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Hõsi behatolás a mocsárba

N
emrég elfogadtuk a 
Reality Pump aján-
latát, hogy tegyünk 
egy kirándulást 
Antaloor új területén 
- és még arra is volt 

lehetõségünk, hogy tegyünk néhány fé-
lénk lépést a fantasztikus mocsárban! 
És hát az kell mondjam, emberek, tény-
leg valószerû és hihetetlen élmény volt - 
még a virtuális lábaim is vizesek lettek!

A Reality Pump kiterjed technikai fej-
lesztéseinek eredményeként a grafikus 
megjelenítés és a zene egyvelegével tény-

leg erõs benyomást gyakorol az emberre, 
ha a mocsárban jár… lápos talaj cuppog 
a hõs lába alatt borzalmas hangot adva, 
míg a száraz talajon sokkal csendeseb-
ben lépdel - és ha pocsolyába lép, vagy 
sekély patakon gázol át, a csobbanások 
is csodásan valódiak. Ugyanakkor kiruc-
canásom a mocsárba azt is megmutatta, 
hogy a hõs stabilitása és sebessége is 
változik a talajtól függõen, amin halad. 
Én onnan tudom, hogy mikor puha tala-
jon jártam, esélyem se volt elmenekülni 
egy hatalmas pikkelyes szörny elõl, ami 
a vízbõl támadt rám! A száraz földön a 
hõsödnek általában nem okoz gondot 

egy ilyen szörny elõl meglógni. 
Szerencsédre sok ösvény épült 
facölöpökre a mocsár lakott te-
rületein - úgyhogy a szörnyek 
elõl való megszökés itt sima ügy. 
Hogy úti vám fizetése nélkül 
használhatod-e a kényelmes uta-
kat és hidakat, az a helyi lakosok-
tól függ - és hidd el nekem, olyan, 
hogy „Legyen jó napod!” nem fog-
ja elhagyni ajkaikat! De nézz ma-
gadba… vajon téged átjárna a túl-
áradó boldogság, ha minden nap 
csak mocsarat, szitáló esõt és a 
lápi köd gomolygását látnád? 

Megérkezett

Épp most kaptam meg az elsõ 
olyan fotókat, melyek a „The 
Temptation” barlang rendszereit 
ábrázolják! OK, még elég kezdet-
leges vázlatok, de már most látni 
lehet a különbséget az elõdjéhez, 
a „Two Worlds”-höz képest. Ezúttal 
a járatok több szintet is összeköt-
nek - s így sokkal nehezebb bennük 
tájékozódni! Nagyszerû hangulati 
hatások és néhány új, sötétséget 
kedvelõ barlanglakó várnak rátok, 
hogy ezekben a sötét barlangok-
ban hátborzongató élményekhez 
juttassanak benneteket! 

F3 - Amit csak akartok

A netes csapat épp most 
dolgozik a „Two Worlds - 
The Temptation” honlapján. 
Az RPG új virtuális otthona 
sokkal több lesz, mint info- 
és képgyûjtemény - teljesíti a 
játékosok kívánságait!

Ezért azt kérjük, küldjétek el 
javaslataitokat és ötleteiteket, 
hogy beépíthessük a weblapba. 
Igyekszünk mindent beletenni, 
amit küldtök nekünk - kivéve 
talán a mosógépet és az 
italautomatát! Gondold 
át… mit láttál volna mindig 
szívesen a honlapunkon? 
Küldjétek el javaslataitokat 
nekem a jsr@zuxxez.com 
címre.

Kisúgó: Paul Weder
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Játéktervezõ vagyok.

2. Most éppen min dolgozol?
Küldetéseken, minijátékokon, meg 
ami még adódik.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
„FF Crisis Core” és „Silent Hill 3”.

4. Milyen filmet láttál 
utoljára?
Az utolsó film, amin 
nem aludtam el, a „Sötét 
lovag” volt.

5. Milyen könyvet olva-
sol most?
Marilyn Manson önélet-
rajza.

6. Milyen CD-t hallgat-
tál utoljára?
„Moonspell - Night Eternal”.

7. Melyik játéktervezõ-
vel dolgoznál szívesen?

Mázlim van - már dolgoztam a példa-
képeimmel.

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Van, de az nem tinédzserek fülének 
való, bocs!

9. Mibõl gondolod, hogy a „The 
Temptation” jobb lesz, 
mint a konkurens játékok?
Konkurens játékok? 
Milyen konkurens já-
tékok?

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szíve-
sen egy kis idõt?
Cynthia Velasquezzel a 
„Silent Hill 4 - A szoba” 
játékból.

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
A „vér és bántalmazás”* 
jó buli. ;-) 

* Korhatárt meghatározó megjelölés.
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