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A Fantasy Flight kiadja a ?Cosmic Encounter?-t, a ?Dune?-t Ã©s a ?Borderlands?-ot
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A 2007-es Indianapolisi Gen Con-on a Fantasy Flight Games bejelentette, hogy megegyeztek a Future Pastimes-zal Ã©s
az Eon Games-zel hÃ¡rom klasszikus Ãºjabb verziÃ³jÃ¡nak kiadÃ¡sÃ¡rÃ³l, ezek: a Cosmic Encounter, a Dune Ã©s a
Borderlands.
- Megkaptuk a jogot a tervezÃ©sre ? nyilatkozta Jeremy Stomberg

- de nemcsak fogjuk az eredeti fÃ¡jlokat aztÃ¡n kinyomtatjuk a jÃ¡tÃ©kokat. KorszerÅ±sÃ-tjÃ¼k Å‘ket a sajÃ¡t termÃ©kminÅ‘sÃ©
elvÃ¡rÃ¡saink szerint. Fantasy Flight jÃ¡tÃ©kok lesznek, ami jelentheti azt, hogy akÃ¡r tonnÃ¡nyi mÅ±anyag lesz bennÃ¼k, akÃ¡r
azt, hogy GyÅ±rÅ±k Ura nagysÃ¡gÃº dobozba kerÃ¼lnek, mÃ©g nincs eldÃ¶ntve.
Az EON Games-tÅ‘l kapott tervezÃ©si jog a Cosmic Encounter Ã©s a Borderlands minden elemÃ©re vonatkozik, mert ezek a
jÃ¡tÃ©kok eredeti felÃ¡llÃ¡st Ã©s sajÃ¡tos tematikai rÃ©szeket tartalmaznak, de nem Ãºgy a Dune.

- Tudtuk, hogy a Dune-nek kÃ¼lÃ¶n engedÃ©ly kell ? mondta Stomberg. ? Nagy szerencsÃ©nk volt a Beowulffal
(mozivÃ¡ltozat) Ã©s mÃ©g pÃ¡r mÃ¡sik jÃ¡tÃ©kkal, amit remÃ©ljÃ¼k, hogy hamarosan bejelenthetÃ¼nk, de ezzel sajnos nem.
- Voltak olyan hÃ-resztelÃ©sek, hogy nem akarunk fizetni a licenszÃ©rt, de magÃ¡tÃ³l Kim HerberttÅ‘l hallottuk, hogy a licensz
nem elÃ©rhetÅ‘.

TulajdonkÃ©ppen a Dune weboldala is csak ennyit kÃ¶zÃ¶l:
Tervezik a Dune klasszikus Avalon Hill vagy Parker fÃ©le ÃºjrakiadÃ¡sÃ¡t? Nem tervezik. A Dune jÃ¡tÃ©k kiadÃ¡sÃ¡nak jogai
jelenleg korlÃ¡tozottak.

Ehelyett, a Dune-t a Twilight Imperium vilÃ¡gÃ¡ba tervezik helyezni.

- A Dune az egyike azon jÃ¡tÃ©koknak, melyek ÃºjrakiadÃ¡sÃ©rt kiÃ¡ltoznak, ? mondta Stomberg ? Ã©s termÃ©szetesen tudjuk
hogy az emberek reklamÃ¡lni fognak amiÃ©rt nem az eredeti Dune-t fogjuk kiadni. De Ãºgy talÃ¡ljuk, hogy jobb egy olyan
jÃ¡tÃ©k, aminek szeretik a mechanikÃ¡jÃ¡t, minthogy egyÃ¡ltalÃ¡n ne is adjunk ki semmit.

Stomberget kÃ©rdeztÃ¼k a csindadrattÃ¡rÃ³l a ?dedune? tervezÃ©se Ã©s kiadÃ¡sa kÃ¶rÃ¼l:
- Meg vagyok lepve, hogy milyen pozitÃ-v reakciÃ³kat kapunk. Vannak olyanok, akik azÃ©rt nem fogjÃ¡k megvenni, mert ez
nem az a Dune lesz, de sokan mÃ¡sok Ã©ppen ezÃ©rt Ã©rdeklÅ‘dnek, mivel egy mÃ¡sik jÃ¡tÃ©kkal gazdagodhatnak a mÃ¡r
meglÃ©vÅ‘ mellett.

- Emellett, ? folytatta Stomberg ? az hogy a Twilight Imperium vilÃ¡gÃ¡ban adjuk ki a jÃ¡tÃ©kot, egyÃ¡ltalÃ¡n nem jelenti azt,
hogy az Avalon Hill-es Ã©s AsmodÃ©e-s pÃ©ldÃ¡nyok megszÅ±nnÃ©nek. Ezek tovÃ¡bbra is a piacon vannak, Ã©s nem Ãºgy tÅ
mintha tÃ¶bbezer dollÃ¡rba kerÃ¼lnÃ©nek. Meg tudod venni akÃ¡r 100 dollÃ¡rÃ©rt, ami alig tÃ¶bb, mint amennyibe nÃ©hÃ¡ny
Ãºjabb jÃ¡tÃ©kunk is kerÃ¼l.
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A kiadÃ¡s idÅ‘pontja mÃ©g nem tisztÃ¡zÃ³dott, de a jelenlegi tervek szerint a Cosmic Encountert 2008 nyarÃ¡n, a ?Dune?-t
2008 vÃ©gÃ©n, a Borderlands-ot pedig 2009 nyarÃ¡n fogja kiadni a FFG.

Egy kezdemÃ©nyezÃ©s petÃ-ciÃ³val fordul Brian Herberthez, hogy a FFG megkaphassa a jogot az eredeti Dunehez, amihez
itt lehet csatlakozni.

forrÃ¡s: Jeremy Stomberg, Fantasy Flight Games

http://www.jateklap.hu

TÃ¡mogatÃ³: JÃ¡tÃ©klap

GenerÃ¡lÃ¡s: 2 December, 2021, 00:05

