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Hõsi behatolás a mocsárba! II.

L
egutóbbi számunk-
ban elárultuk, 
hogy a hõsödnek 
sokféle fantasz-
tikus szörnnyel 
kell szembe-

néznie a mocsári kirucca-
nások alkalmával - a te-
remtményekkel, melyek 
többé-kevésbé jóin-
dulatúak. De az egyik 
ellenfél, amelyik igen-
csak megnehezíti az 
életedet, a „Halállovag” 
a „Two Worlds”-bõl. Új 
külsõ és jobb fegyverek 
keltenek benned halálfé-
lelmet, ha ezekkel az elát-
kozott harcosokkal kerülsz 
szembe.

A Boszorkánykunyhó rezi-
dens boszorkánya szintén 
sajátos szabályok szerint 
játszik (ld. 43. szám). 
A Lápi Boszorkány 
feltehetõleg Antaloor 
egyik legvénebb élõlénye 
- és ha valaha volt is 

benne valami emberi, annak 
már rég nyoma sincs. Ez a ti-
tokzatos varázslónõ egy ha-
talmas fa tetején mormolja 

gonosz varázsigéit… és 
közben sasszemmel 

figyeli a hõsödet is!

A játék folyamán 
a hõsöd útja  egy-
szer  biztosan 
keresztezi  majd 

a  Boszorkányét… 
élemedett  kora e l -

lenére se  próbáld 
meg lebecsülni  õt 
-  rendkívül  inte l l i -
gens ,  a  jövõbe lát  és 
szeret i  magát  embe-
r i  koponyákkal  fe lc i -
comázni… szégyel ld 
magad,  ha a  te  fejed 
is  az övén fog himbá-
lózni !  És  ha ez még 
nem lett  volna e lég , 
egy igazán borzalmas 
küldetést  is  fogsz 
tõle  kapni !  A mottó 
ÓVATOSSÁG…!! !  

Megérkezett

Ma kaptunk egy 
vadi új építészeti 
stílust. Ezek az új 
tervezésû házak 
a mocsárvidékek-
hez közel talál-
hatók - meredek 
tetejük van és 
többnyire sze-
gény népek 
lakják õket. 
A tervezõk 
helyi alap-
anyagokat 
h a s z n á l -
tak a lak-
h e l y e k 
f e l é p í t é -
séhez - eb-
ben az eset-
ben helyi fákat 
- a tetõk pedig 
s á s k ö t e g e k b õ l 
állnak. Ettõl sa-
játságos hangu-
latot kap min-
den régió - és a 
masszív kõ talapzat gondos-
kodik róla, hogy a lakók lába sose 
legyen vizes. 

A hét linkje

www.circlesandlines.de

Hogy a „Two Worlds: The 
Temptation” animált grafikáját 
még realisztikusabbá tegyük, 
az elkövetkezõ hetekben nyo-
mon követjük a Reality Pump 
Münchenben, Németország-
ban tett kiruccanását… a híres 
„Circles and Lines” cég stúdió-
jába!

A legmodernebb csúcstechno-
lógia és profi kaszkadõrök se-
gítenek a fejlesztõknek a játék 
különbözõ harci stílusainak ki-
vitelezésében.

A „Two Worlds” számára ké-
szült néhány Motion Capture 
technikával készült videó segít-
ségével képet kaphatsz errõl. 
Jó szórakozást!

Kisúgó: Daniel Betke
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Bármi, ami a kezem ügyébe kerül...

2. Most éppen min dolgozol?
A valósidejû képsorok fejlesztésén és 
stabilizálásán.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Mindegyikkel… nyitottnak kell lenni 
mindenre.

4. Milyen filmet láttál utoljára?
„A forrás”.

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
„A játék programozás 
gyöngyszemei 6” és 
egy komoly könyvet 
„Bog Urojony” címmel 
Richarda Dawkinsatól.

6. Milyen CD-t hall-
gattál utoljára?
„Aphex Twin”.

7. Melyik játékterve-

zõvel dolgoznál szívesen?
Peter Molyneux vagy David Braben.

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Áááá, igazán nincs idõnk viccelõdésre 
mostanság… mi itt mind nagyon 
komolyak és normálisak vagyunk… 
MÚÚÚ! ;-)

9. Mibõl gondolod, hogy a „The 
Temptation” jobb lesz, mint a kon-

kurens játékok?
Mert ez a kedvtelésünk - és embe-
ri mivoltunk minden maradékát 
is ennek szenteltük.

10. Melyik játék karakterrel töl-
tenél el szívesen egy kis idõt?
Nina Kalenkowval, a „Geheimakte 
Tunguska” elbûvölõ gépészével.

11. És végezetül… mi a mottód 
az élethez?
Élj könnyedén, de élj gyorsan… 
:-) 
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