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Az Age of Steam tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©k harmadik kiadÃ¡sÃ¡rÃ³l...
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Martin Wallace, az Age of Steam tervezÅ‘je, cége, a Warfrog Games honlapján közzétett egy jelentést a játék
harmadik kiadásával kapcsolatos tudnivalókról, valamint beszámol a korábban már említett bonyodalmakról, vitákról ami
a játék jogaival kapcsolatban zajlik.
"Amint arról már beszámoltunk ? mondja Martin Wallace a Warfrog Game weboldalán ? az Age of Steam harmadik
kiadásának legutóbbi verziója már teszelés alatt van. Ezt a változatot a Mayfair fogja megjelentetni valamikor 2008ban. (Nem szeretek pontos dátumot bejelenteni, mert utóbb kiderülne, hogy tévedtem?)
Az illusztrációs anyag teljesen megújul, a vágánylapocskák kétoldalasak lesznek, a vonat jelzÅ‘k pedig fából
készülnek. A térképet úgy tervezetem, hogy a régi AoS térképek felül beilleszthetÅ‘k, a játék fÅ‘ csapásvonalai pedig a
széleken láthatók legyenek.
A kiadvány tartalmaz majd egy bevezetÅ‘ verziót is, ami egyszerÅ±bb és gyorsabb az eredeti játéknál, bár ? nem
gyÅ‘zÅ‘m hangsúlyozni -, ezzel a készlettel is játsszható a klasszikus verzió.
Amint azt már hallani lehetett, John Bohrer és én ?összerúgtuk a port? az Age of Steam tulajdonjogai miatt. RészemrÅ‘l
a dolog igen egyszerÅ±: én terveztem, én készítettem a saját cégemmel, a Warfrog-gal, Johnt pedig a játékkal
kapcsolatos fejlesztési munkákért fizettük. A Warfrog szívességbÅ‘l elhelyezett a dobozon egy feliratot - ?licensed from
Winsome?, - hogy segítsen John cégének reklámozásában. Most ez a szívesség az, ami visszaüt.
Elhatároztam, hogy minden kapcsolatot megszakítok a Winsome-mal. Küldtem Johnnak egy levelet, amelyeben
leszögeztem, hogy minden szerzÅ‘dés, megállapodás, ami valaha létezett közöttünk, az most lezártnak tekintendÅ‘. Nincs
több beleszólása a tervezésbe. Arra buzdítok mindenkit arrafelé, hogy aki bármiféle kiegészítÅ‘t tervez az Age of Steam
társasjátékhoz, keressen meg engem, vagy a Mayfairt, mielÅ‘tt bármi mást csinálna.
Most ennyi." - zárja le határozottan mondandóját Martin Wallace.
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