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Full fart för filmen ”Speed Demon”
Paradox Entertainment har tagit ut licens på filmprojektet ”Speed Demon”.
Regissör är Peter Winther och Paradox Entertainments Fredrik Malmberg
producerar. Winther utvecklade ursprungligen projektet tillsammans med den nu
bortgångne Stan Winston, flerfaldig Oscarsvinnare för Best Visual Effects och
Best Makeup för filmer som ”Avatar” och ”Jurassic Park”. Patrick Tatopolous
(”Underworld”, ”I Am Legend”) har utvecklat monsterdesignen vidare. Manuset är
skrivet av Mike Sorrentino och Randy Vampotic.
”Speed Demon” är en övernaturlig actionfilm om en indrivare från den undre
världen, på jakt efter en småskurk längs en ödslig väg genom öknen, som
upptäcker att en mystisk och skrämmande varelse är honom själv på spåren.
Peter Winther har tidigare regisserat första avsnittet i tv-kanalen TNT:s serie
”The Librarian” och flera avsnitt av tv-serien ”Leverage”. Bland framtida
projekt finns filmen ”Isobar”.
- Jag kan inte uttrycka hur glad jag är att Paradox är med att väcka det här
monsterprojektet till liv. De är som gjorda för att göra det det. Deras passion
för genren är oöverträffbar och de är helkul att jobba med, säger Peter
Winther.
- När vi blev visade projektet kände
vara del av. ”Speed Demon” är mer än
potential för kringprodukter. Det är
film - och monster - att hålla utkik
Malmberg.

vi omedelbart att det var något vi ville
en klassisk monsterfilm och har stor
ett perfekt projekt för oss. Det här är en
efter. It's coming for you, säger Fredrik

Fredrik Malmberg producerar för närvarande ”Conan” med Avi Lerner och
Millennium Films. Inspelning av ”Conan” påbörjades den 15 mars i Bulgarien.
Lionsgate distribuerar med planerad premiär under 2011. Några av projekten
under utveckling hos Paradox Entertainment är klassiska science-fictionhjälten
Buck Rogers samt Robert E Howard-karaktärerna Kull och Dark Agnes.
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Paradox Entertainment AB
Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst
karaktärsbaserade varumärken, såväl egenägda som inlicenserade. Bolaget är även
licensagent för externa rättigheter. Verksamheten drivs till stor del genom
helägda Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena
exploateras bland annat i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar,
datorspel, internet/mobilspel, leksaker och samlarföremål. Företaget äger bland
annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, till exempel Conan the
Barbarian, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Totalt innehåller
rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och karaktärer. Bland Bolagets
aktuella produktioner finns filmerna Conan, Buck Rogers och Chariots of the
Gods. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North Premier
(PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
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