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A történet folytatódik…

L
egutóbbi számunkban né-
hány belsõ infot közöltünk 
a „The Temptation”-rõl és az 
Oswaroth-i borzalmas mé-
szárlásról. Most pedig meg-
tudhatjátok, hogyan folytató-

dik a történet 5 évvel késõbb… íme:

Gandohar hatalma csúcsán van. 
Oswaroth új Császára vaskézzel uralko-
dik Antalooron. Csak néhány bátor lé-
lek mer ellenállást tanúsítani uralmával 
szemben: a minden elégedetlenkedõt és 
lázadót hihetetlen kegyetlenséggel el-

hallgattató Myrmidaetól való félelem túl-
ságosan erõs - az embereket egyszerûen 
megfélemlítették. Még hõsünk keze is 
meg van kötve a szó szoros értelmé-
ben - láncra verve raboskodik Oswaroth 
sötét tömlöcében, fokozódó gyûlölettel 
Gandohar iránt. Ennek ellenére meg sem 
kísérel megszökni - nem akarja magára 
hagyni húgát, Kirát. A Császár termei-
ben tartják õt fogva - és most minden 
eddiginél nagyobb szüksége van bátyja 
erejére és támogatására.

Csak mikor már minden remény elveszett, 
akkor kap hõsünk segít-
séget egy váratlan helyrõl. 
Ki ez a rejtélyes segítõ és 
hogyan tud hõsünk meg-
szökni Oswarothból? És mi 
történik ezután?

Erre a három kérdésre most 
nem felelhetek - a szerzõk 
nem adtak engedélyt arról 
beszélnem, amin még dol-
goznak… de annyit már 
KIDERÍTETTEM, hogy az 
átvezetõ videók fantasz-
tikus nagy felbontásban 
kerülnek beépítésre. Erre 
megéri várakozni! 

Megérkezett

A naplemente, csak úgy, mint a Ka-
rácsony, mindig gyönyörû… és ezért 
döntöttünk úgy, hogy ezt a varázslatos 
pillanatot ragadjuk ki a „Two Worlds” 
világából - mert mindjárt itt lesz a Ka-
rácsony! A fény- és ködhatások kivite-
lezése napról napra halad elõre! A já-
ték hangulata egészében véve minden 
alkalommal jobb és jobb lesz, ahogy 
bõvítjük gyûjteményünket a Reality 
Pumptól kapott képekkel… elképesztõ, 
mi mindenre képes ez a csapat.

És hamarosan megtehetjük az ELSÖ 
lépéseinket az új világban. Természe-
tesen azonnal szólok nektek, amint 
erre lehetõség nyílik (amint el tudok 
szakadni ettõl a látványtól, de ez el-
tart egy darabig! ;-) ). 

És a gyõztes. . .

A Zuxxez Antaloor Postájá-
nak 50. kiadványában meg-
hirdettem egy pályázatot - 
és a visszajelzés ismét csak 
nagyszerû volt! Köszönjük!

És most rátérek a szerencsés 
gyõztesekre… A Reality Pump 
Mûvészeti részlegébõl érke-
zett eredeti „Two Worlds” 
vázlat büszke tulajdonosai 
Midas Wollinger, Sebastian 
Kaul és Rick Watson. A pó-
lókat Orkunt Taner, Sylvia 
Grodde, John Bohrman, Rober 
Stevenson, Bent Christensen 
és Phil Georatos nyerte. Gra-
tulálunk mindannyiótoknak!

Jó szórakozást!

A ti Jörgötök

Kisúgó: Filip Kondrak
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
„Készítõ” vagyok. Szövegek, program 
kódok - amolyan „ezermesterféle”. ;-)

2. Most éppen min dolgozol?
Küldetések, küldetések, küldetések

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Tropico, Vampire: Bloodlines, Fallout 
1,2&3, Fifa 08.

4. Milyen filmet lát-
tál utoljára?
„Egy bíró élete és 
kora” Roy Beantõl.

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
„A fazekasság hatá-
sa az akvaristákra”.

6. Milyen CD-t hall-
gattál utoljára?
Sajnálattal mon-
dom, karcos volt…

7. Melyik játékter-

vezõvel dolgoznál szívesen?
Most épp boldog vagyok, hogy a Reality 
Pump csapatának tagja lehetek.

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Köszönöm, nem… mi itt mind nagyon 
komolyak és megfontoltak vagyunk… ;-)

9. Mibõl gondolod, hogy 
a „The Temptation” jobb 
lesz, mint a konkurens 
játékok?
Hát mert én írom a kül-
detéseket… ;-)

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szíve-
sen egy kis idõt?
Az egyik lánnyal a Larry 
játékokból.

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
A munka nemesít - a lus-
taság meg boldogít! 
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