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Mirek kikérdezése - 1. rész

R
engetegen válaszoltatok 
a felhívásunkra, hogy 
tegyetek fel kérdéseket 
Mireknek... mi pedig el-
küldtünk neki egy váloga-
tást ezekbõl. És hát íme, 

itt vannak a Reality Pump Fejlesztési igaz-
gatójának elsõ válaszai! Ha a te kérdésed 
nem szerepel most, valószínûleg benn lesz 
az Antaloor Posta következõ számában...

Tudsz nekünk valamit elõre monda-
ni a rendszerigényrõl?
Mint minden más játéknál, a fejlesz-
tés ezen szakaszában nehéz bármit is 
kijelenteni ezzel kapcsolatban... per-
sze azért azt tudjuk, hogy ha a „The 
Temptation” piacra kerül, a csúcs 
PC-k fogják biztosítani a legjobb meg-
jelenítést. De arról is gondoskodunk, 
hogy a régebbi PC-tulajdonosok is a 
lehetõ legjobban élvezhessék a játé-
kot. A DirectX 9 mellett a DirectX 10-
et is támogatni fogja a játék.

Hogy néznek ki a közelharci takti-
kák és a támadások?
Minden hõsosztály számára 4 alap-
támadás lehetséges: Csapás fordulat-
ból, Csapás ugrásból, Ellentámadás, 
Kaszaboló támadás. Az aktív Hárítás 
és Kitérés is elérhetõ lesz. Mindeze-
ken kívül mindenegyes hõsosztály 4 
speciális támadást tanulhat meg - de 
ennek kidolgozása még folyamatban 
van. A különbözõ támadások haté-
konysága a harci helyzettõl függ. Az 
Ellentámadás áttöri az ellenfél hárító 
mozdulatait, de csak minimális hatást 
ér el. Az idõzítés és a jól megfontolt 
taktika rendkívül fontos... 

Megérkezett

Nem Sauron lesz az egyetlen, akinek 
mágikus szeme van... A „Two Worlds: 
The Temptation” hõsének is lesz egy! A 
játékos ezt a mágikus eszközt mintegy 
repülõ kémként használhatja - és eh-
hez sepciális varázsüzletekben juthat 
majd hozzá. Képzeld csak el: a hõsöd 
ott kuksol egy biztonságos sarokban, 
te aktiválod a Szemet és kiküldöd a 
terep felmérésére. Ekkor a monitor 
átkapcsol „Szem Kamerára” - és first 
person nézetben bejárhatod a környé-
ket, még mágikus lövedéket is használ-
hatsz, vagy csapdákat is telepíthetsz! A 
Mágikus Szem különbözõváltozatainak 
eltérõ repülési és távolsági képességi 
vannak, és az általa felhasználható tár-
gyak száma is más. 

Tadek, a kém!

Immár van egy kémünk a Reality 
Pump fõhadiszállásán! Tadeusz 
Zuber, a Minõségbiztosítási 
igazgató fogta a digitális 
fényképezõgépét - és pillanat-
képeket fog nekünk küldeni a 
Reality Pump fejlesztõinek min-
dennapi életérõl! A mai képünk 
azt bizonyítja, hogy Antaloor 
szörnyetegei nem csak a fantá-
zia szülöttei - élnek és virulnak 
egy krakkói terráriumban, Len-
gyelországban! ;-) 

Kisúgó: Wojciech Drazek
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Grafikákat készítek... ettõl... grafikus 
mûvész vagyok.

2. Most éppen min dolgozol?
Egy igazán gonosz boszorkányon, egy 
igazi ronda púppal a hátán.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Leginkább az RTS-féléket részesítem 
elõny-ben, de kedve-
lem az RPG-ket, mint 
a Fallout 3 és a Stalker, 
meg a lövödözõseket, 
mint a Call of Duty.

4. Milyen filmet láttál 
utoljára?
Ananász Expressz... 
Seth Rogen a legjobb!

5. Milyen könyvet ol-
vasol most?
„Éden” Stanislaw Lemtõl.

6. Milyen CD-t hallgat-
tál utoljára?
„Egy éjjel a Playboy kú-
rián” Párizsi Dimitritõl.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
Sid Meierrel.

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Láttam Jézust a monitoron, miközben 
dolgoztam.

9. Mibõl gondolod, hogy a „The 
Tempta-tion” jobb lesz, 
mint a konkurens játé-
kok?
Mert más játékok nem 
lesznek olyan jók, mint 
a „The Temptation”.

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szíve-
sen egy kis idõt?
Inkább egy egész csa-
pattal lennék, mint a 
„Commando”.

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
Rock’n’Roll, baby! 
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