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Onlinespelet Age of Conan blir gratis och mer barbariskt
Stockholm, 2011-05-25 08:39 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Funcom meddelade idag två
stora förändringar av onlinespelet Age of Conan som implementeras under sommaren. Från
att idag vara enbart tillgängligt för prenumeranter på månadsbasis kommer spelet att bli
gratis, så kallat ”free-to-play”, dock med möjlighet att bli premiumprenumerant med tillgång
till exklusivt innehåll. Funcom anammar därmed en hybridmodell mellan å ena sidan helt
prenumerationsdrivet och å andra sidan gratis med så kallade mikrobetalningar för köp av
föremål, rustningar, riddjur och dylikt. Gratismodellen är främst vanlig i Asien men blir snabbt
mer och mer populär, samt inkomstbringande, över hela världen. Såväl gratisspelare som
prenumererande spelare kommer ha tillgång till en butik inne i spelet för mikrobetalningar.
Den andra stora förändringen är att spelet frångår sin nuvarande M-gradering (Mature) för
att därmed kunna vara mer troget Robert E Howards originalberättelser om Conan och den
barbariska och brutala värld som Hyboria, Conans värld, är. Funcom utvecklar för
närvarande nya områden, monster, föremål och äventyr inför lanseringen, inklusive den
tidigare offentliggjorda expansionen baserad på den kommande Conanfilmen. Spelet byter
samtidigt namn till ”Age of Conan: Unrated”.
Om 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, tvprogram, 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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