
agyon szerettem volna hinni 
abban, hogy a mindössze két 
főt számláló Team Clockworks 

spanyol alkotógárdája valóban hű, az 
alapanyaghoz maximálisan méltó feldol-
gozással rukkol elő, elvégre az utóbbi 
évek legjobb lovecrafti játéka, az ingye-
nesen hozzáférhető The Last Door is 
egy derék hispán stúdió műve. Sajnos 
azonban hamar be kellett látnom, hogy 
az At the Mountains of Madness nem 
más, mint a Steam Early Access üzlet-
modell összes rákfenéjének megszemé-
lyesítése. Lovecraft sokszor eljátszott 
a gondolattal, hogy egy nap az iszonyat 
szemébe néz – nos, én megtettem, és 
azóta nem vagyok ugyanaz az ember.

a tudatlanság áldás
Aki esetleg nem ismeri a játék alapjául 
szolgáló kisregényt, annak nagyon rövi-
den összefoglalom a sztorit. A ’30-as 
évek elején járunk, amikor is egy kuta-
tóhajó az Antarktisz felé veszi az irányt, 

hogy frissen felfedezett hegyeket és 
ormokat térképezzen fel, na meg össze-
szedjen pár értékes paleontológiai lele-
tet. Kiderül azonban, hogy a titokzatos 
kontinens egykor fejlett idegen lények 
otthona volt, akik valami elképesztően 
szörnyű dolgot szabadítottak magukra. 
Ez a valami még mindig ott bujkál a 
mélyben, arra várva, hogy lecsaphasson 
gyanútlan áldozataira.

Bár az alapok klisésnek tűnhetnek, 
fontos megjegyezni, hogy egy idén 
kereken 80 esztendős szerzeményről 
van szó, amellyel Lovecraft lefektette a 
sci-fi horror minden fontosabb alapve-
tését. Az őrület hegyeit látjuk viszont 
A dolog című filmben, a veszedelmes 
ismeretlen tizedeli a Nostromo legény-
ségét az Alienben (nem, a magyar címet 
akkor sem írom le), és az örökké kíván-
csi tudós karaktere keveredik halálos 

„játéknál”, amit korai hozzáférésben 
20 euróért, azaz cirka hétezer forin-
tért vesztegetnek a fejlesztők.

befagy a pokol
Kár szépíteni, az At the Mountains of 
Madness egy igazi fertelem. A játék 
belső nézetes túlélőhorror akar lenni, 
amelynek története Az őrület hegyei-
nek eseményeit követi, de sajnos olyan 
mértékben élvezhetetlen, csúnya és 
primitív, hogy arra nehéz épp ésszel 
felfogható magyarázatot találni – ki 
tudja, az alkotók talán szembe talál-
koztak a Sárga Királlyal. Minden-
esetre a korai hozzáférés itt egy alig-
alig működő, gyakran lefagyó, textúra, 
script és egyéb hibákat halmozó 

[írta chocho] 

H.P. Lovecraft amerikai írót talán már nem kell bemutatni a PC Guru olvasótáborának, hiszen 
a horror műfaját megreformáló szerző munkássága megannyi jobb és rosszabb játékot 
ihletett az évek során. Ezúttal leghíresebb kisregényét, Az őrület hegyeit dolgozta fel egy 
spanyol fejlesztőcsapat, és bizony tény, hogy engem az őrületbe kergettek.

programot takar, amit ennek ellenére volt képe 
Beta 2.4-nek elkeresztelni a két fejlesztőnek. 
Nem vicc, élvezhetetlen az egész, és nem azért, 
mert még nincs kész, hanem mert előre gyártott 
assettekből összetákolt fércműről van szó.

A játékmenet az Amnesia-vonalat követi, azaz 
helyszínről-helyszínre haladva kell életben 
maradnunk, miközben vérszomjas pingvinek és 
földöntúli szörnyetegek fenik ránk a fogukat. 
Főhősünk ugyanakkor fegyvert ragad, ha kell, sőt 
zseblámpája, rengeteg babkonzervje, csákánya 
és dinamitja is van, szóval igazából semmi sem 
állhatja útját, ha az ősi romok és veszedelmes 
lakóik felfedezéséről van szó. És itt most beszél-
hetnék arról, hogy dumcsizhatunk az expedíció 
többi tagjával, ami annyit tesz, hogy unott 
hangon eldarálnak egy monológot, aminek a 
közepén szó szerint faképnél hagyják a játékost, 
vagy emlegethetném az első „küldetést”, ami 
szó szerint annyi, hogy menj oda minden egyes 
szerencsétlen taghoz, nyomj egy E-t és ezzel 
indítsd el a kalandot, de nem, nem fogok. Egysze-
rűen azért, mert ez a játék nem érdemel többet, 
mint felejtést – na meg egy kis filozofálást az 
Early Access üzletmodell jelenlegi helyzetéről.

N

 adatok 
KiADó

team 
Clockworks

FEjLESzTő
team 

Clockworks
MűFAj

akció-kaland
MEgjELENÉS

2016. 03. 25.

 stílusminta  
amnesia: the 
dark descent
2010 (FriCTioNAL 

gAMES)

outlast
2013 (rED BArrELS)

bajba A légyben. Talán túlzásnak tűnik 
az állítás, miszerint Az őrület hegyei 
ennyire inspiráló iromány, pedig ezt nem 
én mondom, hanem olyan emberek, mint 
az írási kedvét egy Lovecraft-kötettől 

eredeztető Stephen King, vagy a New 
England-i különc író szörnyei által 
kísértett filmgéniusz guillermo Del 
Toro. Szóval de, Lovecraft, és különö-
sen Az őrület hegyei nagyon promi-
nens helyet foglalnak el az irodalom-
ban, és úgy általában a művészetben 
– ezért is érdemelnének többet egy 
élvezhetetlen, lehúzásra tervezett 

Hogy Az őrület hegyeiből miért nem sikerül értelmes és minő-
ségi játékot készíteni, jó kérdés. Talán tehetség is kéne hozzá.

TÉNYLEG MEGŐRÜLTÜNK

kerüld el a jégvilágot
Mert amíg egy kétfős kis csapat egy szer-
zői jogi szempontból szabadon felhasznál-
ható irodalmi mű köré felhúzhat egy telje-
sen katasztrofális programot, amit pár jól 
kipreparált screenshottal és egy sokak által 
kedvelt író nevével már látatlanban eladhat-
nak, hogy aztán az elégedetlenkedő Steam-
felhasználókat az értékelések között küldjék 

el a fenébe, nos, amíg ez így megengedett, 
addig nagyon nagy baj van a Valve háza táján. 
Az Early Access és a greenlight eredetileg 
arra született, hogy segítse az arra érdemes 
indie-fejlesztőket, mára azonban boldog-
boldogtalan feldobhat a Steamre minden 
szemetet, hogy aztán nagy büszkén tartsa a 
markát, mint független játékfejlesztő. Hogy 
a játék mögött álló két spanyolt is csupán a 
pénz motiválta, nem állítható teljes maga-
biztossággal – némi hangulat még csurran-
cseppen az At the Mountains of Madnessből, 
és a túloldalon olvasható interjú is inkább 
amatőr hozzáállást, semmint nettó rossz-
indulatot sejtet (ha jól akartok szórakozni, 
olvassátok el a párocska válaszait, de csak 
ha bírjátok a fanyar humort). Ez azonban a 
végeredmény szempontjából sajnos semmit sem 
jelent, a program ugyanis ettől nem lesz jobb.

A játék elvileg tavasszal „kész lesz”, ami az 
összes hiba kiszűrése esetén is csak egy 
ocsmány, fejcsóválást gerjesztő kódhalmazt 
eredményez majd. A játék árát inkább tegyé-
tek félre, mert előbb-utóbb befut a Focus 
Home-féle Call of Cthulhu, az már most bizto-
san jobban megéri majd a befektetést. 

Az elhagyatottság érzését egész jól átadják a fejlesztők. Különösen ak-
kor érezzük egyedül magunkat, amikor a játék minden ok nélkül szétfagy.

A harmincas évek békebeli jégtörői még nem tudják, hogy a programhibák 
tengere az őrület hegyei felé hajtja azokat. Áldásos is eme tudatlanság!

AkAdnAk AzérT jó lovEcrAfT-jáTékok is
Bár Az AT THE MounTAins of MAdnEss inkáBB Egy réMáloMrA HAsonlíT, sEMMinT Minőségi, 20 Eurós progrAMrA, 
szErEncsérE A lovEcrAfTi TEMATikA kiTErMElT pár nEvEs és AjánloTT AlkoTásT Az idők folyAMán. EzEk közül 
MuTATunk MosT BE HároM, TEljEsEn ElTérő MűfAjú dArABoT, AMikET sokkAl szívEsEBBEn Ajánlunk Még MA is.

prisonEr of icE coc: dcoTEAlonE in THE dArk
2D-s point and click kalandjáték a műfaj hősko-
rának számító ’90-es évek közepéről. Annak 
idején elég közepes értékeléseket kapott, 
sokan a grafikát és a kissé túlbonyolított fejtö-
rőket rótták fel neki, hangulatilag és törté-
netileg azonban sokkal közelebb áll Az őrület 
hegyeihez, mint a Team Clockworks „munkája” 
valaha is fog. A Prisoner of ice a gog-on is 
kapható, alig 1500 forintba kerül.

A túlélőhorror műfajának kvázi megterem-
tője ma már igencsak nehezen élvezhető 
alkotás, legfeljebb akkor érdemes kipróbálni, 
ha látni szeretnénk, honnan ered ez a stílus. 
Ugyanakkor egy ízig-vérig lovecarfti játék-
ról van szó: állandó társunk alatta a totális 
reménytelenség, sokszor csak a vak szeren-
csén múlik, hogy életben maradunk. Ez a 
játék is kapható a gog-on, töri leckének jó.

Talán a valaha készült legjobb adaptáció 
Lovecraft munkásságából – és ez alatt most 
nem csak játékokat, hanem minden médiumot 
értek. Egy túlélőhorror elemekkel tarkított 
FPS-kalandról van szó, ami a Cthulhu hívása, az 
Árnyék innsmouth fölött és Az őrület hegye-
inek leghátborzongatóbb pillanatait foglalja 
magába. Kicsit csúnyácska, kicsit nehézkes, 
néha idegesítő, de nagyon-nagyon félelmetes!
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