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A fotórealizmus nyomában

E
mlékeztek a 20. és 21. szám-
ra, amiben meséltem nektek 
a „The Temptation”-ben vár-
ható grafikai fejlesztésekrõl? 
Nos, ismét alkalmam nyílt 
feltenni még néhány a „Two 

Worlds” utódjának új kinézetével kap-
csolatos kérdést Miroslaw Dymek, a Re-
ality Pump fõnökének.

A „The Temptation”-bõl származó 
screenshotok valóban lenyûgözõek. 
Elégedett vagy a fejlesztés jelenlegi 
állapotával?
Abszolút! A kezdetektõl az volt a szán-
dékunk, hogy Antaloor világát még 
gyönyörûbbé és valóságosabbá tegyük 
- és fantasztikus hangulatot teremt-
sünk. Az új motornak 
köszönhetõen sikerült egy 
még lenyûgözõbb játék-
világot létrehozni a „The 
Temptation”-ben - és a tár-
gyak részletességi szintjét 
olyan mértékben fejleszte-
ni, hogy azt el se hinnéd!

Le tudod írni, milyen 
lesz az új optika?
A motor programozásakor 

fõként arra koncentráltunk, hogy új 
módszert találjunk a megvilágításhoz. 
De közben figyeltünk a már meglévõ 
technológiák optimalizálására is és 
hozzátettük saját fejlesztéseinkhez. A 
következõ generációs effektek össze-
kombinálásának köszönhetõen, mint a 
HDRR (csúcsdinamikájú egymás utáni 
megjelenítés), a térbeli fény és az au-
tomatikus fókusz mélység funkció, tet-
tünk egy lépést a fotórealizmus felé.

Milyen mértékben vettétek figye-
lembe a Közösség visszajelzéseit?
Minden visszajelzést alaposan kiele-
meztünk és úgy döntöttünk, teljesen 
átalakítjuk a grafikus mátrixot - de 
nem csak épp annyira, hogy megfe-

leljen napjaink színvonalának, 
hanem hogy azt teljesen felül-
múlja. Szóval az egész grafikai 
hajcihõ alatt egyszer sem feled-
keztünk meg a játékosokról… 
nagyon fontos számunkra, hogy 
a „The Temptation” a modern, 
élvonalbeli számítógépeken is 
fusson - még a következõ ge-
nerációs grafikával rendelkezõ 
PC-ken is. 

Megérkezett

Kihúztuk az Évfordulós Pályázat 
nyerteseit! A helyes megfejtés 
természetesen „Hatmandor” volt, az 
új Kereskedelmi Központ a Drak’ar 
sivatagban. Olyan sok helyes megfejtést 
kaptunk, hogy „Fortuna asszony” 
könyékig túrt a papírfecnik között… 
és a nyertes neve Thomas Müthel! 
Övé a „Tibeti lélekkés” - ÉS Daniel 
Grimmeisen, Dirk Bessler, Thomas 
és „Timothy” hamarosan megkapják 
Rajongói Csomagunkat, mely egy 
pólót és egy zenei CD-t tartalmaz! 
Köszönjük az összes résztvevõnek! 

ÉS TE TUDTAD, HOGY...
… megszerezheted az értékes 
„Hóvihar” varázskártyát, csu-
pán két gyógyitalért a Karga 
táborban?

Mindössze annyit kell tenned, 
hogy belépsz a Karga táborba 
Thalmont észak-nyugati csücs-
kében - persze ehhez már hír-
nevet kell szerezned a klánnál. 
De Tharbakinban könnyedén 
szert tehetsz repu pontokra. 
Ezután keresd meg Antrait. Az 
alsó táborban jobb oldalon a 
második személy. Túl elfoglalt, 
hogy õ maga keressen hozzá-
valókat - így a dialógusban fel-
ajánlhatod neki, hogy majd te 
megszerzed a két gyógyitalhoz 
az összetevõket. Add neki oda, 
amire szüksége van - és cserébe 
kapsz egy „Hóvihar” kártyát!

Varázslat enciklopédia: Víz mágia

S
árkány idézés: e kár-
tya segítségével egy sár-
kányt szólíthatsz magad 
mellé. A csata ideje alatt 
segítségedre lesz a kö-
zeledben lévõ ellenfelek 

megtámadásával. Ezek az idézõ va-
rázslatok különösen 
akkor hatásosak, ha 
van elég manád egy-
szerre több karakter, 
vagy teremtmény fel-
élesztéséhez.
Hatása: 15-ös szintû te-
remtmény megidézése 
3 percre.

Hóvihar: ez egy kü-
lönleges varázslat - 
ha elõhívod, hóvihart 
szabadítasz el, amely 
a karaktered környe-
zetében fog tombolni. 
Minden érintett te-
remtmény ugyanakko-

ra sérülést szenved - még a szövet-
ségeseid is - úgyhogy ügyelj, hogyan 
használod… ez nem az a varázslat, 
amivel „megnyerheted a barátok és 
befolyásos emberek bizalmát”!
Hatás: 770 fagysebzés ellenfelenként

Idézõ aura: ha a teremt-
mények megidézése nem 
elég ütõs számodra, ak-
kor ez lesz a te kártyád! 
Az Idézõ aura lehetõvé 
teszi számodra, hogy 
egy különleges ráolva-
sással igazán erõs lénye-
ket idézz meg, például 
egy erõsebb Sárkányt. 
Igenám, csak ez több 
manát is igényel - úgy-
hogy készülj fel erre, 
mielõtt más varázslatot 
is használsz.
Hatás: +3 szint a megidé-
zett lényhez 270 másod-
percig. 


