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CD-ROM spil: "Egefolket: Snap og Trylledrikken"

Nu kommer der endelig et rigtigt adventure-spil til børn!

MadsenMedia Interactive har fornøjelsen af at præsentere et nyt og anderledes CDROM-spil for børn. 
Egefolket: Snap og Trylledrikken er et spændende eventyr om den friske lille egefyr Snap og hans 
strabadser for at redde sin stamme, Egefolket. Spillet udgives i succes-serien Børnenes Favoritter til 
efteråret.

I Snap og Trylledrikken skal børnene føre den unge egefyr Snap og den temperamentsfulde fe, Illumi, 
rundt i skovene omkring Egefolkets landsby. Hele landsbyen sover dybt, påvirket af en sove-gas, og det 
umage par er nu på jagt efter ingredienser til den trylledrik, der skal vække Egefolket fra deres dvale. 
De må lave byttehandler med dyrene og snige sig gennem troldenes underjordiske gange, før de kan 
vende sikkert hjem med trylledrikken. 

Ny indgangsvinkel
Spillets udvikler, John Madsen, forklarer: "Vi brød os ikke om, at danske børnespil næsten altid bare 
bestod af 6-7 små aktiviteter, der var kædet sammen. Vi ville gerne lave et spil, der bevægede sig væk 
fra denne tendens." 
Derfor skabte de et koncept, der gav børn mulighed for at udforske, tænke og huske - og for selv at tage 
stilling til tingene. 
"Det var også vigtigt for os, at spillet kunne genspilles uden at blive kedeligt. Derfor varieres 
trylledrikkens ingredienser fra spil til spil, og dyrene og deres 'missioner' skifter. Modsat visse andre spil, 
er Snap og Trylledrikken ikke gennemført ved første gennemspilning."

Facts om spillet:
·	Mere end 70 scener at udforske!
·	Tegnefilmsanimationer, musik og maleriske baggrunde
·	Flere sværhedsgrader, så både større og mindre børn får fuldt udbytte af spillet
·	Al tekst oplæses, så alle kan følge med
·	Genkend planter og dyr fra den danske natur
·	Hent hemmelige tryllemelodier til Snap's pilefløjte på internettet
·	Stor genspilsværdi med "Randomized re-play": Du kan spille Snap og Trylledrikken igen og 	
	igen uden at spille det samme spil!

Bygget på "barnlige" forestillinger
John Madsen fortæller: "Da jeg som barn gik ture i skoven sammen med far og mor, syntes jeg det var 
spændende at forestille mig, at der boede et lille ukendt skovfolk inde mellem trærødderne."
John begyndte sammen med sin kone, Connie, at lave historien om Egefolket som en illustreret 
børnebog. Men bogen udviklede sig snart til et computerspil og deres ambitioner voksede. "Da vi begge 
arbejder med grafik til daglig, stiller vi nok lidt højere krav til kvaliteten. Derfor fik vi aftaler i stand 
med nogle dygtige animatorer og en professionel lydmand, der alle kunne se mulighederne i spillet, og 
som virkelig har medvirket til at levendegøre Egefolket og deres fantastiske verden."
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Kontakt John Madsen på telefon 61 16 66 28 for yderligere oplysninger eller se mere på internettet:
http://www.egefolket.dk eller 
http://www.favoritter.dk/index2.asp?ProductID=6198 


