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Uppdatering – Mortal Royale 
 
 
I går kväll öppnade vi ”sign up for closed alpha”/anmälan till sluten test, vilken fylldes samma 
dag då intresset var stort. Ca 3000 personer är registrerade för att vara med när första 
testfasen drar igång slutet september.  
 
Early access släpps slutet 2018. 
 
Lanseringen av hemsida och trailer gick enligt plan i gång den 23e augusti. Den 28 augusti 
blev Mortal Royale publikt i Steamstore där man kan följa spelet samt diskutera det. Man 
kommer inte kunna köpa spelet förrän det går in i early access senare i år. Mortal 
Royaleforumet går live denna vecka på mortalroyale.com 
 
Spelaren kommer kunna ladda ner och spela Mortal Royale gratis. Därefter går det att göra 
köp av ett stort antal visuella modifieringar av sin egen karaktär i spelet. Man kommer även 
kunna göra köp av andra spelarraser för att få tillgång till andra sådana utöver startrasen.  Vi 
planerar att kunna erbjuda några små förändringar och olika spelstilar via dessa 
karaktärsraser. Världsrankinglistor kommer finnas när early access börjar så spelarna kan se 
hur bra de presterar i spelet och vinna olika titlar. 
Se trailern här 
 
 

VD, Henrik Nyström kommentarer: 
 
Det är kul att se att det finns ett stort intresse av att spela Mortal Royale. Vi kommer följa 
testfaserna noga för att se feedbacken och göra spelupplevelsen så bra som möjligt inför 
early access. Spelet började som ett experiment men då det är många Mortal Online spelare 
som önskade denna typ av spel bredvid Mortal Online så gjorde vi det möjligt eftersom det 
var kort utvecklingstid. Vi ser även att Mortal Royale kan öppna intresset för nya spelare som 
enkelt kommer in i Mortal Royale och som sedan kan ta steget in i Mortal Online för att ta del 
av den riktiga världen med rollspelselementen som Mortal Royale saknar då det enbart 
fokuserar på combat under en kort match. Det ska bli spännande att se vidare intresset av 
Mortal Royale när vi drar igång early access senare i år på Steam. 
 
Henrik Nyström 
Styrelseledamot och VD 
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https://www.youtube.com/watch?v=l31YqYKgR9o&feature=youtu.be
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Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel Mortal Online inom genren Massively 

Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale för en bredare publik. 

 

 Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018. 
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