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Nu släpps Hidden Entertainments
Starshinespel i butik!
Ödesryttare, mysterium och rafflande
äventyr i sagolikt hästdataspel!
Stockholm, Sverige 27 november 2007. Nordic Softsales som licensierar, förlägger, utvecklar och distribuerar dataspel,
meddelar att de två första episoderna, av Hidden Entertainments dataspel Starshine Legacy, nu är redo för att släppas i butik.
Totalt kommer fyra spel släppas. Hidden Entertainment utvecklar elektronisk underhållning, dataspel och serietidningar och nu
är deras hästspel Starshine Legacy redo för distribution till den Nordiska marknaden. Målgruppen är främst hästintresserade
tjejer mellan åtta och fjorton år. Det finns ett stort utbud av hästspel på marknaden idag, men när det kom till innehåll, grafik
och spelkänsla ansåg Hidden att det fanns mycket att utveckla och förbättra.
– Bara för att man är tio år och hästtjej, betyder det inte att man inte är intresserad av övriga saker som andra i den åldern är; spel,
mode, killar och äventyr. Vi ville kombinera hästintresset med modernt historieberättande och göra en serie spel för 2000-talet som
tar sin publik på allvar, säger Tom Olsson, VD på Hidden Entertainment.
Starshine Legacy består av fyra olika spel; Mysteriet med Ödesryttarna och Hemligheten på Pine Hill som har release nu samt
Legenden om Pandoria och Dark Cores mörka gåta som släpps på den nordiska marknaden i vår. Nordic Softsales valde att
distribuera Hiddens Starshinespel då de, liksom Hidden, kände att det ännu inte tagits fram något liknande för denna
målgrupp.
– Det finns en uppsjö hästspel på marknaden som säljer bra idag, men inga av den kvalitén Hidden har utvecklat. Andra hästspel
bygger främst på en realistisk miljö, där du går till stallet, ryktar och tar hand om din häst. Ja, allt som hästtjejer gör i sin riktiga
vardag, medan Starshine snarare är ett helt äventyr med en fantastisk spelkänsla vilket gör det unikt, säger Lennart Blixt, ansvarig på
Nordic Softsales.
Starshine Legacy finns till försäljning i ett flertal av de större butikskedjorna och butikerna i Sverige, Norge och Finland från och
med den 23 november.
Systemkrav:
Windows 98, Win98SE, Win2000, Windows XP. Intel Pentium III 600 Mhz processor eller motsvarande. 128Mb RAM, 32Mb grafikkort (DirectX Ver.9-kompatibel).
Ljudkort (DirectX Ver.9-kompatibel). DirectX Ver.9 (medföljer på CD).
Om Hidden Entertainment
Stockholmsbaserade Hidden Entertainment grundades 1997 och drivs idag av Tom Olsson och Nils Gulliksson. Bolaget har avtal med bland andra TV4, Rabén &
Sjögren, Nordisk Film och Electronic Arts som distribuerar produkter inom respektive media.
Om Nordic Softsales
Nordic Softsales startade 2002 och är i dag en av de ledande aktörerna på PC-barnspel i Skandinavien. Företaget har ett flertal egenutvecklade spel och licenser i sin
portfölj. Genom sitt systerbolag i Östersund utvecklas egna spel och licenser förädlas till högkvalitativa spel, anpassade för den Nordiska marknaden. Nordic Softsales
har idag egen verksamhet i Sverige samt samarbetspartners i Norge, Danmark och Finland. Vårt mål är att förse alla barnfamiljer med kvalitetsspel till rätt pris. Länk
till bilder och copytexter: www.dvdtryckning.se/html/se/starshine.htm
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