
ogy jött az ötlet, hogy H.P. 
Lovecraft talán legjobb kisregé-
nyét videojátékra adaptáljátok?

Gyermekkorunk óta szeretünk játszani, és 
egy ideje már terveztük, hogy kereskedelmi 
célra saját videojátékot készítünk. Az őrület 
hegyei egyike a kedvenc történeteinknek, és 
mivel úgy gondoltuk, hogy a sztoriban nagyon 
sok olyan dolog van, amit játékként is élve-
zetessé lehetne tenni, más pedig még nem 
készített belőle videojátékot, így végül neki-
estünk a fejlesztésnek.

Az At the Mountains of Madness egy 
túlélőhorror játék, kalandelemekkel vegyítve 
– a játékosok megrémítésének céljából egy 
viszonylag kényelmes műfajt választotta-
tok, noha Lovecraft írói filozófiája távol áll a 
szokványos horrorkliséktől. Hogy tervezitek 
összeolvasztani a stílusok közti különbsége-
ket a játék végleges változatában?
Nem próbáltunk egyetlen műfajba tartozó 
játékot készíteni. Az volt a célunk, hogy a 
kisregényt virtuális formába ültessük, ehhez 
pedig annyi eltérő játékelemet kevertünk 
össze, amennyi csak kellett. De persze a végén 
muszáj rásütni egy műfajt a programra, mi 
pedig úgy véltük, hogy a túlélőhorror az erre 
legalkalmasabb kategória. Találsz a játékban 
kaland / túlélő játékelemeket is.

Utóbbira jó példa, hogy a sarkvidéki környe-
zetben magadnak kell gondoskodnod a saját 
életben maradásodról, élelmet és egyéb 
tárgyakat keresgélve. Akadnak továbbá 
szerepjátékos- és akciómechanizmusok is.

A játékban lehetőség van a harcra is – talál-
hatók benne fegyverek. Nem fogja ez elron-
tani azt a reménytelenséget, amit Lovecraft 
eredeti munkája áraszt magából?
Van egy puskád a játék utolsó fejezeteiben 
(ezt az Early Access-változatban már nagyjá-
ból 30 perc után megszereztem – Chocho); 
ez arra kellett, hogy a játékélményt még 
érdekesebbé tegyük. Ugyanakkor lopako-
dásra is adódik lehetőség, hogy akár gyilkos-
ság nélkül is befejezhesd a játékot. 
Hogy érthető legyen: a kisregényben a 

nem ismerik a forrást, mégis nagyjából annak 
megfelelően mesélik el a játék történetét.

Sok játékfejlesztő próbálta már játékba ültetni 
Lovecraft szellemiségét és vallott kudarcot. 
Ha csak egy játékelemet kéne kiemelnetek, 
ami segít elkerülni, hogy a ti programotok is 
erre a sorsa jusson, melyik lesz az?
Nos, ez elég szubjektív lehet. Mármint 
nekem tetszhet egy játék, ami neked nem, és 
fordítva. A „lovecrafti szellemiség” is nagyon 
szubjektív és vitatható dolog. Nehéz egyet-
len olyan funkciót kiemelni a játékunkból, 
ami megakadályozná a bukását, de nagyon 
elhivatottak vagyunk a program befejezését 
illetően, ha ez jelent valamit.

Unreal Engine 4-et használtok. Hogyhogy?
A fejlesztés megkezdése előtt több motort is 
kipróbáltunk, de az UE4 illeszkedett legjob-
ban az igényeinkhez. Gyors, valós idejű 3D-s 
engine-t akartunk, amely a legújabb technikai 
megoldásokat használja, ugyanakkor az újdon-
sült fejlesztőknek is baráti a használata. Az 
Unreal-közösség is nagyon sokat segített 
bizonyos körülmények között.

Mely játékok inspirálták legjobban az At 
the Mountains of Madness játékmenetét? 
A béta a Frictional Games korábbi alkotá-
sait juttatja eszembe (Penumbra-sorozat, 
Amnesia: The Dark Descent).

Hát, nem tudok egyetlen játékot kiemelni, és 
rámutatni, hogy „oké, ez volt az”, de szóba 
kerülhet a Doom, a Half-Life, a Call of Cthulhu: 
Dark Corners of the Earth, a Gothic…

A Penumbrával csak a fejlesztés megkezdését 
követően játszottunk, az alfaverziónk ekkor már 
elérhető volt. Nagyon sokan mondták, hogy 
hasonló dolgot csináltunk, méghozzá a jó érte-
lemben, és igen, tényleg vannak közös pontok 
a két programban – ez azonban teljesen vélet-
len, akárcsak az, hogy ez az első kereskedelmi 
forgalomba hozott játékunk, csakúgy, mint a 
Penumbra a Frictional Gamesnek.

Létezik egy másik független spanyol 
stúdió, a The Game Kitchen, ők szintén egy 
lovecrafti játékkal rukkoltak elő: ez volt 
a The Last Door. A spanyol indie-szcéna 
gyökeret vert Lovecraft munkásságban, 
vagy egy újabb véletlenről van szó?
Sőt van egy félig spanyol film is Dagon címmel, 
szóval igen, elmondható, hogy itt, Spanyolor-
szágban is érezhető Lovecraft hatása.

A játék már most játszható, viszonylag 
gyakran adtok ki frissítéseket is hozzá, 
sőt jövőre be szeretnétek fejezni. Melyik a 
legnehezebb feladat, ami még előttetek áll?
A legnehezebb a játék népszerűsítése lesz, 
miután elkészült. Nagyon kis csapat vagyunk, 
mindössze ketten dolgozunk a programon, 
és nem engedhetünk meg magunknak egy 

H
narrátor nem hal meg, a játékmenet érdeké-
ben mégis beletettük a programba a játékos 
halálának lehetőségét.

Persze úgy is a játék végére érhetsz, hogy 
egyszer sem halsz meg, de akár állandóan 
fűbe is haraphatsz – ez mind a játékos dönté-
sein és viselkedésén múlik. A kisregényben 
azt írja Lovecraft, hogy a pingvinek eleinte 
nem agresszívek, később azonban erősza-
kossá válnak, és az expedíció tagjai szeren-
csések, amiért nem kerülnek a közelükbe. A 
játékban te is elkerülheted a pingvineket, de 
akár harcba is bocsátkozhatsz velük.

Nyilván kénytelenek voltatok bizonyos 
fokú kreatív szabadsággal élni a fejlesztés 
során, elvégre Lovecraft írása egy elbe-
szélés, teljesen egydimenziós leírása egy 
adott eseménysorozatnak. Mennyire követi 
majd a játék az eredeti kisregényt?
Nos, azt hiszem, ez attól függ, kit kérdezel 
erről. Mindenkinek megvan a maga értelme-
zése és elképzelése a történetet illetően. 
A játékteret a korai antarktiszi expedíciók 
leírásait követve egészítettük ki, a fő célunk 
azonban az volt, hogy ha nem ismered a köny-
vet, akkor is értelmezni tudd a sztorit.

Ez sikerülhet jobban vagy rosszabbul, de 
egyelőre elégedettek vagyunk az eredmé-
nyekkel. Akadnak olyan bétateszterek, akik 

nagyszabású marketinghadjáratot. Szóval 
muszáj lesz, hogy ezt is a nyakunkba vegyük, 
ami nagyon sok munkát jelent majd, főleg ha 
azt veszed, hogy mi a játékok szeretete miatt 
dolgozunk a programon, és nem azért, hogy 
reklámozással foglalkozzunk.

Lovecraft munkáinak nagyszerű magyar 
fordításuk van – terveztek más nyelveket 
is implementálni a játékba, a magyaron 
gondolkodtatok?
Igen, több nyelvet is szeretnénk támogatni, 
mint a katalán vagy a baszk, de a magyar 
nincs tervben.

Lovecraft valahogy közelebb áll a függet-
len fejlesztőkhöz, mint a nagyokhoz – a 
közelgő Call of Cthulhu hosszú évek óta az 
első kivétel e trend alól.

Miért félnek ennyire a stúdiók ettől a 
témakörtől?
Talán mert „különleges” és „egyedi” emberek 
azt hiszik, Lovecraft csak az övéké, és máso-
kat hibáztatnak, amennyiben az ő elképzelé-
seik nem egyeznek meg a sajátjaikkal.

Továbbá Lovecraft munkái szerzői jogi értelemben 
szabadon felhasználhatók, ez pedig túl nagy rizikó 
egy kiadó számára. Inkább megvásárolható, kötött 
szellemi tulajdont keresnek maguknak.

Amennyiben siker lesz az At the Mountains 
of Madness, mihez kezdtek utána?
A következő játékunkhoz sokkal nagyobb 
büdzsé áll majd rendelkezésre, így egy 
nagyobb, jobb alkotással rukkolhatunk elő.

Köszönjük az interjút! 

A játék egyelőre nem tűnik túl jónak, és akkor még finoman fogalmaztam. Mindenesetre 
meginterjúvoltuk a fejlesztőket, hogy ők hogyan látják a dolgokat, a válaszok pedig, nos, 
mondjuk úgy, kerülgették a forró kását…

[írta chocho] 
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