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Pressmeddelande 18 December 2020, Göteborg 

Jurassic World Aftermath – nu tillgängligt 
 
Den brittiska utvecklingsstudion Coatsink Software Ltd, som 
förvärvades av Thunderful Group under hösten, har meddelat att ett av 
deras interna projekt, Jurassic World Aftermath, nu är tillgängligt. 

 
 
Jurassic World Aftermath är ett fascinerande nytillskott i Jurassic World-serien mellan 
händelserna i Jurassic World och Jurassic World: Fallen Kingdom. 
 
Du spelar som Sam, en säkerhetsexpert och professionell smugglare som kraschlandar på 
Isla Nublar. Ditt uppdrag att skaffa värdefull information går katastrofalt fel när du fastnar i en 
övergiven forskningsanläggning. Ditt enda hopp om att kunna fly är genom att hitta och 
lämna den konfidentiella forskningen till dina arbetsgivare på fastlandet så snabbt som 
möjligt, allt medan du jagas av dödliga Velociraptors som oavsiktligt släpptes lösa under öns 
evakuering. För att överleva i detta äventyr måste du utforska forskningsanläggningen, lösa 
pussel och hitta sätt att distrahera och gömma dig från grymma Velociraptors, Dilophosaurus 
och Pteranodons vilka följer varenda rörelse du gör. 
 
Dr Mia Everett (röst: Laura Bailey, The Last of Us: Part II), som är en parkgenetiker vars 
förflutna avslöjas genom miljöledtrådar, ljudloggar och hennes egna antagningar, hjälper dig 
från ett närliggande skogvaktartorn. Du kommer att höra inspelade konversationer mellan Dr. 
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Everett och Dr. Ian Malcolm (röst: Jeff Goldblum) och din länk till omvärlden: Dr. Henry Wu 
(röst: BD Wong), Dr. Everett's mentor.  
 
För mer information om Jurassic World Aftermath och Coatsink, vänligen kontakta: 
Tom Beardsmore, VD och Medgrudare, Coatsink 
E-post: tomb@coatsink.com 
 
För mer information om Thunderful Group, vänligen kontakta: 
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group 
E-post: brjann@thunderfulgroup.com 
Tel: +46 708 16 16 32 
 
 
Om Coatsink 
Coatsink är en mångsidig utvecklingsstudio och indieutgivare som bildades 2009, och är 
sedan 2020 en del av Thunderful Group. Coatsink har skapat och publicerat spel för alla 
nuvarande genkonsoler, PC och Virtual Reality, inklusive de senaste spelen Get Packed, 
Onward, Cake Bash, Transformers: Battlegrounds, PHOGS! och Jurassic World: Aftermath. 
 
Om Thunderful Group  
Thunderful Group är en huvudsakligen Nordisk koncern verksam inom utveckling och 
förläggning av spel samt distribution av exempelvis Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och 
leksaker. Thunderful Groups övergripande mål är att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa 
underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Med huvudkontor i Göteborg och 
ytterligare kontor i Sunderland, Karlshamn, Kungsbacka, Århus, Skövde, Helsingfors, Malmö, 
Helsingborg, Köpenhamn, Larvik, Hohenwestedt, och Hongkong utvecklar Thunderful Group 
spel baserade på egna och licensierade IP:n. 
 
Om Oculus 
Oculus-teamet på Facebook Reality Labs låter människor trotsa avstånd - ansluta till 
varandra och världen - genom VR-hårdvara och programvara i världsklass. Oculus 
innehållsteam strävar efter att skapa spel som är best-in-class, sociala och berättande 
upplevelser och nya VR use-cases som fitness, produktivitet och resor. Oculus ansluter till 
andra team inom Facebook Reality Labs som är dedikerade till att bygga nästa datorplattform 
som är centrerad kring människor. Facebook Reality Labs har åtagit sig att driva den senaste 
tekniken framåt genom obeveklig innovation. 
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