
Antaloor PostaBelső információk 
- kizárólag
Újság Elő-
fizetőknek

A „Two Worlds” 
- az RPG Világ!

hivatalos
információforrása

ZUXXEZ Entertainment AG, Rittnert Straße 36, 76227 Karlsruhe, Németország • jsr@zuxxez.com 49. szám/2008. november

Barlangtúra Mirekkel

M
ost már értitek, 
miért áradozok 
annyit a barlan-
gokról? Olyan 
lenyûgözõk, hogy 
egyszerûen nem 

lehet velük betelni! Úgyhogy elkap-
tam az RP fõnökét, Mirek Dymeket, 
hogy játssza el nekünk a barlangtúra 
vezetõt!

Milyen technikai fejlesztéseket esz-
közöltetek a „The Temptation”-ben?
Adva volt, hogy egy realisztikus ÉS 
fantasztikus hangulatot kell megte-
remtenünk. Így aztán az Alvilághoz 

mindenütt a Parallax Mapping eszközt 
használtuk - és csapatunk nagyszerû 
eredményeket ért el, amelyek már 
nagyszerûen mûködnek a különbözõ 
rendszerekben. S mint a való életben, 
a fényhatások itt is fontos szerepet 
játszanak. Beállítások széles skáláját 
használtuk, mint a szín, ködsûrûség, 
fókuszmélység stb.

És még mi jót csináltok?
Dolgozunk a fizikai környezeten is. 
Most már a játékosok a barlangban 
a köveket félredobálhatják, felve-
hetik, leejthetik stb. És minden más 
mozgatható tárggyal is ugyanezt 
megtehetik, mint mondjuk a barlang 
mennyezetérõl lecsüngõ, benõtt gyö-
kerekkel.

Mi a helyzet a vízzel az Alvilágban?
Jó kérdés - mi is megkérdeztük ma-
gunktól ugyanezt! A barlangok-
ban olyan víztípusokat használ-
tunk, melyek fizikai vonatkozásban 
megfelelõen kiszámításra kerülnek. 
Más szavakkal élve a játékos akár 
hullámokat is kelthet. De a szörnyek, 
NPC-k és más tárgyak is megzavarhat-
ják a felszínt. Ez egy nagyon izgalmas 
kiegészítõ elem az érdekes küldeté-
sekhez és a többi elemhez! 

Megérkezett

Antaloor városait  már sok NPC 
lakja .  Hogy a  tömegben min-
den rendben menjen,  minden 
személynek egyéni  mozgás 
model l je  van.  OK,  az NPC-k 
természetesen láthatat lanul 
lesznek irányítva a  végleges 
játékban -  de az ehhez szüksé-
ges eszközök elég érdekes lát -
ványt  nyújtanak.  A példa i t t : 
Hatmandor egyik lakosa á l ta l 
bejárható útvonal  egy része. 
A normál  sétautakon kívül 
vannak speciá l is  akciópontok, 
ahol  csaknem bármi megtör-
ténhet .  

A hét linkje

twoworldsvault.ign.com

Az IGN hálózat „Two 
Worlds” rajongói oldalán 
megjelent egy új interjú 
a „The Temptation”-rõl . 
Pawel Wender játéktervezõ 
néhány nagyszerû,  érdekes 
fej lesztésrõl árulkodik,  be-
leértve az MI rendszert is . 
Az interjú abszolút csúcs-
pontja a vezérelhetõ NPC-k 
és szörnyek jövõbeni ígé-
rete.

Lesznek a játékos által 
megalkotott zsoldosok és 
teremtmények, melyeket 
„közvetítõnek” használ-
hat. Ez túl szél ahhoz, hogy 
igaz legyen! További infoért 
klikk a linkre.

Kisúgó: Tomek Kozera
1. Mi a munkád a 
Reality Pump-nál?
Én írom a (Da Vinci) 
kódot.

2. Most éppen min 
dolgozol?
Különbözõ eszközö-

ket készítek az új tömlöcökhöz.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
„Diablo 2”, „The Witcher”, „Vampire the 
Masquerade: Bloodlines”, „Heroes of 
Might and Magic III”, „Pick-up-Sticks”.

4. Milyen filmet láttál utoljára?
„Dzien Swira” („Az õrült ember nap-
ja”) - de már 1024-szerre!

6. Milyen CD-t hallgattál utoljára?
„Zyklon - Disintegrate”

7. Melyik játékterve-zõvel dolgoznál 
szívesen?
Olyasvalakivel, aki olyan játékot fej-
leszt, amit jó játszani és különleges 
hangulata van.

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Ja. Egyszer volt itt egy áramszünet… és 
mindenki kirohant az irodájából azt ki-
abálva: „Ki kapcsolta be azt a kávéfõzõt 
már megint?” Még Mirek is kijött a szo-
bájából félõrült arcot vágva, konyha-
késsel a kezében! „Munkaszünet van? 
Olyan nincs…” Azóta használunk szén-
nel üzemelõ számítógépeket.

9. Mibõl gondolod, hogy a „The 
Temptation” jobb lesz, mint a kon-
kurens játékok?
Mert nálunk mindenki egyértelmûen 
a legjobb!

10. Melyik játék karakterrel töltenél 
el szívesen egy kis idõt?
A Predátorral. Túlélni egy éjszakát… 
na, az már valami lenne.

11. És végezetül… mi a mottód az élethez?
Amióta elég idõs vagyok, hogy 
összefüggõen gondolkodjak? Minden 
WC tetõ mindig leesik! 
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