
 

Allmänna frågor: 
Email: info@gamingcorps.com 
IR- och PR fråfor: 
Email: ir@gamingcorps.com  
Om bolaget: Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända 
internationella varumärken. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets 
Certified Adviser är Remium Nordic AB. 
 
Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 17:20 CET.  

 

 
 

 

THE DESCENDANT Episod 4: Cerberus 

finns på Steam Nu! 
_________________________________________________________________________________ 

Episod 4: Cerberus finns på  Steam Nu! 
 
I THE DESCENDANT - Episod 4: Cerberus, Donnie och Randolph tvingas lägga sina 
meningsskiljaktigheter åt sidan och samarbeta för att uppnå sitt mål, medan Mia vaknar och finner att 
Arken och allt därinne har förändrats för alltid och går nu den sista faran till mötes, vilken är långt 
värre än vad hon någonsin kunde förväntat sig. 
 
Vem lever, vem dör? Den nya världens öde ligger helt i dina händer. Kommer du rädda 
mäsnkligheten, eller kommer du leda oss mot undergången? 
 
THE DESCENDANT - Episode 4: Cerberus. Ute nu på Steam för Windows PC och Mac. 
Spela nu! 
 
 “Vi tycker att Episod 4 är vår bästa episode så här långt. Vi kan knappt vänta på att våra fans ska 
spela det.” Säger Jean-Marc Broyer, President of Games, Gamming Corps 
 

Om The Descendant: 

The Descendant är ett episodiskt äventyrsspel i fem delar, serien där i slutet av världen är bara 

början. 
 
Efter klimatförändringarna havererade Jorden och en av människan skapad förintelse 

utplånade mänskligheten från jordens yta där bara ett par tusen "ättlingar till mänskligheten" 
som var handplockade för att överleva apokalypsen, kryogeniskt upphängda i underjordiska 

bunkrar så kallade Arks. 
Århundraden passerat. världen har återhämtat sig från den nukleära förintelsen och alla 
Arkerna öppnas igen, förutom en - Ark-01. 

 
Nyckel funktioner:  

• En episodisk äventyr sprider sig över flera nivåer av rika tidslinjer  
• Undersökande gameplay, utmanande pussel, spännande actionsekvenser  
• Meningsfulla och svåra val med en utvecklad dialog 

• En skräddarsydd upplevelse, full av spänning och dramatik 
• Varje spelares val påverkar mänsklighetens framtid 


