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Pazar szabadság érzés!

A
z olyan világok, 
mint Antaloor „Two 
Worlds” világa, nagy-
ban függnek a valós, 
realisztikus hangu-
lattól, melyekkel a 

játékosok igazán azonosulhatnak! A 
térségtõl függõen különbözõ megvi-
lágítási és hangulati hatások tehet-
nek a játékosokra igazi benyomást 
a melegrõl, hidegrõl és a közelgõ 
veszélyrõl. A sötét barlangbejáratok, 
az összetett mocsárvidékek, vagy az 
akciódús csaták csak akkor tûnnek 

valóságosnak, ha a megfelelõ stílus-
elemeket kellõen alkalmazzák. Jó 
példa erre a fejlesztés utolsó fázisá-
ból származó vadiúj kép. Az új mo-
torba épített sok grafikus technikai 
elem, mint a köd- és fényhatások, 
már most jól néznek ki - és higgyé-
tek el, minden érzéketek feléled egy 
bizonyos kis patak partjára érve a 
hajnali órákban! A fák, növények és 
virágok továbbfejlesztése is nagyon 
látványos. A fák tényleg „organikus-
nak” tûnnek és az aljnövényzet is 
annyira részletes és sûrû, hogy akár 

a széketekbõl hátra-
nyúlva is érezhetitek 
a nedves kúszónövé-
nyeket! A víz ábrázo-
lása is fontos tényezõ 
a realizmus világában 
- az AP egyik koráb-
bi számában már kö-
zöltünk egy cikket a 
Reality Pump vízhatá-
sokat érintõ lenyûgözõ 
fejlesztésérõl. A hul-
lámoktól a felszíni 
tükrözõdésig és átlát-
szóságig minden rész-
let - benne van. 

Megérkezett

Úgy tûnik, rejtélyes dolgok történ-
nek Antaloor alvilágában! Ez az ér-
dekes kép ma érkezett be hozzánk 
- de még nincs róla részletes infor-
mációnk. Ha ránéztek, mi jut esze-
tekbe róla… valami fészekféle, vagy 
keltetõ verem? De lehet akár energia 
mágikus forrása is, vagy valamely 
ritka anyag bányász-/feldolgozó 
telepe. Megpróbálunk majd errõl a 
képrõl még valamit kiszimatolni a 
Reality Pumpnál - és ha sikerül, ti 
tudjátok meg elsõként! 

50. szülinapi pályázat

Alig hiszem el - ez az Antaloor 
Posta 50. száma! „Idõszakos 
info magazinként” kezdtük - 
és az „idõszakos” idõközben 
a „Two Worlds” rajongók vi-
lágává nõtte ki magát, s egy 
hetente megjelenõ, lenyû-
gözõ méretû olvasótáborral 
rendelkezõ PDF kiadvány lett 
belõle! És mivel ma van az AP 
születésnapja, szeretnénk 
egy kis ajándékkal megjutal-
mazni hûségeteket - egy ér-
dekes pályázattal, amelynek 
gyõztesei eredeti vázlatokat 
kaphatnak a Reality Pump 
Koncepció Részlegérõl és 
„Two Worlds” árucikkeket is! 
Ha részt kívántok venni, csak 
küldjetek egy e-mailt nekem 
a jsr@zuxxez.com címre - a 
tárgy címsorba írjátok be: 
„Pályázat”.

Kisúgó: Szymon Erdmanski
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Koncepció mûvész vagyok - én öntöm 
képekbe a csapat elképzeléseit.

2. Most éppen min dolgozol?
A börtönökön dolgozom.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Bármilyen játékkal, ami képes 
több, mint 10 percig fenntartani az 
érdeklõdésemet.

4. Milyen filmet láttál 
utoljára?
„Indiana Jones és a Kris-
tálykoponya királysága”.

5. Milyen könyvet olva-
sol most?
„Droga” Cormac McCarthytól.

6. Milyen CD-t hallgattál 
utoljára?
„Dancing with the Dead” 
Paintõl.

7. Melyik játékterve-

zõvel dolgoznál szívesen?
John Romero

8. Multaságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Egy gyors átalakítás Killstar irodai 
tábláján.

9. Mibõl gondolod, hogy a „The 
Temptation” jobb lesz, mint a kon-
kurens játékok?

Mert már most jobb!

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szíve-
sen egy kis idõt?
Egy FarCry mutánssal - 
beszélni vele ugyanazon 
a szinten.

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
Amit ma megtehetsz, 
ne halaszd holnapra, de 
jövõhéten is ráérsz meg-
csinálni. 
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