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Emberek, Orkok és Tündék

J
ó hírek a Reality Pum háza tá-
járól! A csapat épp most vég-
zett a Karakter Szerkesztõvel 
és most már nekiállhat 
Antaloor végleges NPC-kkel 
való benépesítésének! És a 

szerzett információkból egy dolog vi-
lágosan kitûnik - multikulturális világ 
lesz ez! Egyrészt ott van az emberek 
faja. Aztán vannak emberek, akik rész-
ben Tündék, részben Orkok is - s ezek 
a félvér lények különösen tehetségesek 
mind a mágia, mind pedig a harc terén. 

És végül, de nem utolsó sorban vannak 
az igazi Ótündék - akik két alfajra sza-
kadtak szét: a „rendes” Tündékre és a 
Sötét Tündékre.

A „The Temptation”-ben ezen lények 
tulajdonságai fõ szerepet játszanak 
- különösen a Többjátékos módban. 
A játékos 6 faj közül választhat - ez 
pedig speciális kezdõ attribútumokat 
ad számára, melyeket a játék során 
tovább fejleszthet. Ezek a karakter 
jellemzõk fontos szerepet kaptak 

az Egyjátékos módban is - 
és befolyásolják az NPC-k 
MI-jét is. A Sötét Tündék 
gyakran ismeri a Sötét Má-
giának - illetve rendkívül 
intelligensek, de ördögien 
kegyetlenek is tudnak len-
ni. A Tündék ennek pont 
az ellenkezõi - nagyon 
megfontoltak, erõsek és 
ügyesek - és ez teszi õket a 
távolsági fegyverek meste-
révé, mint az íj és nyíl. Ezen 
kívül rendkívüli ügyesség-
gel olvadnak bele környe-
zetükbe... talán észre sem 
veszel egy Tündét, míg az 
orrod elé nem kerül... 

Megérkezett

Tervezed, hogy idén a Karib-tengerre 
mész nyaralni? Adhatok egy taná-
csot? Ne tedd! Tedd félre a pénzed 
és gyere Antaloorba! Festõi tenger-
partok és kristály tiszta víz - és még 
sokminden más várja a kalandoro-
kat és felfedezõket. Sok rejtett hajó-
roncs van a part közelében - és abból 
a képbõl ítélve, amit ezekrõl sikerült 
beszereznünk, imádni fogjátok. Egy 
igazán hatalmas hajóroncs a sivatag 
közepén - mindez egy fantasztikus 
küldetés-sorozat részeként! 

Tadek, a kém!

A hírhedt Tadek keményen dol-
gozik, és küldött is nekünk né-
hány eszméletlen képet! Ma be-
lógott a Reality Pump kártevõ 
mentesítõjének irodájába - õ 
gondoskodik róla, hogy a po-
tenciális bugok (angol: boga-
rak) golyóálló terráriumba ke-
rüljenek, s ne szaporodjanak 
el antaloorszerte! És ezeket a 
terráriumokat éjszaka 5 meg-
termett Ork õrzi Chuck Norris 
parancsnoksága alatt! 

Kisúgó: Lukasz Sieba
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
MI és játékmenet programozó vagyok.

2. Most éppen min dolgozol?
Az ellenfelek harc közbeni taktikai 
viselkedésén.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Szeretek teniszlabdát dobálni dolgok-
ra és elkapni a visszapattanót - :-) de 
idõnként drága hardvereket célzok 
meg velük - ezzel 
pumpálom az adre-
nalinomat! Egyéb-
ként néha a „Spórá-
val” játszom.

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
Osho - „Meditá-
ció, az Eksztázis 
mûvészete” és „A 
fû nõ magától”.

6. Milyen CD-t hall-
gattál utoljára?
Varsói Rézfúvós 

Zenekar Koncertjei, vagy ennek 
ellenkezõjét Frank Zappat, néha Indi-
án meditációs dallamokat.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Chris Sawyerral.

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Amikor áramszünet volt. Mindenki 

kint rohangált a folyosón, ök-
lét rázta a másik felé és azt 
kiabálta: „Hé, te #%$%##, te 
csináltad?”

9. Mibõl gondolod, hogy a 
„The Tempta-tion” jobb lesz, 
mint a konkurens játékok?
Mert emberi dolog, hogy a sa-
ját dolgaidat tartod a legjobb-
nak.

11. És végezetül… mi a mot-
tód az élethez?
A törekvés végül képesség 
fejlõdést von maga után... 
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