
Zordix AB (publ) och Bigben Interactive släpper mer information
om spelet Overpass samt nytt releasedatum
Idag har mer information kring titeln Overpass släppts av spelets utvecklare Zordix och
förläggaren Bigben Interactive. Release planeras i februari. 
Overpass™ är ett offroadspel som är unikt både i sin detaljerade fysiksimulering och utmaningarna på krävande
terrängbanor. Overpass låter spelaren ta kontroll över 25 terrängfordon, licensierade från stora namn såsom Arctic
Cat, Yamaha, Polaris och Suzuki. Spelaren kommer med dessa fordon navigera svår terräng, såsom branta backar
och tekniskt krävande hinderbanor. 

Här är en länk till den nya trailern: https://youtu.be/DrEDXT9_Tjk

Med 40 banor i varierande miljöer kommer varje bana bjuda på en ny utmaning. När det gäller hillclimbing och rock-
crawling, är målet att slutföra racet med bästa möjliga tid. Realistisk bandesign kombinerat med en avancerad
fysikmotor innebär att underlag som lera, sand, stenar och andra hinder alla påverkar bilen på sina egna sätt. 

Spelaren måste välja det fordon som lämpar sig bäst för varje bana, anpassa sin körstil och inse att hög fart är inte
alltid bästa lösningen. För att lyckas måste spelaren bemästra sina fordon och lära sig vilka situationer som lämpar sig
bäst för tvåhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Overpass innehåller flera olika spelsätt: Career, Quick Race, Lokal multiplayer
(splitscreen och hot-seat) och Online Multiplayer för upp till åtta spelare. 

Overpass har samtidigt fått februari 2020 som ny månad för spelsläpp. Förändringen i releasedatum innebär ingen
skillnad ekonomiskt gällande intäkter eller kostnader för Zordix då samma resurser som planerat kommer att
användas till projektet. 

 

Kort om Zordix 

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua
Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989,
1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för
närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. Augment Partners AB, e-post:
info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab


