
           
          
 
 

• Den övernaturliga thrillerserien är den första i genren ‘Nordic comic noir’ 

• ‘Cryptid’ är baserad på en idé från den prisbelönta serieförfattaren Sylvain Runberg 

• NENT Groups fokus på originalproduktioner fortsätter med åtminstone 20 premiärer 
varje år 

 

Nästa originalserie från Nordic Entertainment Group (NENT Group) är ‘Cryptid’, en 
nydanande övernaturlig thriller med kortare avsnitt (Eng: short-format) som är baserad på 
en idé från den etablerade belgiska serieförfattaren Sylvain Runberg. Serien har premiär i 
Norden exklusivt på NENT Groups streamingtjänst Viaplay under början av 2020. 
 
En gymnasieelevs bisarra dödsfall i den idylliska svenska staden Mörkstad utlöser en rad 
besynnerliga händelser i. När den döde elevens vänner kommer närmare sanningen blir de 
indragna i en urgammal fasansfull hemlighet som döljs under den mörka ytan i stadens sjö. 
 
‘Cryptid’ (arbetstitel) är baserad på en idé från Sylvain Runberg, vinnare av Silver Award på 
International Manga Award år 2011, och spelas in i 10 avsnitt om 22 minuter vardera. 
Författaren Anna Jakobsson Lund leder arbetet med manus och för regi står Daniel di Grado 
(NENT Groups ‘Hidden – Förstfödd’) och David Berron (NENT Groups ‘Hidden – Förstfödd’ 
och ‘Svartsjön’). 
 
‘Cryptid’ produceras av Patrick Nebout (‘Midnattssol’) och Mia Sohlman (‘Hamilton’) för det 
stockholmsbaserade produktionsbolag Dramacorp tillsammans med NENT Groups Fredrik 
Ljungberg. Hadis Jabbari (NENT Groups ‘Advokaten’) samproducerar serien. Inspelningen 
påbörjas i augusti 2019 i Finland. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, EVP och Innehållschef, NENT Group: “Nu ritar vårt berättande än 
en gång om landskapet med en helt ny genre – Nordic comic noir. ‘Cryptid’ är den första 
serien i sin genre där de kortare avsnitten bjuder på en blandning av den grafiska novellens 
rika palett och bildspråk med spännande och intelligent drama. Den här serien kommer att 
ta konsten i den övernaturliga thrillern till nya höjder – och tittarna till framkanten i sina 
soffor.” 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 
NENT Group planerar att släppa åtminstone 20 originalproduktioner varje år. Bland de som 
redan haft premiär återfinns ‘Hidden – Förstfödd’; ‘Det som göms i snö’; ‘Four Hands Menu’; 
‘Friheten’; ‘Ingen utan skuld’; ‘Hand i hand’; ‘Rig 45’; ‘Advokaten’; ‘Stella Blómkvist’; säsong 
ett av ‘ALEX’; ‘Couple Thinkers’; ‘Ockupationen’; ‘Hassel’; ‘Peppy Pals’; ‘Superswede’; ‘Veni 
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Vidi Vici’; säsong ett och två av ‘Swedish Dicks’; säsong ett och två av ‘Det stora 
experimentet’; och säsong ett och två av ‘Svartsjön’. 
 
Nyligen meddelade originalproduktioner från NENT Group är ‘Kommando’; ‘Förhöret’; 
‘Casper erövrar Norge’; ‘Heder’; ‘Älska mig’; säsong två av ‘ALEX’; ‘Sagasagor’; ‘Den inre 
cirkeln’; ‘Cold Courage’; ‘Den som dräper – Fångad av mörkret’; ‘Wisting’; och ‘Straight 
Forward’. 
 
Samtidigt som NENT Groups originalproduktioner slår tittarrekord på hemmaplan når de i 
allt större utsträckning även en internationell publik. ‘ALEX’ har sålts till mediepartners i 
Europa, Asien och USA; ‘Veni Vidi Vici’ har haft premiär på Hulu; ‘Swedish Dicks’ visas på 
Pop TV i USA; ‘Svartsjön’ visas på BBC Four och på AMC Networks videostreamingtjänst 
Shudder; och den kommande serien ‘Heder’ har sålts till VRT i Belgien. 
 
I januari 2019 meddelade NENT Group etableringen av ett samägt produktionsbolag, 
baserat i Storbritannien, med den prisbelönade oberoende studion FilmNation 
Entertainment. Det samägda bolaget kommer att utveckla, producera och finansiera 
manusbaserat innehåll för en internationell publik. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. 
Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och 
radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över 
hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att möjliggöra de bästa och bredaste 
underhållningsupplevelserna – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och 
originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är en del av Modern 
Times Group MTG AB (publ.), en ledande internationell digital underhållningskoncern som är 
noterad på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Enligt ett liggande förslag föreslås 
NENT Group att noteras som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm under mars 2019. 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) 
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
NENT Group är en del av MTG; för att läsa vår integritetspolicy, klicka här 
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