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Mortal Royale
Fredagen den 21 september hade vi den första externa testen i Mortal Royale. Den gick
smidigt och vi hade ca 70 spelare i spelet samtidigt för att testa serverstrukturen samt de
grundläggande spelfunktionerna och balanseringen.
Fredagen den 5 oktober hade vi vår andra testfas där vi hade ca 110 spelare online samtidigt.
Här testade vi vidare spelfunktionerna och serverstrukturen samt balansering sedan förra
testfasen. Vi testade även vårt autosystem för att hantera servern automatiskt i 24 timmar.
Detta fungerade utmärkt och vi är nu redo för vår stora stresstest av Mortal Royale.
Vi har inlett ett samarbete med Alienware samt Steelseries för att bjuda in 40 000 nya
spelare från deras community. Vi ska i denna testfas sätta ett nytt rekord med flest spelare
någonsin i ett battleroyalespel. Det kommer finnas en serveruppsättning i USA och en i
Europa för att vi ska testa spelet med så bra latency (accesstid) som möjligt för våra spelare.
Vi kommer att börja med 1000 spelare och sedan prova upp till ca 2000 spelare i en match.
Idag spelar konkurrenter med runt 100 spelare i en match så vi kommer vara störst med ca
1000 spelare om allt går enligt plan. Denna testfas planeras att starta inom 2-3 veckor.
Kitten’d
Vi har nyligen släppt en ny patch samt trailer av Kitten’d som innehåller 2 nya katter samt en
3e värld. En del bugfixar samt prestandaförbättringar har även lagts till i denna version. Man
kan fortfarande köpa och ladda ner Kitten’d på Steamstore eller Oculusstore för att spela
spelet i den ofullständiga versionen. Vi planerar ytterligare en värld innan vi släpper spelet
nära årsskiftet. Vi kommer även lägga in mer spelinnehåll i sandboxspelläget bredvid
originalspelläget som vi kallar storymode. Se trailern här.
Mortal Online
Vidare utveckling av nybörjarön, som bättre ska ta hand om nya spelare, fortgår som
planerat och beräknas vara färdigt till årsskiftet. Detta är viktigt eftersom vi ser ett stort antal
nya spelare som inte klarar eller har möjlighet att lära sig spelet tillräckligt för att fortsätta
under de första minuterna.
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VD, Henrik Nyström kommentarer
Det är med stor spänning vi kommer allt närmare släppet av Mortal Royale, nybörjarön i
Mortal Online samt Kitten’d. Vi har mycket god respons på våra utvecklingsområden så det
ska bli en spännande tid när vi lanserar dessa steg. Nu börjar vi även titta på marknadsföring
av Mortal Royale samt Kitten’d som är väldigt viktigt för den här typen av spel som kan nå ut
till en bred publik.
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Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar i dagsläget ett onlinespel Mortal Online inom genren Massively
Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royal.
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