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KONWERT LANOSA DO ETS2 ANULOWANY?
KONWERTER PRZERWAŁ PRACE

26 grudnia 2017 roku darewnoo opublikował długo wyczekiwany konwert
Daewoo Lanosa z GTA IV do GTA V. Wzbogacił go o nowe detale, tekstury a
przede wszystkim bardzo obszerny tuning. Raptem dwa dni po jego publikacji,
zaufany user JanuszC32 zadeklarował się, że bierze "na swoje barki" pełny
konwert modelu z GTA V do ETS2.

Projekt przekonwertowania z jednej gry do drugiej wszystkich trzech nadwozi
Lanosa z GTA V wraz z ponad trzystoma dodatkowymi elementami był bardzo
ambitny, ale JanuszC32 obiecał, że temu podoła.

31 grudnia 2017 roku pojawił się pewien komentarz na mods.darewnoo.pl.
Możemy się z niego dowiedzieć, że user JanuszC32 potwierdził prace nad
konwerterem Daewoo Lanosa z GTA V do ETS2, dołączając dwa screeny z ETS2.
O zawarciu współpracy z tym userem można się było przeczytać jeszcze 3 dni
wcześniej, kiedy to darewnoo opublikował swój grudniowy numer magazynu
mods.darewnoo, w którym na końcu wydania znajduje się wzmianka o Lanosie do
ETS2.
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Niestety, jak to zwykle z ambitnymi projektami bywa, zaczęło się bardzo
obiecująco a potem było coraz gorzej. Wiele wskazuje na to, że może on nie
ujrzeć światła dziennego, a jeśli jednak jakimś cudem tak się stanie, nie nastąpi to
szybko. Konwerter - jak sam to ujął - wykazuje lenistwo, jednocześnie robiąc
kilka modeli aut amerykańskich ciągle przekładając Lanosa.

Miejmy nadzieję, że jednak jeszcze nie wszystko stracone. Darewnoo cały czas jest
pełen optymizmu i gotowy do kontynuowania projektu (to znaczy podsyłania
niezbędnych elementów i tekstur). JanuszC32 stwierdził, że jeszcze raz podejmie
próbę konwertu po tym, jak darewnoo przygotuje i opublikuje poprawkę (czyli
wersję 1.1) Lanosów z GTA V, co ma nastąpić na początku kwietnia.
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