att skapa minnesvärda 
upplevelser inom videospelskonsten.

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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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.
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