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PARADOX ENTERTAINMENT KÖPER SAMTLIGA RÄTTIGHETER TILL CONAN-FÖRFATTAREN
ROBERT E HOWARDS SAMLADE VERK
Paradox Entertainment meddelar idag att företaget nu förvärvat samtliga
rättigheter till författaren Robert E Howards alla berättelser och karaktärer.
Totalt rör sig köpet om över 800 stycken berättelser. Sedan 2002 äger Paradox
Entertainment Howards karaktär Conan, världens mest kända fantasykaraktär, och
förvärvet samlar nu hela Howards produktion i samma hand. Säljare är
Texasbaserade Alla Ray Morris Generation Skipping Exemption Trust och
köpeskillingen är på deras begäran hemlig. Transaktionen finansieras genom
Paradox Entertainments egna kassaflöden.
- Vi har förhandlat denna transaktion i ett års tid och är säkra på att den
kommer tillföra oss mycket stora värden. Genom förvärvet kontrollerar vi
ytterligare rättigheter vilka vi kommer att kommersialisera precis som vi gjort
med Conan. Jag tror inte att man kan överskatta effekterna av förvärvet, säger
Peter Sederowsky, styrelseordförande i Paradox Entertainment AB.
Som ägare av rättigheterna låter Paradox Entertainment andra företag
kommersialisera dem genom licensiering. Utvecklingen sker utan kostnad för
Paradox Entertainment som får en royalty baserad på olika faktorer - oftast en
kombination av fast avgift och licenstagarens resultat. Bara på Conan beräknas
de största licenstagarna spendera mer än 1 500 000 000 kronor under de kommande
två åren.
En av de största författarna
- Robert E Howard är tveklöst en av 1900-talets största äventyrsförfattare och
hans produktion var enorm. Det är obegripligt att endast fyra filmatiseringar
har gjorts baserat på hans bibliotek. Genom denna affär tillförsäkrar vi oss
tillräckligt många rättigheter för en omfattande produktion via partners i alla
mediakanaler under många år. Vi är redan i diskussion med flera förlag,
filmbolag och kreativa toppersonligheter om olika projekt, alltifrån
serietidningar till långfilmer, tv-serier och datorspel, säger Fredrik
Malmberg, Head of Licensing & Creative Affairs på Paradox Entertainment Inc i
Los Angeles.
Robert E Howard var en av de största äventyrsförfattarna av sin tid och skapade
genren "Sword & Sorcery", mest känd genom karaktären Conan. Trots sin korta
karriär - Howard dog vid 30 års ålder efter bara 12 år som produktiv författare
- skrev han över 800 berättelser och poem. Howard slog igenom med sina
berättelser i pulptidningen Weird Tales under 30-talet. Howards berättelser tar
oss till så vitt skilda omgivningar som det svunna Atlantis, den nordafrikanska
öknen under första världskriget, hemliga opiumklubbar i storstadens mörka
gränder och norra Britannien under den romerska invasionen.
Många är författarna som har inspirerats av Howards berättelser, och som genom
åren har hyllat hans författarskap, bland andra H P Lovecraft, Michael Moorcock
och Stephen King, som sagt om Howard: "In his best work, Howard's writing seems
so highly charged with energy that it nearly gives off sparks. Stories such as
'People of the Black Circle' glow with the fierce and eldritch light of his
frenzied intensity".
Robert E Howards liv har dramatiserats i filmen Whole Wide World, i vilken
Howard porträtteras av Vincent D'Onofrio. Renée Zellweger spelar Novalyne
Price, skolfröken i Cross Plains. De två mycket självständiga och starka
personerna hade ett stormigt förhållande under två år i mitten av 1930-talet.
Stora framgångar med Conan
Paradox Entertainment har sedan köpet av Conan Properties International år 2002
ökat omsättningen i bolaget med 800 procent genom en framgångsrik relansering
av Conan över hela världen.
· Paradox samarbetar med Warner Bros kring långfilmsproduktion om Conan. Den
första filmen beräknas ha premiär sommaren 2007. Mer information om detta
beräknas komma från WB inom kort.
· 2004 startade det ledande förlaget Dark Horse Comics publiceringen av en
månatlig, ny Conan-serietidning som sedan dess varit förlagets bästsäljande
titel.
· Norska bolaget Funcom arbetar på onlinespelet Age of Conan: Hyborian
Adventures, med lansering under 2006. Spelet har redan under utvecklingsfasen
fått en mängd utmärkelser, senast utnämnt av både Computer Games Magazine och
webbsidan www.mmorpg.com till "Most Anticipated Game of the Year". Funcom som
nyligen noterades på Oslobörsen har tidigare producerat andra stora succespel
som Anarchy Online och Dreamfall.
· THQ arbetar för närvarande på ett dator- och konsolspel baserat på Conan.
Spelet utvecklas bland annat för nästa generations spelkonsoler, Xbox 360 och
PlayStation 3.
· Del Rey, en del av Random House Inc, publicerar alla Howards Conanberättelser
i tre volymer, liksom berättelserna om Solomon Kane, Bran Mak Morn och Kull,
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samt en antologi i två delar med det bästa av Howard och en samling av
skräckhistorier.
· Ace/Berkley, en del av Penguin Group USA, publicerar en serie nyskrivna
äventyrsberättelser under varumärket Age of Conan: Hyborian Adventures, skrivna
av välkända fantasy- och science fictionförfattare som Loren Coleman, Steven
York, Richard Knaack och Jeff Mariotte.
· Andra Conan-licenstagare är McFarlane Toys (samlarleksaker) och Comic Images
(samlarkortspel) med flera.
- Vår avsikt är givetvis att få till samma utveckling med denna nya portfölj av
rättigheter. Skillnaden mot arbetet med Conan är att dessa karaktärer kommer få
stor draghjälp av den kommande Conanfilmen eftersom att de är historiskt
förankrade hos samme författare, säger Peter Sederowsky, och tillägger att
Conan kommer ge företaget ett mycket stort kassaflöde, men som i förhållande
till det nya förvärvet ändå kommer att vara mindre än vad de nya karaktärerna
tillför.
Biografisk och bibliografisk information
På www.paradox-entertainment.com finns följande för nerladdning:
· Beskrivningar av ett urval av Robert E Howards karaktärer och berättelser
· Komplett lista över Howards verk
· Biografi över Robert E Howard
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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, Solomon Kane
och Red Sonya. 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, datorspel, internet/mobilspel, samlarprylar 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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