
Antaloor PostaBelső információk 
- kizárólag
Újság Elő-
fizetőknek

A „Two Worlds” 
- az RPG Világ!

hivatalos
információforrása

ZUXXEZ Entertainment AG, Rittnert Straße 36, 76227 Karlsruhe, Németország • jsr@zuxxez.com 53. szám/2008. december

Ázsia hét Antaloorban

M
últ héten a fejlesztõk 
intenzíven foglalkoz-
tak a Hatmandort 
körülvevõ területek-
kel - most egy kicsit 
nyirkosabb terepre 

vonultak át. Ez a kép arra emlékeztethet 
benneteket, „Two Worlds” rajongókat, amit 
Ashosban tapasztaltatok... és igazatok is 
van. Új város emelkedik „Ashos hamvai-
ból” ázsiai stílusban!

Ashost teljesen megsemmisítették az 
orkok - de lenyûgözõ építõmûvészete 
még ma is él Antaloor más régióiban. 
A Reality Pump megszámlálhatatlan 
extrával is elõállt, hogy növeljék a vá-
ros exotikus hatását.

Színes keleti lámpások, csodás „bonsai” 
fa miniatûrök, sárkány szökõkutak és 
gazdagon díszített fakapuk látvány tag-
lózza le az ázsiai építészet híveit - szó 

szerint órákat töltöttem 
már az új város idilli ut-
cáin, higgyetek nekem - és 
MÉG mindig nem láttam 
minden részletét! IMÁDNI 
fogtok egyszerûen csak sé-
tálgatni itt, míg magatokba 
isszátok a hangulatot. És a 
tervezõk igen részletes 
és realisztikus növényze-
tet telepítettek ide - no és 
még ott vannak persze a 
fantasztikus fényhatások 
is. Így együtt egy teljes új 
világot alkotnak egyet-
len városba zsúfolva - így 
szolgáltatva alapot egy sor 
érdekes küldetéshez (amik 
szintén most kerültek be a 
játékba)! 

Megérkezett

Az ESP (extra érzékeny érzékelés) is fon-
tos szerepet játszik a „The Temptation”-
ben - de ami lenyûgöz benneteket, já-
tékosokat, az iszonyat sok munkájába 
került a Reality Pump kreatív csoport-
jának! Hogyan csinálj szellemet, ami 
1000 éves? Hogyan képzeled el egy 
isten alakját és megjelenését? Micsoda 
pontosan egy szellem a palackban és 
hogyan tudod meggyõzõen ábrázolni?

Ha egy kérdésre megfelelnek, felme-
rül egy másik - soha véget nem érõ 
folyamat - de amint ebbõl a képbõl 
is látható, a tervezõk sohasem fogy-
nak ki az ötletekbõl! Mellesleg, mi 
itt a Zuxxeznél tudjuk, ki van a ké-
pen... de nektek még nem árulhatjuk 
el, bocs! 

Jókívánságok!

Ez az Antaloor Posta 2008. 
évi utolsó száma. De ne ag-
gódjatok! 2009-ben vissza-
térünk, s hozunk egy zsák 
új infot a „Two Worlds - The 
Temptation”-rõl! És egy vala-
mi már most biztos - szuper 
lesz! Frohe Weihnachten! Ez 
a Kellemes Karácsonyt né-
met megfelelõje... ezt kí-
vánjuk mi itt mind a Zuxxez 
Szerkesztõségénél minden 
olvasónknak a nagyvilág-

ban... és persze egész-
ségben és boldog-

ságban gazdag 
Újévet! 

Kisúgó: Adam Salawa
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Pálya tervezõ vagyok, én teremtem a vi-
lágot és Isten játszom, mondhatni... min-
dent belezsúfolok a világba, amit csak 
kapok a mûvészektõl - néha saját ötletet 
is beleviszek, mint például textúrákat.

2. Most éppen min dolgozol?
Egy másik helyen: a Szavannán.

3. Milyen játékkal 
szeretsz játszani?
RTS és néha RPG já-
tékokkal.

4. Milyen filmet lát-
tál utoljára?
„Babylon i.sz.”

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
Most épp semmilyet.

6. Milyen CD-t hall-
gattál utoljára?
„A Sötét Lovag” 
filmzenéjét.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Miért, van olyan?

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Mindig jó buli a meló, különösen egy 
határidõhöz közeledve.

9. Mibõl gondolod, hogy a 
„The Temptation” jobb lesz, 
mint a konkurens játékok?
Miféle konkurens játékok...?

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szívesen 
egy kis idõt?
Aishával! Azt hiszem, hogy 
„betegsége” csak egy csel, 
hogy elrettentse az embereket 
az érintésétõl. Valószínûleg 
tüzes hölgy, bezony...

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
Használd ki az életet, mielõtt 
az használ ki téged. 
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