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Hé, mi van a bútorokkal?!

O
ké - köszönjük a 
sok screenshotot és 
artworköt, amit ed-
dig kaptunk, a „The 
Temptation” külsõ 
világáról mind tud-

juk, hogy lenyûgözõ és elképesztõen 
részletes, ismerjük a házak, kasté-
lyok és a többi építmény külsejét... 
de mi van az építmények belsõ te-
rével, he?

Nos, most már elárulhatom nektek, 
hogy a fejlesztõk az elmúlt hetekben 
intenzíven dolgoztak az épületek belsõ 
dekorációján - és olyan koncepciót dol-
goztak ki, amelyben a régiótól, a lakosok 
anyagi helyzetétõl és más befolyásoló 
tényezõtõl függõen eltérõ bútorzattal és 
belsõ dizájnnal találkozhatunk. Ez ke-
mény munka volt a mûvészek részérõl, 
akik rengeteg részletes mûvészeti tervet 
készítettek, és akiknek helyt kellett állni-

uk belsõ építészként is! És a 
ma közzétett skicc bizonysá-
ga szerint piszkosul jó mun-
kát végeztek! Láthatjátok, 
hogy a Reality Pump búcsút 
mondott a normál bútoro-
zásnak, és igen mélyre hatolt 
a részletekben. Könyvek, tér-
képek és tekercsek, melyek 
szintén hasznos informáci-
ókkal látják el a játékosokat - 
és az új mozgási lehetõségek 
is kihasználásra kerülnek az 
épületek belsõ terében! Példá-
ul felmászhattok a háttérben 
lévõ létrán, és az önálló bú-
torokat még mozgathatjátok 
is, hogy elérjétek egy helyiség 
különleges részeit. 

Megérkezett

Egy különösen rejtélyes látvány-
tervet kaptunk ma a Reality Pump 
fõhadiszállásáról. A screenshoton 
néhány csaknem futurisztikus faépít-
ményt és egy gazdagon díszített tor-
nyot láthatunk. Vajon ez egy csillag-
vizsgáló lehet? És miért oly gyönyörû 
az ég a naplementében, és oly közeli, 
hogy már szinte megérinthetnénk?

Kössétek össze ezeket a kérdéseket 
az Antaloor Posta egy korábbi számá-
ban megjelent rajzzal, s megkapjátok 
a válaszokat! 

A Two Wordls éve

Most, hogy az Ünne-
pek hatása (remél-
hetõleg) múlófélben 
van, s a Karácsony-
fák is a mennybe 
jutottak, ideje 
újra munkába áll-
ni!

A Reality Pump is 
már teljes gõzzel 
üzemel, kemé-
nyen melózva a 
„Two Worlds - The 
Temptation” játé-
kunkon!

Úgyhogy készülje-
tek az újabb info- és 
screenshot-áradatra 
az Antaloor Posta 
következõ számai-
ban! 

Kisúgó: Tadeusz Zuber
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Minõségi biztosítás, szövegek és min-
den más, ami még adódik... de senki 
nem akarja megcsinálni!

2. Most éppen min dolgozol?
Egy csomó szuper küldetésen a „Two 
Worlds - The Temptation”-höz!

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Többnyire RPG-kkel és MMORPG-kkel. Most 
épp a pusztaságon kalan-
dozok (és imádom!). ;-)

4. Milyen filmet láttál 
utoljára?
„Mamma Mia” ;-)

5. Milyen könyvet ol-
vasol most?
„Lux Perpetua” Andrzej 
Sapowskitól.

6. Milyen CD-t hallgat-
tál utoljára?
„Nekropolis” a Les Berrtas-
tól - fantasztikusak!!!

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Olyan nem létezik.

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Hát befelé jövet rendeztünk egy kis ver-
senyt... Ki tud több diót szedni az elõttünk 
álló fáról... mi, vagy a mókusok?? :-)

9. Mibõl gondolod, hogy a „The Temp-
tation” jobb lesz, mint a 
konkurens játékok?
Mert mi élvezzük a mun-
kánkat!

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szíve-
sen egy kis idõt?
Hé, a feleségem is olvas-
sa a lapot... ;-)

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
Öreg Punk sosem hal 
meg! 
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