
 

 

9.10.2013 

 

Lajityyppinsä ykkönen vie pelaajan vaikeiden valintojen eteen 

BEYOND: Two Souls avaa oven interaktiivisen elokuvan maailmaan 

 

BEYOND: Two Souls on pioneerimainen taidonnäyte menestyspeli Heavy Rainin tekijöiltä. 

Interaktiivinen pelikokemus hämärtää elokuvan ja pelin välisiä rajoja tarinankerronnalla, 

näyttävyydellä ja aidoilla näyttelijäsuorituksillaan, joita tähdittävät Hollywoodista tutut 

kasvot. PlayStation®3 (PS3™) -järjestelmälle julkaistava toiminnallinen jännitysdraama 

tarjoaa helposti lähestyttävän pelielämyksen sekä peli- että elokuvafaneille. 

 
BEYOND: Two Souls kertoo tarinan yliluonnollisia kykyjä omaavan nuoren naisen elämästä. 
Pelissä pelataan päähenkilö Jodie Holmesin elämää 15 vuoden ajan, ja koetaan hänen elämänsä 
tärkeimmät hetket. Kaiken taustalla on Jodien psyykkinen side näkymättömään olentoon nimeltä 
Aiden, jonka kautta hän kykenee kanavoimaan mahtavia voimia. Suuret voimat tuovat mukanaan 
suuren vastuun ja vaaroja, jotka vievät Jodien uskomattomaan seikkailuun. Pelaajan tekemät 
valinnat muovaavat tarinan kulkua, minkä ansiosta jokainen pelikokemus on ainutlaatuinen ja 
erilainen. 
 
Peli yhdistelee taitavasti tunteikasta draamaa ja psykologista trilleriä, sekä lainaa kerronnan 
tehokeinoja suoraan elokuvista. Vauhdikkaat takaa-ajokohtaukset, nopeat leikkaukset, koskettava 
soundtrack ja aidot näyttelijäsuoritukset viihdyttävät myös peliä sivusta seuraavaa katsojaa. 
BEYOND: Two Soulsin päärooleissa nähdään valkokankaan nuori lupaus Ellen Page sekä 
Hollywood-veteraani Willem Dafoe. Pelin ääniraidasta vastaavat elokuvasäveltäjät Hans Zimmer ja 
Lorne Balfe. 
 
BEYOND: Two Souls ilmestyy yksinoikeudella PlayStation®3 (PS3™) -järjestelmälle 9.10.2013. 
Pelin ikäraja on kuusitoista vuotta. Lisätietoja osoitteessa: http://fi.playstation.com/beyond/. 

 
Lisätietoja tuotteesta:      Kuva- ja materiaalipyynnöt: 
Valtteri Hyttinen      Panu Alanko 
Nordisk Film      Republic of Communications 
valtteri.hyttinen@nordiskfilm.com    panu.alanko@republic.fi 

 
ENDS 

 

About Sony Computer Entertainment Europe Ltd  
Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), based in London, is responsible for the distribution, marketing and sales of 
PlayStation®3, PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) and PlayStation®Network software and hardware in 99 territories across 
Europe, the Middle East, Africa and Oceania. SCEE also develops, publishes, markets and distributes entertainment software for these 
formats, and manages the third party licensing programs for the formats in these territories. Since the launch of PlayStation 3 in 
November 2006, 55.5 million units have been sold globally and continue to be sold at a record level.  Maintaining its position as one of 
the most successful consumer electronic products in history, PlayStation 2 has sold over 153.6 million systems worldwide.  Since its 
launch at the end of 2004, over 73 million PSPs have been sold globally, highlighting the importance of the portable entertainment 
market.  With the huge increase in interest and accessibility of network applications and network gaming, more than 90 million accounts 
have registered to PlayStation Network, the free-to-access interactive environment, and over 1.91 billion items have been downloaded.  
 
More information about PlayStation products can be found at www.playstation.com.  
 
PlayStation, the PlayStation logo are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. PS3 and PSP are trademarks of Sony 
Computer Entertainment Inc. All other trademarks are property of their respective owners. 
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