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Sokáig éljen Gandohar!

S
okáig éljen Gandohar? 
Tényleg elment a Reality 
Pump esze? Nem, még nem, 
ezt megígérhetem! A „The 
Temptation” fejlesztõi kiszi-
várogtattak néhány részle-

tet a már nagyon várt RPG szigorúan 
titkos történetébõl - a játék introhoz 
készített képes forgatókönyv formá-
jában - és a képekbe szedett intro 
megmutatja a játékosoknak, mi tör-
tént 5 évvel ezelõtt.

Amikor a világ lángokban állt és na-
gyon rossz idõk jártak Antaloorra, 

minden szem Oswaroth erõdjére 
szegezõdött, ahol az Orkok büszke 
nemzetének dübörgõ dobjai és har-
sány kürtjei utoljára szólaltak meg 
a csatában, melyben reménytelenül 
néztek szembe végzetükkel. Azóta a 
borzalmas és véres ostrom óta senki 
még nyomát sem látta a vad hordák-
nak - olyan volt, mintha egy szempil-
lantás alatt eltûntek volna a történe-
lem süllyesztõjében. Azon a hosszú 
és végzetes éjszakán Gandohar volt 
az, ki legyõzte az Orkokat - Gandohar, 
Oswaroth új ura… az új Császár!

Így beszélik el a krónikák - s így 
tekintenek Gandohar alattvalói is 
új vezetõjükre. Készséggel vetik 
alá magukat a súlyos adóknak és 
Gandohar talpnyalói, a kõszívû 
Myrmidae sereg által keltett 
rémuralomnak. De nem min-
denki ilyen elvakult… vannak, 
kik Gandoharban mást is látnak, 
nem csak a hõst és Antaloor 
megmentõjét. És van egy em-
ber az egyre növekvõ ellenállási 
mozgalomban, akit mindannyian 
ismerünk - egy névtelen hõs… és 
innen indul a kaland, mely alap-
jaiban rázza meg Antaloort. 

Megérkezett

Mágikus köpenyek erõs, speciális 
bonusszal? Egyedülálló és csillogó 
páncélok? Ugyan már, ez elavult. 
A modern, igazán divatos hõs 
pelerint visel! És a Reality Pump 
fejlesztõinek kreativitásának kö-
szönhetõen a „The Temptation”-ben 
sem lesz másként. Önálló, páncél-
ként szolgáló köpönyegeket talál-
hattok a sötét tömlöcökben, vagy 
vásárolhattok a kereskedõknél. 
Ezek a jó kis holmik nem csak sa-
játos értékekkel bírnak - de meg 
is elevendben, méghozzá nem is 
akárhogy. Szemet gyönyörködtetõ 
látvány, ahogy a mágikus köpö-
nyeg minden lépésnél körbelengi 
hõsünket! 

A hét linkje

www.dailymotion.com

Az egyik legjobb weboldal, 
amit érdemes naponta meg-
látogatni animációs képek 
után kutatva, a DailyMotion 
videóportáljának online 
szektora. Találd ki, kinek 
van már itt is hivatalos 
játékvideója? Igen, kedvenc 
kiadónknak, a TopWare-nek!

Másszóval mostantól egy 
csomó rendszeresen frissí-
tett videóanyagot találhat-
tok játékainkról ezen az ol-
dalon - most éppen a soron 
következõ akció csodánkról, 
az „X-Blades”-rõl van fent a 
DailyMotion oldalán a leg-
frissebb trailer. Jövõ évtõl 
pedig a „The Tempation” 
lesz terítéken!

Kisúgó: Michal Orkisz
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
A grafikusok munkáját koordinálom - 
valamint modellezek és textúrázok.

2. Most éppen min dolgozol?
Az alvilági tárgyakon, a szavanna fáin 
és a mocsaraink romjain. Elég válto-
zatos, ugye? ;-)

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Warcraft 3-mal mostmár évek óta - és 
a The Frozen Throne-nal (nem WoW!!!) 
- egyébként van még a Gears of War, 
Unreal Tournament 
3 és a Call of Duty.

4. Milyen filmet lát-
tál utoljára?
Dexter (jó, ez soro-
zat, nem film… de 
szerintem tök jó!)

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
„Revelation Space” 
Alastair Reynoldstól.

6. Milyen CD-t hallgattál utoljára?
„In Sorte Diaboli” Dimmu Borgirtól.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Billy Roperral.

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
A shader programozókat egyszer 
megszállta a gonosz, a vécét meg egy 
szellem…

9. Mibõl gondolod, hogy a „The 
Temptation” jobb lesz, mint a 
konkurens játékok?
Mert ezt mi készítjük.

10. Melyik játék karakterrel tölte-
nél el szívesen egy kis idõt?
A Postás Fickóval!

11. És végezetül… mi a mottód az 
élethez?
Ha valami elromolhat, az mindig 
akkor romlik el, amikor a legna-
gyobb kárt okozza! 
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