
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 59. szám/2009. február

Vállalkozó kedvû hõs kerestetik!

M
utassatok egy játé-
kost, akit sohasem 
bosszantott, hogy 
magas árat kellett 
adnia egy fegyve-
rért, vagy más áru-

ért egy drága üzletben - fogadok, hogy 
nem tudtok! Még ha a helyi Céh tagja 
vagy is, a pénzed elillan, ha egy erõs 
páncélzatot állítasz össze magadnak!

Na és mi van akkor, ha a játékosok 
felépíthetik a saját mûhelyeiket, hm?

Tetszik az ötlet? Jó, ebben az eset-
ben melegen ajánlom figyelmetekbe a 
„The Temptation” új elemét - melyet a 
Reality Pump épp most épített be!

A játékos vehet egy kis üzletet, ahova 
saját maga felvehet, ahonnan kirúghat 
és persze megfizethet alkalmazotta-
kat! Fáradozásaiért cserébe minden 
nap új termékeket adhat el, vagy hasz-
nálhat. Az elõállított termék jellege 
függ az üzlet típusától és a felvett em-
berek képességeitõl. Persze a hõsnek 

nem kell egész nap az iro-
dai asztalnál görnyednie 
és a számokkal bíbelõdni 
- erre való az üzletvezetõ; 
DE szemmel kell tartania a 
fickót - nem mindig foghat 
ki tisztességes embert... és 
persze a többi alkalmazott 
is csak ember - ha nem fize-
ted meg õket rendesen, nem 
sokat fognak termelni, na és 
a jó híreden is csorba esik... 
de ha jutalomban részesí-
ted, hatékonyságuk nõni 
fog és a vállalkozás sokkal 
inkább felkelti a leendõ vá-
sárlók figyelmét. 

Megérkezett

Antaloornak van egy felszín alatti 
és egy felszín fölötti világa. De 
a „The Temptation” repertoárja 
nem merül ki ennyiben! Amint ez 
a mûvészi rajz is mutatja, VAN 
világ a kettõ között is. Igen, a 
Rality Pump több életet lehel az 
1. részben megismert Börtönökbe! 
Ha több ehhez hasonló helyet 
terveznek még - és úgy hisszük, 
így lesz -, megéri majd ellátogatni 
mindenhova! 

Tadek, a kém!

Tadek ismét portyázott egyet 
fényképezõgépével - és talált 
egy jó cuccot a Programozók 
Szentélyének bejáratánál! Hogy 
mit jelent ez a szentségtelen 
jelkép, nem tudjuk... de azt 
gondoljuk, hogy az itt felszol-
gált italok nem lehetnek valami 
étvágygerjesztõk! Azt viszont 
TUDJUK, hogy a programozók 
keményen dolgoznak az Útvo-
naltervezésen és az NPC-k har-
ci viselkedésén. 

Kisúgó: Filip Pierscinski
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Programozó vagyok.

2. Most éppen min dolgozol?
MI-n. Rettentõ okos szörnyeink lesz-
nek! ;-)

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
A klasszikusokat kedvelem, mint a 
Command and Conquer - Alarmstufe 
Rot I és II, The Settlers II, Dûne 2000, 
Gothic I és II.

4. Milyen filmet 
láttál utoljára?
„Idõzavarban”. . . 
Denzel az én em-
berem!

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
„Mester és Margarita” 
Mikhail Bulgakovtól.

6. Milyen CD-t hall-
gattál utoljára?
„In Silico” a 
„ P e n l u l u m ” 
együttestõl.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Peter Douglas Molyneux-vel.

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Valaki elbénázta a dolgozó NPC-k 
munkaeszközeit - minden bányász 
gitárokat kezdett odacsapkodni a 
sziklákhoz!

9. Mibõl gondolod, hogy a 
„The Tempta-tion” jobb lesz, 
mint a konkurens játékok?
Mert mi így akarjuk...

10. Melyik játék karakterrel 
töltenél el szívesen egy kis 
idõt?
Daniel Garnerrel a 
Painkillerbõl. Meg akarom 
kérdezni, milyen a Pokol...

11. És végezetül… mi a mot-
tód az élethez?
Nincs rossz program - csak 
rossz programozó. 
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