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Álruhában Krakkóban

D
élután öt óra, Krak-
kó, Lengyelország. A 
Reality Pump titkos 
összejövetelt tart 
- és mi is jelen va-
gyunk! Egy Antaloor 

Posta ügynöknek sikerült bejutnia a 
lengyel játékfejlesztõk szent csarno-
kaiba - és nagy távolságú mikrofont 
használva a következõ felvételt ké-
szítette a megbeszélésrõl...

- Hé, mi lenne, ha adnánk a hõsnek 
egy saját házat? Meg egy asszonyt 
is?
- Jó ötlet, Lukasz! Csináljuk! Talán 
lehetne ez jutalom egy küldetéssoro-
zat végén, ha sikeresen teljesíti? [...]

- Ahhh, ugyan már, térjünk a tárgy-
ra - Filip, mi a helyzet az új Fõnök 
harcokkal?
- Hát a Fõnök harcok most na-

gyon meggyõzõek. Most 
élvezkedtem egyet, ahogy 
legyõztem egy Démon ka-
pitányt. [...]

- Tadek, mi van az alvós 
funkcióval, amit a rajon-
gók kértek?
- Betettem, fõnök. Mostan-
tól a hõs szundíthat, ha 
akar - még akkor is, ha ez-
zel lemarad a mi gyönyörû 
hollywoodi éjszakánkról 
- és megvan a többi hõsi 
tevékenység is, mint a gi-
tározás, sörivás egy kocs-
mában - hé, ettõl támadt 
egy ötletem... fejezzük ezt 
be és igyunk egyet a legkö-
zelebbi krimóban! 

Megérkezett

Az Antaloor 2.0 tájai mind nagyon 
megkapóak! Találhattok majd dülede- 
zõ, szömörcével benõtt romokat, 
mágikus szentélyeket és mûvé- 
szien megtervezett kõfaragványokat, 
mint amilyen ez a lenyûgözõ Sárkány-
kapu. Ebben az esetben ez a finomság 
elfeledteti a hõssel, hogy még jócskán 
számíthat szörny agyarakra, mivel ez 
a két kõsárkány oly életszerû, hogy 
igazinak nézi! És ki tudja... talán azok 
is... 

Tadek, a kém!

A Reality Pump birodalmát 
fura lények népesítik be - 
mint a beszélõ programozók 
vagy a beszélõ mókusok! A 
„Two Worlds: The Temptation” 
fejlesztõ csapatát a minap 
meglátogatta egy mókus - 
mert hogy elfelejtette, hová 
rejtette el a téli dió tarta-
lékát! És persze Paparazzo 
Tadek rögtön ott termett a 
fényképezõgépével! Végül pe-
dig összehangolt csapatmun-
kával sikerült megtalálni a 
diót is! 

Kisúgó: Fabian Kubicki
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
3D grafikus tervezõ.

2. Most éppen min dolgozol?
Olyan szép helyeken, mint a szavan-
na és a dzsungel.

3. Milyen játékkal szeretsz játszani?
Lövöldözõssel! 10 
perc akció és már-
is boldog vagyok.

4. Milyen filmet 
láttál utoljára?
„Roy Bean bíró éle-
te és kora”

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
„Jakuba Wedrowycza 
krónikái” Andrzej 
Pilipiuktól.

6. Milyen CD-t hall-
gattál utoljára?
Hupikék Törpikék 
remixeket.

7. Melyik játékter-

vezõvel dolgoznál szívesen?
Hát egy biztos: azzal a japánnal nem, 
aki megalkotta Mariot... Lengyelország-
ban van elég vízvezeték szerelõnk.

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?

Vér, könnyek, édesség, 
idegek és néha zsigerek.

9. Mibõl gondolod, hogy 
a „The Temptation” jobb 
lesz, mint a konkurens 
játékok?
Mert ez minden idõk leg-
jobb játéka lesz.

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szívesen 
egy kis idõt?
Báránnyal. ;-)

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
Van az életnek jelentõsége? 
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