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Kincsek a föld alatt

A 
„The Temptation” 
új tömlöc- és bar-
langrendszerei ad-
ják Antaloor igazi 
mélységét (bocs 
a szóviccért). A 

mélyreható grafikus fejlesztése-
ken és változatosságokon kívül 
a Reality Pump ügyelt rá, hogy 
a földalatti világ bizonyos szeg-
mensei látványos fejlesztésben 
részesüljenek.

Ez vonzóbbá teszi e világot azon 
játékosok számára, akik veszélyt 
keresnek odalenn a sötétben. Kü-

lönösen erõs fegyverek vagy igen 
ritka mágikus kristályok várnak 
a felfedezõkre!

És pontosan ez a két dolog emlé-
keztet minket arra, amely szintén 
fejlesztés tárgyává lett: bizonyos 
fegyverek speciális kristályok-
kal való mágikus megerõsítése. 
Ezzel már az elsõ részbe is ta-
lálkozhattunk - de most a „The 
Temptation”-ben jóval össze-
tettebb lett. És ha megvan a 
megfelelõ képességed, leveheted 
a kristályt egy fegyverrõl és át-
teheted egy másikra. Így ha fegy-

vert cserélsz, nem veszíted el a 
mágikus hatásokat, melyekért 
keményen megdolgoztál. Bár 
egy fegyvercsere során tönkre 
is teheted a mágikus kristályt 
- s az, hogy milyen arányban 
tudod sikeresen eltávolítani 
a kristályt a fegyverrõl, attól 
függ, hogy mennyi ügyesség 
pontot fektettél a kovácsolási 
képességedbe. Szóval a „The 
Temptation”-ben ügyelned 
kell rá, hogyan osztod be a 
megszerzett képesség ponto-
kat. 

Megérkezett

Legutóbbi számunkban mesél-
tem nektek a Halállovagok új (és 
nem csak grafikusan) fejlesztésû 
megjelenésérõl. A „The Temptation”-
ben élõhalottakkal küzdeni még ha-
lálosabb lesz, mint a „Two Worlds”-
ben volt. Ezek az örökre elkárhozott 
harcosok fõként a mocsaras vidéke-
ken találhatók meg - hatalmas fej-
székkel és ívelt szablyákkal felsze-
relkezve próbálnak feltartóztatni 
majd, amikor a Lápi boszorkányhoz 
igyekszel… 

A hét linkje

www.kitrae.net

Ez a link egy kis sétára in-
vitál benneteket a Kit Rae 
világába - ez egy jól ismert 
fantasy fegyver tervezõ cég. 
Már tervezett néhány mo-
dellt a „Two Worlds”-höz 
és fantasztikus alkotásaik 
megjelennek majd a „The 
Temptation”-ben is.

Ha közelebbrõl meg akarjá-
tok nézni, hogyan dolgoz-
nak, csak kattintsatok a link-
re! A látogatók bejuthatnak a 
tervezõ stúdióba vagy meg-
csodálhatják a gyûjteményt 
a webshopban.

Kisúgó: Szymon Erdmanski
1. Mi a munkád a 
Reality Pump-nál?
Alacsony- és nagy-
felbontású model-
lek, textúrák, forma-
tervek, animációk 
készítése, meg min-

den más, ami Michalnak eszébe jut.

2. Most éppen min dolgozol?
Hát most éppen a repülõ hajó kapitá-
nyán dolgozom.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Snookerrel, és néha a „Mahjong Titans”-szal.

4. Milyen filmet láttál utoljára?
„Elégia” - a nejem akarta megnézni.

5. Milyen könyvet olvasol most?
Az új ajtókeretem használati útmu-
tatóját - ugyan már, kinek van ideje 
manapság olvasni?

6. Milyen CD-t hallgattál utoljára?
„Chemical Brothers - We are the Night”, 
vagy azt, amit Wojtek éppen játszik.

7. Melyik játékterve-zõvel dolgoznál 
szívesen?
Én csak a mieinket ismerem. Külön-
ben meg valami híressel! :-)

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Egyszer ragasztószalagot tettem Killstar 
egerének lézerére… hát az vicces volt… 
Gregort majd megütötte a guta… ja, jót 
röhögtünk! Csak rágondolok és máris 
kitör belõlem a nevetés…

9. Mibõl gondolod, hogy a „The Temptation” 
jobb lesz, mint a konkurens játékok?
Mert a mi csapatunk is jobb, mint a 
konkurencia.

10. Melyik játék karakterrel töltenél 
el szívesen egy kis idõt?
Lara Crofttal. Vagy inkább a 
dublõreivel… minddel…

11. És végezetül… mi a mottód az élethez?
Kérdezz meg magadtól egy nagyon fontos 
dolgot - és válaszold is meg: MIT akarsz 
CSINÁLNI az életben? És CSINÁLD! 
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