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Interjú Gloriannal - 1. rész

A
z 55. számban már 
megírtuk, hogy a hí-
res komponista csa-
pat, a „Glorian’ Music 
Marks” fogja készí-
teni a „Two Worlds: 

The Temptation” zenéjét - és végre 
sikerült pár szóra elkapni Borislav 
„Glorian” Slavovot, a stúdió alapítóját 
és zenei zsenit!

Üdv Glorian! Mit várhatnak rajongóink 

a „Two Worlds” új zenei anyagától?
Helló Martin! Hangulatos és igen vál-
tozatos zenei összeállítást hozunk 
össze. A zenei anyag zenekari és et-
nikai elemeket is fog tartalmazni, me-
lyeket a világ minden tájáról való népi 
hangszerekkel játszunk le. A játéko-
soknak egy igen kellemes meglepetés-
ben lesz részük. De errõl most többet 
nem árulhatok el.

Hát türelmetlenül várjuk! Milyen szo-
ros az együttmûködésetek 
a Reality Pumppal?
Igazából a játék hang-
mérnökével, Adam 
Szafranszkival és az 
ügyvezetõ igazgatóval, 
Mirek Dimekkel tartom 
csak a kapcsolatot. õk 
rendszeresen tájékoztat-
nak engem a játék minden 
részletérõl, ami fenntartja 
az érdeklõdésemet és se-
gít követnem a fejlesztési 
eseményeket. Ezen a héten 
utazom Krakkóba, hogy 
megbeszéljük a zene játék-
ba való beépítését. Öröm 
együtt dolgozni a Reality 
Pump csapatával! 

Megérkezett

Ideje ismét vitorlát bontani! Ugye ti 
sem feledkeztetek el máris a hajóká-
zásról, hm? A fejlesztõk bizony nem 
- az RP tengerészei éppen új helyszí-
neken dolgoznak, gondoskodva arról, 
hogy a csónakok olyan realisztikusan 
viselkedjenek, amennyire csak lehet. 
Íme egy nagyszerû pillanatkép Lengyel-
országból! Repesve várjuk a következõ 
képeslapokat Antaloorból! 

Tadek, a kém!

Még a titkos ügynökök is le-
hetnek mûvészek! Íme a bi-
zonyíték - e csendélet ma 
érkezett Krakkóból - európai 
stílusban! A kép címe: „Séf, a 
Pizza és a Kávésbögre” - beke-
rülhetne a mûvészetek króni-
kájába (apró betûvel... ;-)). Jó 
tudni, hogy még a fejlesztõk 
is emberi lények - emberek, 
akik szeretik a pizzát, rajz-
film figurákat és idétlen 
bögrékbõl isszák a kávét és a 
teát. 

Kisúgó: Grzegorz Siemczuk
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
3D grafikus tervezõ, koncepciós és 
2D grafika készítõ.

2. Most éppen min dolgozol?
Olyasmiken, mint az épület dizájn a 
Multiplayer módban.

3. Milyen játékkal sze-
retsz játszani?
Lövöldözõssel, PRG-vel 
és néha RTS-sel.

4. Milyen filmet láttál 
utoljára?
„A család kicsi kincse” 
Jonathan Daytonnal és 
Valerie Farisszel.

5. Milyen könyvet ol-
vasol most?
„Moszkva - Petushki” 
Venedikt Erofeyevtõl.

6. Milyen CD-t hallgat-
tál utoljára?
„EnPublic” a Les Negress 
Vertestõl.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
John Romeroval.

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Nem emlékszem semmilyen szóra-

koztató történetre... 
sajnálom...

9. Mibõl gondo-
lod, hogy a „The 
Temptation” jobb 
lesz, mint a konku-
rens játékok?
Hát mert MI csinál-
juk!

10. Melyik játék 
karakterrel töltenél 
el szívesen egy kis 
idõt?
Lara Crofttal.

11. És végezetül… mi 
a mottód az élethez?
Nincs mottóm. 

mailto://jsr@zuxxez.com

