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Egy kis csevegés Mirekkel

N
éha jó egy kicsit 
elcsevegni egy 
játékfejlesztõvel - ér-
dekes információk ke-
rülhetnek napvilágra! 
Végre sikerült elkap-

nom Mireket és néhány percre leülni vele 
beszélgetni. Álljon most itt a lényeg. Az 
elsõ kulcsszó, amire felkaptuk a fejünket 
a „Barlangváros” volt - és errõl bizony 
még többet akartunk hallani! Persze nem 
árult el túl sokat... de annyit IGEN, hogy 
az egész város egy hatalmas barlangban 
épült a tengerparttól nem messze!

A barlang bejárata a tengerrõl nyílik, me-
lyet a parttól kissé távolabb úszva lehet 
megközelíteni... és van egy szárazföldi 
bejárata is, ami tulajdonképpen egy föld-
alatti folyó mentén található titkos átjá-
ró. Nem számít, melyik utat választod, 
a hõsöd haja akkor is vizes lesz! És ez 
közvetlenül kapcsolódik a másik lénye-
ges dologhoz, amirõl Mirek beszélt... a 
programozók most éppen a haj speciá-
lis Shader modelljein dolgoznak. A kü-
lönleges hajviseletek egyedi fénytörése 
mellett a copfok, a szakállak stb. realisz-
tikus fizikai mozgása van soron a rész-

letek tökéletesítési 
listáján. Ezt már 
elvégezték a fegy-
vereken és a pán-
célokon, úgyhogy 
most a különbözõ 
megjelenéseken 
csiszolnak. Mirek 
szerint 5 speciális 
láncos páncél szet 
már elkészült - 
ezek jutalomként 
kaphatók meg né-
hány igen különle-
ges küldetés kap-
csán. 

Megérkezett

Beszéltem nektek néhány hajóroncs-
ról a legutóbbi számban - most itt van 
még egy kis csemege... Antaloor partjai 
sokmindent kínálnak a végtelennek tûnõ  
homokos parton kalandozva - ugyanak-
kor ezen a területen zord tájakkal is ta-
lálkozhatunk. Hatalmas hullámok verõ 
dnek a fölébük tornyosuló sziklaosz-
lopoknak - és azon hõ sökre, akik nem 
félnek a magasságtól, különleges helyek 
várnak, hogy felfedezzék õ ket - mint a 
képen látható templom! 

Tadek, a kém!

Tadek Zuber, 
a Reality 
Pump ele-
ven digitális 
fényképezõ-
gépe nem 
fél kideríte-
ni a lengyel 
p r o g r a m o -

zók legsötétebb titkait sem... 
íme egy belsõ  csemege! Sötét 
szertartást celebráltak itt Ka-
rácsonykor Aziraal tiszteleté-
re... a csapat minden tagja rá-
írta nevét erra a kék „áldoztai 
oltárra”, felajánlva lelküket 
az Orkok istenének! És min-
denki kapott is olyan ajándé-
kot, ami személyiségéhez il-
lett... kis játékautókat, Barbie 
babákat, játék katonákat és 
10 darabos kirakóst... :-) 

Kisúgó: Mariusz Szaflik
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
3D motor és shader készítõ.

2. Most éppen min dolgozol?
Shaderek a szupi új fegyverekhez és 
páncélokhoz!

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Nagy RGP rajongó va-
gyok... és a Fallout 3 a 
legjobb... per pillanat...

4. Milyen filmet láttál 
utoljára?
„Babylon A.D.” Vin Di-
esellel. De fogalmam 
sincs, mirõl szólt.

5. Milyen könyvet ol-
vasol most?
„Duma kulcsa” Stephen 
Kingtõl.

6. Milyen CD-t hallgat-
tál utoljára?
„The Glorious Burden” 
az Iced Earth-tõl.

7. Melyik játékterve-

zõvel dolgoznál szívesen?
Én csak a letisztázást csinálom.

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Vicces? Niiincs, az élet szomorú.

9. Mibõl gondo-
lod, hogy a „The 
Tempta-tion” jobb 
lesz, mint a kon-
kurens játékok?
Mert jobb Shadere-
ink vannak.

10. Melyik játék 
karakterrel töltenél 
el szívesen egy kis 
idõt?
T e r m é s z e t e s e n 
Kirával.

11. És végezetül… mi 
a mottód az élethez?
Mottó? Miféle mot-
tó? Kell valakinek 
mottó? 
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