Eturivin tähdet uuden suomalaisen hittipelin ääninä
Uuden suomalaisen peliyhtiö Lightneerin debyyttipeli Big Bang Legends kevytjulkaistiin Suomessa toukokuussa. Peli kiiti suoraan
ykköspaikalle ladatuimpien pelien kategoriassa julkaisuviikollaan sekä Applen Appstoressa että Google Playssä. Sama ilmiö tapahtui
muutamaa kuukautta aiemmin Singaporessa, Thaimaassa, Vietnamissa, Hong Kongissa ja Filippiineillä. Peli julkaistaan maailmanlaajuisesti
alkuvuodesta 2018 englannin-, suomen- ja ruotsinkielisen version lisäksi myös slovakian-, kiinan-, japanin-, ranskan- saksan ja
espanjankielisenä. Pelin eri kieliversioiden toteuttaminen on ollut suuri projekti sillä tekstien lisäksi myös äänet on käännetty eri kielille.
Äänien näyttelijäkaartiin on pyydetty mukaan huippuarvostettuja eturivin tähtiä. Kansainvälisiä tähtiä peliyhtiö ei vielä paljasta, mutta
suomenkielisen version ääninä kuullaan mm. muusikot Robin Packalén, Darude ja Michael Monroe, luistelija Kiira Korpi, ohjaaja Renny
Harlin, näyttelijä Niina Lahtinen, huippusuositun Youtube-kanava Hydraulic Press Channelin perustajat Anni ja Lauri Vuohensilta,
näyttelijä Niina Lahtinen, Suomen kuunnelluin ääni Reidar Wasenius, vuoden 2012 Miss Suomi Sara Chafak, räppäri Juuso 'View'
Ruohonen sekä tottakai myös itse pelitiimin jäsenet lapsineen.

"Me ei olla pelkkä peliyhtiö, vaan movement! Halutaan muuttaa maailmaa, viedä huippuopetusta ilmaiseksi sinnekin missä sitä ei ole
lähimaillakaan ja saada ihmiset kiinnostumaan tieteestä ja ongelmanratkaisusta, tuputtamatta kuitenkaan mitään väkisin. Haluamme inspiroida
niin nuoria kuin vanhojakin oppimaan ilon kautta, käyttämällä hyväksi maailman parasta pelimekaniikkaa ja usuttamalla mukaan hauskasti
tiedeaineiden peruselementtejä. Kaikki pelaavat kuitenkin, joten miksei siitä voisi olla jotain laajempaakin hyötyä? Monet jakavat tämän
mission, ja näkevät sen laajemman vaikutuksen mahdollisuudet. On ollut ihan mahtavaa saada mukaan viihdealan huipputyyppejä jotka ovat
mukana projektissa 'Honorary Fun-Science Ambassadoreina'. Jo nyt muutaman lokaalin launchin jälkeen on nähtävissä että meillä on
käsissämme maailman paras oppimispeli." -toimitusjohtaja Lauri Järvilehto iloitsee.
Peli on ladattavissa ilmaiseksi Applen AppStoresta sekä Google Playstä Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa sekä Itä-Aasiassa.
Pelin kehittäneen yhtiön taustalta löytyy maineikas tiimi sekä pelialan että tieteen huippuja.
"Halusimme tuoda yhteen maailman parhaat pelintekiijät ja koulutuksen - näitähän Suomesta jos mistä löytyy, sekä maapallon kovimmat
tiedemiehet, ja kehittää yhdessä maailman parhaan oppimispelin - huippupelien viihdyttävyydestä tinkimättä. Näin syntyi Big Bang Legends." Peter Vesterbacka, Brändijohtaja ja yksi Lightneerin perustajista kertoo.

Lightneerin taustalta löytyy liuta entisiä Roviolaisia, Angry Birds -pelin tekijöitä, Euroopan hiukkastutkimuslaitos CERNin johtavia
tutkijoita, Oxfordin Yliopiston professori sekä liuta peli-, viihde- ja tiedealan huippuja. Yhtiön ensimmäinen peli sisällyttää helppoon ja
hauskaan pelimekaniikkaan hiukkasfysiikan oppisisältöä. Pelissä singotaan atomeja hiukkaskiihdyttimellä 'avaruus -minigolf' -tyyppisillä
flipperiradoilla, tuhotaan antimaterialegioonia, kerätään ainesosia uusiin atomisankareihin ja rakennetaan maailmankaikkeutta, yksi atomi
kerrallaan.
Big Bang Legends on lyhyessä ajassa kerännyt huomattavan määrän innostusta ja mediahuomiota ympäri maailman. Peliä on hehkutettu
mm Bloombergin TV Uutisissa, Mashablessa, Channel NewsAsiassa, CNBC:llä sekä lukuisissa perhe- ja teknologia-aiheisissa
blogeissa. Tiiminjäsenet Big Bang Legendsin takana ovat aiemmin julkaisseet monia maailmanlaajuisia hittipelejä, joita on ladattu yhteens
ä yli 3 miljardia kertaa. Nyt tiimi haluaa kunnianhimoisesti viedä maailmalle peliosaamisen kanssa myös suomalaisen koulutuksen ilosanomaa,
ja nimenomaan siihen liittyvää hauskan oppimisen ideologiaa.
Lauri Järvilehto: "Viisi vuotta sitten vitsailimme, että jonain päivänä vielä opetamme kvanttifysiikkaa 5-vuotiaille. Nyt näemme viisivuotiaiden
pelaavan Big Bang Legendsiä ja keskustelevan kvarkeista, protoneista ja omista lempiatomeistaan sekä niiden erikoisuuksista. Se on
aika mieletöntä."
HAASTATTELUPYYNNÖT JA MEDIATIEDUSTELUT:
Hanna Toivonen, Viestintäjohtaja / Lightneer
P +358 50 426 6200
hanna@lightneer.com
PELILATAUSLINKKI:
http://m.onelink.me/c3139e37
ELECTRONIC PRESS KIT (videot, kuvat, Q&A, etc):
https://www.dropbox.com/sh/ytroji76cskn64c/AABRr4edwI1-SPBTtnWuT507a?dl=0
NETTISIVU: www.bigbanglegends.com
ÄÄNINÄYTTELIJÄT HAHMOINEEN: http://www.bigbanglegends.com/suomeksi/
TWITTER: www.twitter.com/BigBangLegends
FACEBOOK: www.facebook.com/BigBangLegends
INSTAGRAM: www.instagram.com/BigBangLegends
HASHTAGIT: #madeofatoms #bigbanglegends

