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Pressmeddelande 2022-02-14, Göteborg 

 
Nytt fotoläge, fler språk och lansering 
på ny plattform för Thunderfuls (publ) 
spel The Gunk under våren 2022 
 
Efterfrågat fotoläge, och flertalet nya språk kommer implementeras i 
Thunderfuls internt utvecklade spel The Gunk under våren 2022. 
Efter en framgångsrik lansering på Xbox Game Pass, som en del av 
Thunderfuls nära samarbete med Xbox kommer spelet släppas på 
Steam och andra PC-plattformar.  

 

Thunderfuls internt utvecklade spel The Gunk har sedan lansering fått positivt 
mottagande både av spelare och av media. Tidskriften Eurogamer beskriver spelet som 
"en njutning" och IGN berömde det för sin "pulserande främmande terräng och ett helt 
fantastiskt soundtrack, som gör att vandra i dessa områden till en vackert meditativ 
övning". 
 
Thunderful är glada att tillkännage att ett ny efterfrågad fotoläge-funktion kommer 
implementeras i spelet. Med tillägget av denna nya funktion kommer spelare att ges 
möjligheten att fånga och redigera fantastiska bilder av The Gunk, vilket gör att 
communityn kan dela bilder från spelet online.  
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Förutom det nya fotoläget kommer The Gunk snart att öppnas upp för en större publik 
tack vare tillägget av språkstöd för fyra nya språk; brasiliansk portugisiska, japanska, 
förenklad kinesiska och ryska, vilka är de språk som mest efterfrågats av spelarna. 
 
Thunderful är också glada att kunna meddela att The Gunk kommer att släppas på 
Steam och andra PC-plattformar under våren 2022. Releasen kommer att innehålla det 
nya fotoläget och de nya språkvalen som kommer att läggas till i Xbox-versionen av 
spelet. 
  
The Gunk finns tillgängligt på Xbox Game Pass eller via Xbox Games Store. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Brjann Sigurgeirsson, VD, Thunderful Group 
E-post: brjann@thunderfulgroup.com 
Tel: +46 708 16 16 32 
 
Annika Krusensten, presskontakt 
E-post:annika@thunderfulgames.com 
Tel: +46 737 13 17 50 
 
 
Om Thunderful Games 
Thunderful Games grundades 2017 och bildar tillsammans med Thunderful Distribution de två affärsområden 
som utgör Thunderful Group. De senaste åren har Thunderful Games via organisk tillväxt och förvärv växt till en 
global aktör med åtta spelstudios och över 300 anställda. Förutom framgångsrik intern utveckling driver 
Thunderful Games även en omfattande förlagsverksamhet samt investerar i ett stort antal externa spelprojekt. 
 
Om Thunderful Group  
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution 
av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare 
kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, 
Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål 
att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är 
noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 
+46(0)8-528 00 399. 


