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Pillantás a színfalak mögé

A 
rövid életû interaktív 
szórakoztató szek-
tor, a Reality Pump 
a kezdetektõl fogva 
mindig a folytatás 
mellett voksolt - és 

a cég immár 12 éve állít elõ számítógé-
pes játékokat. Talán termékeik közül 
a legimsertebb az „Earth” valós idejû 
stratégiai sorozat, melynek aktuális ré-
sze az „Earth 2160”. A csapat erõsen 
megváltozott, mióta 1994-ben megala-
kult, lehetõvé téve, hogy a folyamatosan 
táguló élvonalbeli tudásból és az erõs 

csapatszellembõl profitálhassanak. A 
csapat fõként Sci-Fi és Fantasy rajongók-
ból áll, akik beteljesítették hosszútávú 
ambicióikat a bombasiker RPG, a „Two 
Worlds” megteremtésével. Sok más stú-
dióval szemben a Reality Pump nem 
használ sem középkategóriás, sem átvett 
modulokat, így mentesítve a korlátoktól 
a tervezési lehetõségeket és a rugalmas-
ságot. A „Two Worlds”-höz a csapat egy 
merõben új grafikus motort fejlesztett 
ki, mely minden szükséges eszközt ma-
gában foglal, mint a fa-generátor, modell 
tervezõ és a részecske generátor. 

A „Two Worlds” csapat:
Cég név:
Reality Pump
Alapítás éve:
1994
Technikai igazgató:
Miroslaw Dymek
Telephely:
Krakkó (Lengyelország)
Web:
www.realitypump.com
Termékek:
Two Worlds, Earth 2160,
Earth 2150 Triology,
Earth 2140, Heli Heroes,
World War III Black Gold

Megérkezett

Manapság a játékok világa már nem 
csak olyan szörnyekbõl áll, amiktõl 
égnek áll a hajad - normális állatok is 
vannak a Földön ismert állatvilágból. 
A „The Temptation”-ben orrszarvúk 
is várnak majd rád! Ezek a nehézléptû 
óriások viszonylag szelídek - DE - igen 
nagy és nehéz gondot okozhatnak 
neked, ha túl közel mész hozzájuk. 
Ha egyszer ez a tömeg megindul, 
szarva csaknem mindenfajta 
páncélzatot átlyukaszt és végzetes 
sebzést okozhat. Ezek az állatok 
egy teljesen új területen lesznek 
megtalálhatók - a Szavannán! Ez a 
felfedezésre váró új világban terül el 
- és fellelhetõk lesznek a jellegzetes 
szavanna elemek, mint a vízgyûjtõk, 
az elszórtan álló fák és a homokos 
talaj. Ó igen - és persze lesznek 
más állatok is ebbõl az éghajlatból - 
hamarosan még mesélek róluk! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
... még akkor is bejuthatsz 
Enklávéba, ha nincs elég 
hírneved?

Minden, amire szükséged van, 
némi ügyesség... az út nem az 
õrzött, zárt kapun át vezet - 
hanem át a kerítésen!

Ha közeledsz a kapu felé, 
fordulj balra a nagy szikla 
felé. Menj mögé, ugorj a 
tetejére - innen közvetlenül 
átszökkenhetsz a kerítésen az 
Enklávéba.

A visszafelé út ugyanitt visz, 
csak ezúttal a raktárban lévõ 
ládákat használva juthatsz fel. 
Ó, és ne aggódj - Enklávé lakóit 
nem érdekli, hogyan jutottál 
be...

Szörnyenciklopédia: Óriások

A 
kad néhány lenyû-
gözõ ellenfél Anta-
loorban. Ott vannak 
természetesen a Sár-
kányok - no és mi a 
helyzet az Óriások-

kal? Az ilyen szörnyeket sohasem sza-
bad lebecsülni harc közben.

Az Ogrék: az Ogre egy 
békeszeretõ alfaja az 
Óriásoknak. A Cathalont 
övezõ rétek lakói. Ha egy 
kisebb ellenfél támadja 
meg õket bõrszerû, ellenál-
ló testfelületük lehetõvé teszi, 
hogy elintézzék egy egyszerû váll-
rándítással... de légy óvatos... ha túl 
messzeri mész, hatalmas mancsuk-
kal olyat sóznak oda, hogy a fal adja 
a másikat! Szerencsére az ogrék nem 
tudják, mi fán terem a gyorsaság és a 
mozgékonyság! És úgy tûnik, szeretik 
az emberek közelségét - nagy példá-
nyok folyton falvak és farmok közelé-

ben bukkannak fel.
Harcolj: kétkezes karddal, fejszével.

A Küklopszok: a Küklopszokban is folyik 
némi óriás-vér, de az Ogrékkal szemben 
õk sokkal agresszívabbak. Megtámadnak 
bárkit és bármit, ami a látóterükbe kerül 
- és hatalmas mancsával, erõs állkapcsá-
val igen nehezen kezelhetõ. A Küklop-
szok leginkább a kiégett egykori emberi 

településeken élnek meg 
a Gon folyótól délre. 

Egyébként nem árt, 
ha a megfelelõ 

fegyverrel ron-
tasz neki a 
bestiának - 
hiszen a leg-
több eszköz 

csupán meg-
cirógatja ultra-

ellenálló bõrszerû 
testfelületét.

Harcolj: kétkezes 
karddal, fejszével. 

A Reality Pump csapata


