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Mirek kikérdezése - 2. rész

E
lérkezett a Mirek 
Dymeknek, a Reality Pump 
fõnökének feltett kérdések 
második fordulója. Most 
a valaha látott legcsodá-
sabb ködrõl, a magasban 

történõ egyensúlyozásról és akroba-
tikáról, valamint Yarmalin, a Törpök 
rejtélyes otthonáról beszél.

Még mindig a grafikai fejlesztéseken 
dolgoztok, vagy más a játékmenet-
nél, küldetéseknél stb. tartotok?
Még ha a fejlesztésnek ezen a szint-
jén már a játék tartalmi része, mint 
a küldetések, mágia rendszer és a 
többi került is a 
középpontba, a 
csapat néhány 
tagja mindig a 
grafikus vázon 
dolgozik. Például 
épp most végez-
tünk a „Légkör 
megjelenítés” be-
építésével. Ez te-
szi az elemeket, 
mint a köd és a 
füst pamacsok, 
sokkal realiszti-
kusabbá.

Beépítettétek már a fizikai rendszert?
Aha, bár még nem tökéletes... de 
már majdnem - a hõs megpróbálja 
megtartani egyensúlyát a hidakon és 
tetõjárdákon, miközben szédületes 
magasságokban araszol - illetve hor-
dókat és más tárgyakat emelhet fel 
és dobhat rá ellenségeire. Magában a 
játék világban is elõnyt jelent a fizikai 
rendszer - víz színén hányódó törme-
lék, de még tutajok is lebegnek a fo-
lyókban, melyeket valós hullámmoz-
gások befolyásolnak - és persze a hõs 
mindezeket képes használni is!

Mi történik Yarmalinnal?
Á, a Törpök városa - iiigen, 
meg kell kérnünk a rajongó-
kat, hogy legyenek még egy 
kis türelemmel, még akkor is, 
ha nagyon kíváncsiak rá, mió-
ta az alaptörténetben megje-
lent... de a „The Temptation” 
története inkább a Tündék 
Földjére csábít minket, mint 
Yarmalinba. Ebben a játékban 
Yarmalin nem kap szerepet. 
DE - nem feledkezünk meg 
a Törpökrõl és fõvárosukról 
- tovább élnek az Antaloor 
mondakörben! 

Megérkezett

A jövõben, ha rémálmaid lesznek 
és izzadságban úszva felriadsz, le-
het azért lesz, mert elõtte a „The 
Temptation”-nel játszottál - mi-
vel a játék szörnyei hihetetlenül 
realisztikusakká válnak! Ezt a sár-
kányt néhány napja kaptuk - és olyan 
jól néz ki, hogy majdnem elfelejtet-
tem miatta megcsinálni az AP eheti 
számát... nagyszerû, ugye? A tervezõ 
csapat elõször meghatározta a fõ pa-
ramétereket - és most keményen dol-
goznak a textúrákon és a fény effek-
tusokon, melyekrõl köztudott, hogy 
nem csak a tárgyak szempontjából 
fontosak, de alapvetõk az élõlények 
számára is! 

Küldetés Pályázat

A 41. számban keresni kezd-
tük a legjobb Küldetés Írót 
a rajongók között... és ra-
kásszám kaptuk a válaszo-
kat! A nyertes pedig Andreas 
Bothur. Fantáziadús és iz-
galmas története megnyert 
minket itt a Zuxxeznél és a 
Reality Pump csapatát is - és 
ezt az 1. hellyel jutalmaz-
tuk! Egy tartalmas rajongói 
csomagot küldünk neked, 
Andreas! A te küldetésed a 
legjobb csemege a vidéken, 
a disznó mészárlás és a rej-
télyes Kiméra eszméletlen! 
Remek munka! (elég... nem 
akarjuk, hogy a zsákbamacs-
ka meglógjon!) Egyébként 
Antaloor világában halhatat-
lanná válni ugye még jobb is, 
mint egy jókora rajongói cso-
mag, hm? 

Kisúgó: Piotr Brendel
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Eszközöket és szövegeket programozok.

2. Most éppen min dolgozol?
A Küldetés rendszeren és a Börtön 
Szerkesztõn.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Fõleg RPG-kkel - szemmel tartom a kon-
kurenciát függetlenül attól, hogy milyen 
gyengék, he-he! De olyanokkal is, mint a 
„Frets on Fire”.

4. Milyen filmet 
láttál utoljára?
„A Zóna” és a 
„Brugesban”.

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
„Cthulhu hívása” 
H.P. Lovecrafttól.

6. Milyen CD-t hall-
gattál utoljára?
„Goridan Knot” Gor-
dian Knottól.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Azt hiszem, õ nem igazán játéktervezõ 
- de John Carmack-kal!

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Egy napon 1-est írtam a 0 helyett a 
kódba - mindannyian jót nevettünk 
az eredményen. :-)

9. Mibõl gondolod, hogy a „The 
Temptation” jobb lesz, mint a 
konkurens játékok?
Sokkal attraktívabbak vagyunk, 
mint a konkurencia.

10. Melyik játék karakterrel töl-
tenél el szívesen egy kis idõt?
A Nina és Anna Williams 
nõvérekkel (Tekken).

11. És végezetül… mi a mottód 
az élethez?
Ha nem öl meg, erõsebbé tesz! 
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