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Eloso signerar avtal med skaparna av figurspelet Hjärnor
Samtidigt som Elosos kickstarter för Sagospelet Äventyr passerat 600% och går in på sluttampen,
arbetar företaget vidare med att signera nya spel. Idag signerar Eloso med det första varumärket
utanför Sagospelet Äventyr, det populära figurspelet Hjärnor, skapat av Kristian Widén och Mattias
Carlson.
”Det är fantastiskt kul att det här spelet, som vi fått så mycket hyllningar för av
alla som spelat det, äntligen ska kunna komma ut i handeln tillsammans med
Eloso,” säger Mattias Carlson, en av skaparna.
Hjärnor är ett zombiefigurspel som utspelar sig i en svensk folkhemsidyll från mitten av 1990-talet
med allt från cykelhandlare och närbutiker till lekplatser och ljusblå herrgårdsvagnar. I flera olika
scenarion kan spelarna samarbeta för att överleva zombieinvasionen. Med enkla regler som ändå
skapar stor realism, gestaltas olika situationer för att fly, rädda fångar eller leta efter nyckeln till en
bil som alla kan klämma in sig i.
”Hjärnor är kul därför att det kombinerar svensk 90-talsnostalgi med zombies och
en stor portion humor,” säger Björn Flintberg, förlagschef på Eloso Förlag. ”Spelet
är engagerande, roligt och dessutom en rolig blinkning till alla gamers, och jag tror
det har enormt stor potential, även internationellt.”
Eloso, Widén och Carlson har planer på en långsiktig satsning men inleder med publicering av
reglerna på svenska.
”Vi har valt att börja med reglerna, så att folk kan komma igång och spela utifrån
sin egen ambitionsnivå vad gäller terräng och figurer. Det finns många duktiga
tillverkare av figurer och terräng, men man kan lika väl spela med befintliga figurer
från andra spel och använda enkla kartonger som hus. Vi har kreativa och
engagerade fans,” säger Kristian Widén, den andra skaparen av Hjärnor.
Utgivningen är planerad för 2018 och kommer Kickstartas. För uppdateringar om Hjärnor, besök
gärna Facebook-sidan för spelet: https://www.facebook.com/hjarnor.

För mer information:
Björn Flintberg, Eloso Förlag. 0766-292925 eller bjorn@eloso.se.
Kristian Widén, kristian.widen@gmail.com.
Mattias Carlson, mattias.carlson@bahnhof.se.
Eloso Förlag är ett modernt förlag som i sin utgivning fokuserar på berättelser från dåtid, samtid och framtid. Förlaget
ger ut verk över hela bredden från spel till skön- och facklitteratur såväl som läromedel.

