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Egy koldus királysága

A
midõn hõsöd az 
antaloori települések, 
falvak és városok - 
mint a sivatagi nagy-
város, Hatmandor 
- utcáit rója, sok 

izgalmas találkozásra számíthat 
az NPC-kel. Ezek az NPC-k le-
hetnek fõ- vagy mellékkülde-
tés adók, akiknek érdekes 
mesélnivalójuk van, vagy 
ravasz kereskedõk, akik 
próbálják megvédeni áru-
jukat, vagy akár teljesen 
normális lakók, akik a 
mindennapos ügyeikkel 
bajlódnak - a beavatko-
zási lehetõségek igen 
sokrétûek és minden 
ilyen találkozás olyan, 
mint a valóságban!

Hõsöd semmi esetre se hagy-
ja figyelmen kívül a kolduso-
kat, akik sok helyen az útszélen 
ücsörögnek, kinyújtva kezü-
ket alamizsnáért. „Szánd meg a 
nélkülözõket és nyújts nekik se-
gítséget” - és jobb, ha elhiszed, 
ha tényleg adsz valamit egy kol-
dusnak, nem feled el téged! Jótett 

helyébe jót várj - ahogy a mondás is 
tartja. És ez még a „Two Worlds: The 

Temptation”-ben is így van.

Egy koldus mindenki dolgá-
ba beleüti az orrát és so-
kat van úton... ígyhát na-
gyon valószínû, hogy 
értékes információkkal 
szolgálhat küldetésekrõl, 
jövedelmezõ kereske-
delmi csatornákról 
és mindezt szívesen 
megosztják nagylelkû 
jótevõjükkel. És ki 
tudja... talán még 
egy „egyedi tárgy” 
is lehet náluk - 
amit fillérekért 

adnak el neked, 
ha meg akarod venni. 

És itt most olyan tár-
gyakról van szó, amiket 

sehol máshol nem tudsz 
megszerezni a játékban!

Szóval légy nagylelkû, ha 
egy rongyos koldus kerül 

az utadba egy utcán sétál-
va, vagy máshol - nem fogod 
megbánni! 

Megérkezett

Nem csak a koldusokkal való találkozás 
lehet jövedelmezõ - más antaloori lako-
sokkal való beszélgetés is hasznosnak 
bizonyulhat... ha például mágikus kris-
tályokat keresel, próbálj kérdezõsködni 
a bányászoknál - valószínûleg kiástak 
néhányat a „Ragyogó kristály” kiterme-
lése közben! És ugyanez vonatkozik a 
napszámosokra és földmûvesekre - õk 
imádnak hasznos gyógynövényeket 
gyûjtögetni, s ha megfelelõ árat kínálsz 
értük, hajlandók eladni egy részét. 

Tadek, a kém!

Megkérdeztétek már ma-
gatoktól, a Reality Pumpos 
fiúk honnan veszik ötletei-
ket az új harcrendszerhez? 
Nos, vessetek egy pillantást 
a cég hátsó kertjére, ahol né-
hányan szeretnek bemelegí-
teni reggelente - közelharc-
cal! Reménykedjünk benne, 
hogy a hõsötöknek nem lesz 
olyan helyre sörpocakja, mint 
Tadeknak! Kérdés - ha Tadek 
a fényképezõgép elõtt van, ki 
készítette a lesi fotót? 

Kisúgó: Pawel Markowski
1. Mi a munkád a Reality Pump-nál?
Programozó.

2. Most éppen min dolgozol?
Különbözõ fejlesztõ eszközökön - 
most éppen a Karakter tervezõn.

3. Milyen játékkal 
szeretsz játszani?
Quake, Duke Nukem 
3D: nagy felbontású 
csomag, Operation 
Flashpoint... a klasszi-
kusokat kedvelem ;-)

4. Milyen filmet lát-
tál utoljára?
A barlang.

5. Milyen könyvet 
olvasol most?
„A sors mesterei” 
David Kushnertõl.

6. Milyen CD-t hall-
gattál utoljára?
„Death Magnetic” a 
Metallica-tól.

7. Melyik játéktervezõvel dolgoznál 
szívesen?
George Broussarddal, John Romeroval.

8. Mulatságos sztori a játékfejlesztõi 
részlegen?
Most nem jut eszembe semmi...

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

10. Melyik játék karak-
terrel töltenél el szíve-
sen egy kis idõt?
Shub-Niggurath-szal.

11. És végezetül… mi a 
mottód az élethez?
Van az életnek értelme? 
Minden, amit szeretek 
csinálni, vagy erkölcste-
len, vagy illegális, vagy 
hizlal. 
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