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God of War®: Ascension aloittaa uuden vuoden räväkästi tuomalla 

moninpelin betaversion PlayStation® Plus -palveluun 

Vie eeppinen God of War®-taistelu verkkoon ensimmäistä kertaa 8 pelaajan 

tavoitepohjaiseen taisteluun 

 

Helsinki, 7.12.2012: Sony Computer Entertainment Europe ilmoitti tänään, että innolla odotettu 

moninpelin betaversio PlayStation®3-järjestelmän God of War®: Ascension -peliin julkaistaan virallisesti 

PlayStation® Plus -palvelussa 8. tammikuuta, 2012. Fanit saavat maistiaisen adrenaliininhuuruisesta 

pelaamisesta ensi viikolla julkaistavan uuden moninpelitrailerin myötä. Trailerissa paljastetaan useita 

näyttökuvia toiminnasta, jota on odotettavissa moninpelin julkaisemisen jälkeen.  

 

God of War: Ascension -moninpelin kentät on jaettu kahteen luokkaan – isoihin karttoihin, joissa on suuria 

avoimia ympäristöjä (kuten Desert of Lost Souls), ja kompakteihimpiin areenoihin, joissa toiminta on 

erityisen intensiivistä ja refleksit joutuvat kovalle koetukselle lähitaistelussa.  

 

Kun beta tulee saataville, PlayStation Plus -tilaajat voivat viedä kokemuksen vielä pidemmälle Team Favour 

Rush -pelitilassa, joka on God of War -pelin versio Deathmatch-ottelusta. Pelaaja joutuu taistelemaan 

saadakseen tietyn määrän suosiopisteitä jumalilta, sillä niillä voi avata uusia muokkausvaihtoehtoja 

gladiaattorilleen. Vielä paljastamistaan odottava yksinpeliversio tulee myöskin saataville. Se on suunniteltu 

soolona pelaaville sotureille, jotka nauttivat omasta rauhasta.  

 



 

 
2 

God of War: Ascension on esiosa huippusuosittuun God of War® -pelisarjaan. Kun Ares huijasi Kratosin 

tappamaan vaimonsa ja lapsensa, hänet tuomittiin viettämään ikuisuus eläville kirotuille tarkoitetussa 

valtavassa vankilassa rangaistukseksi siitä, että vannoessaan kostavansa ainoille ihmisille joita oli koskaan 

rakastanut, hän rikkoi samalla verivalansa. Aseinaan luotetut Blades of Chaos -miekat Kratosin on 

kohdattava taruston synkimpiä olentoja selvittäessään monimutkaisia pulmia armottomalla matkallaan 

kohti lunastusta. 

 

Ota varaslähtö vuonna 2013 tähän eeppiseen uuteen God of War: Ascension -moninpeliin betaversion 

avulla ja puske kykysi äärirajoille asti.  

 

God of War: Ascension julkaistaan 13. maaliskuuta, 2013. Lisätietoa pelistä löytyy osoitteesta 

www.godofwar.com. 

 

God of War b-roll:  http://basket.indigopearl-press.com/Desert_Arena_Approved_broll_part_2.rar 

  

 

 

ENDS 

 

About Sony Computer Entertainment Inc.  
 
Recognized as the global leader and company responsible for the progression of consumer-based computer 
entertainment, Sony Computer Entertainment Inc. (SCEI) manufactures, distributes, develop and markets 
the PlayStation®2 (PS2®) computer entertainment system, the PSP® (PlayStation®Portable) 
handheldentertainment system, the PlayStation®3 (PS3®) computer entertainment system and the 
PlayStation®Vita (PS Vita) portable entertainment system.  SCEI has revolutionized home entertainment 
since they launched PlayStation in 1994. PS2® further enhances the PlayStation legacy as the core of home 
networked entertainment.  PSP® is a handheld entertainment system that allows users to enjoy 3D games 
with high-quality full-motion video and high-fidelity stereo audio.  PS3® is an advanced computer system, 
incorporating the powerful Cell Broadband Engine and RSX processors.  PS Vita is an ultimate portable 
entertainment system that offers a revolutionary combination of rich gaming and social connectivity within a 
real world context.  SCEI also delivers the PlayStation® experience to open operating systems 
through  PlayStation®Suite, a cross platform and cross device initiative.  Headquartered in Tokyo, Japan, 
SCEI, along with its affiliated companies, Sony Computer Entertainment America LLC., and Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd., and its division companies, Sony Computer Entertainment Japan and Sony 
Computer Entertainment Asia develops, publishes, markets and distributes hardware and software, and 
manages the third party licensing programs for these platforms in the respective markets worldwide.  
 
PlayStation, PS3 and PSP are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  All other 
trademarks are property of their respective owners. 
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