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NOWA WSPÓŁPRACA NAWIĄZANA… PRZEZ 
PRZYPADEK! 

 
 

 
W 2016 roku doszło do nieprzyjemnego incydentu, otóż ktoś z Rosji złamał 

zabezpieczenie naszego modelu Espero z GTA IV, po czym przekonwertował ten 

nieudolnie odblokowany model (ma on wiele błędów, które są wynikiem łamania 

zabezpieczenia) i opublikował konwert do GTA SA. Auto początkowo pojawiło 

się na GTAInside, ale po błyskawicznej reakcji darewnoo, model od razu został 

usunięty. Niestety, ktoś zdążył go pobrać i umieścić na ruskich stronach – stamtąd 

nie było szans go usunąć, ponieważ administratorzy tych ruskich stron nie uznają 

czegoś takiego, że autor pisze z prośbą usunięcia modelu. Także przepadło. 

Konwert Espero do GTA SA rozprzestrzenił się po sieci. Dla przypomnienia, 

oficjalny konwert Espero (dużo lepszej jakości) nigdy nie został ukończony, 

ponieważ konwerter się wycofał. 

 

Nie ma jednak tego złego. Na początku kwietnia tego roku, Rosjanin kryjący się 

pod nickiem „vas61783513” napisał do darewnoo maila po rosyjsku o treści 

„przygotowałem dla siebie inny wzór tapicerki, pomyślałem, że może ci się 

przydać” i dodał ten wzór w załączniku. Mail trafił do spamu (i nie miał tematu), 

ale mimo wszystko darewnoo go wychwycił i od tego się wszystko zaczęło. 

 

 

>>> 
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Darewnoo zaczął przeszukiwać sieć, aby się dowiedzieć, kim w ogóle jest ten user 

vas61783513. Na jednej z rosyjskich stron z galeriami zdjęć, na profilu tego 

Rosjanina bardzo szybko znalazł on screeny prezentujące felerny konwert Espero 

z GTA SA. Miał on jednak inne, zupełnie niestandardowe felgi, co oznaczało, 

że vas61783513 edytował ten model dla swoich potrzeb. Mało tego, był to 

inny oryginalny wzór z prawdziwego Espero. Coś co byłoby bardzo przydatne 

podczas oficjalnego konwertu do GTA V. 

 

Darewnoo postanowił odpisać. Nawiązał się dialog. Rosjanin bardzo szybko 

udostępnił oryginalny wzór felgi, ale to nie wszystko. Okazało się, że jest on byłym 

właścicielem Espero (jego auto uległo zniszczeniu), więc ma sentyment do tego 

modelu. To w połączeniu z jego umiejętnością modelowania w 3d zapowiada 

ciekawe rezultaty. Obaj userzy ustalili, że bazowy model z GTA IV zostanie 

poprawiony i wzbogacony w nowe liczne detale, głównie dotyczące karoserii. 

Pięknie się to zbiegło w czasie, ponieważ właśnie w tym miesiącu, w kwietniu, user 

darewnoo zamierzał konwertować Daewoo Espero do GTA V – jeszcze nie 

zaczął. Ponieważ vas61783513 wysłał maila na początku kwietnia, jest bardzo 

duża szansa na poprawienie Espero zanim zostanie przekonwertowane, co już na 

starcie zwiększy jego atrakcyjność. 

 

Miejmy tylko nadzieje, że vas61783513 faktycznie podejmie się poprawienia 

modelu. 
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