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CONAN BLIR SAMLARFIGUR HOS MARVEL
Conan, och flera av hans vänner och fiender, blir samlarfigurer när Marvel Toys
lanserar sin nya serie kallad "Legendary Comic Book Heroes" under hösten 2007.
Närmare 10 Conan- eller Conan-relaterade figurer finns i planeringen, som i
dagsläget sträcker sig till våren 2009.
Marvel Entertainment, världens största serietidningsförlag, lanserar genom sin
leksaksdivision Marvel Toys en helt ny linje under hösten, "Legendary Comic
Book Heroes", i vilken Conan och andra karaktärer från Conans värld kommer att
finnas med. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.
Paradox Entertainment erhåller royalty baserad på försålda enheter.
- Marvel var en av de första Conan-licenstagarna och bidrog stort till Conans
plats i fantasyns "hall of fame". De har varit en fantastisk partner under alla
år och vi är mycket glada att arbeta med dem i ytterligare ett stort projekt.
Vi tror att alla Conan-fans kommer bli lika exalterade som vi blev när de får
se de första konceptbilderna på figurerna, säger Fredrik Malmberg, President &
CEO på Paradox Entertainment Inc.
Marvel Toys har revolutionerat branschen och vunnit pris för sin unika förmåga
att skapa mångledade, högkvalitativa figurer för den breda marknaden. Med hög
detaljrikedom får Marvel det tvådimensionella originalet att stå ut som
tredimensionell figur. Marvel Toys kommer att driva utvecklingen ännu längre i
denna serie genom att ge varje 15-centimetersfigur upp till 40 rörliga leder.
Marvel Toys har tidigare lanserat mycket framgångsrika leksakskoncept såsom
Spiderman, The Hulk, X-Men, Lord of the Rings och Fantastic Four.
- Det är fantastisk att få möjligheten att göra figurer från
Conan-serietidningen. Conans värld har en stor och bred bas av karaktärer som
vi ser fram emot att ge liv på ett nytt sätt, säger Jesse Falcon, VP of Product
Development på Marvel Toys.
På sätt och vis har Conan hittat hem. Främst under 70- och 80-talen, men ända
fram till sent 90-tal, gav Marvel ut ett flertal serietidningar med Conan, till
exempel Conan the Barbarian, Savage Sword of Conan, King Conan och Conan the
Adventurer, totalt närmare 750 stycken. Marvel-serierna gav intresset för Conan
ett stort uppsving, mycket på grund av författaren och redaktören Roy Thomas,
och klassiska artister som Barry Windsor-Smith, John Buscema. Sedan 2003 ger
Paradox Entertainments licenstagare Dark Horse Comics ut den nuvarande
Conan-serietidningen.
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Paradox Entertainment AB
Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst
karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards alla
berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon
Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant Chronicles. Totalt
innehåller rättighetsportföljen runt 1000 berättelser och karaktärer.
Varumärkena exploateras i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar,
dator/video/internet/mobilspel, leksaker, samlarföremål med mera. Verksamheten
drivs främst genom Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA.
Paradox Entertainment AB handlas på NGM Equity (PDXE, SE0000598054).
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