
Witajcie

Z  niniejszego,  drobnego  artykułu  dowiecie  się  kilku  (jak 
mniemam)  ciekawych  faktów  na  temat  Drawn:  Painted 
Tower.  Gry  niezwykłej,  gry  którą  bez  wątpienia  można 
nazwać sztuką,  gry której  się  nie  „przechodzi”,  a  „przeżywa”. 
Teraz, dostępnej także w polskiej wersji językowej.

Twórcy  wielu  gier  potrafią  zostawić  po  sobie  odrobinę 
bałaganu.  Dla fanów jest to nie  lada gratka.  Tak też jest  i 
tutaj. Twórcy pozostawili kilka nader interesujących rzeczy, 
które  ukazują  nam,  jak  Painted Tower mogła wyglądać,  jak 
mogła potoczyć się fabuła, a co zostało wycięte i zmienione. 

Wszystkie te informacje znajdują się w głównym pliku zasobów – Data.pak.

Po jego rozpakowaniu widzimy niemal każdy element składający się na przeżycie 
zwane Painted Tower. Znajduje tam też rzeczy, których zobaczyć nie mieliśmy. 
Popatrzmy jednak razem, co też ciekawego znajdziemy.

UWAGA: Tekst zawiera spoilery!

Obraz „The Farm” - „Gospodarstwo”
Wszelkie  pliki  związane  z  tą  lokacją  noszą  nazwę  'Aunt's  Farm',  a  więc 
„gospodarstwo Cioci”. W grze w żaden sposób nie dowiadujemy się, do kogo należy 
gospodarstwo ani o jakimkolwiek członku rodziny, prócz rodziców Iris.

Chusta z mapą
W  pierwszej  lokacji  gry,  podnosimy  z  ziemi  szkarłatną  chustę  Iris.  Prócz 
wiadomości  od tejże,  w zamyśle  twórców miała  znajdować się  tam także  mapa 
wieży. Grafikę z mapą możecie podziwiać po prawej.

Incydent w szkole
Jedną z  grafik,  która nie  weszła  do gry jest  wycinek z  gazety mówiący nam o wypadku 
(pożar) w szkole plastycznej. Do „artykułu” dołączone jest „zdjęcie” owej szkoły i podobizna 
Iris. Pomysł artykułu wypadł z gry, jak widać, grafika to zaledwie projekt. Wątek pożaru 
i nawiązania do świata rzeczywistego nie występuje nigdzie w grze. Być może Iris zginęła 
w tym wypadku, a cała gra toczy się  w zaświatach? A może wszystkie wydarzenia w wieży to 
twór umysłu IRIS po przeżytej traumie? 

Shipwreck Island – Wyspa zatopionych statków
W  jednym  z  folderów  znajdujemy  szereg  grafik  do  etapu  dziejącego  się  w  obrazie 
z szamanem.  Wygląda na to,  że  lokacja  ta  miała  być  dużo większa,  i  składać się  z  sekcji 
podwodnej  i  plaży.  Do lokacji  przygotowany był także  plik zawierający gotowe dialogi. 
Pomówilibyśmy między innymi z Wielką Żabą, która zgubiła swoje dziecko. 



Enchanted Forest – Zaczarowany las
Lokacja giant Tree –  Olbrzymie drzewo, również miała być w założeniach większa.  Prócz 
pnia  i korony  drzewa,  gracz  miałby  możliwość  wejścia  w głąb  lasu.  Do  lokacji 
przygotowany  był  już  skrypt  z dialogami.  Spotkalibyśmy  tu  przyjaznego  gnoma,  oraz 
dowiedzieli się o zatrutej wodzie. Jest to lokacja z największą liczbą porzuconych grafik.

\



The graveyard - cmentarz
Jest  to  całkowicie  wyrzucona  lokacja,  na  której  to  odbylibyśmy 
rozmowy z duchami. Jeden z nich przedstawi nam się jako  Robert Von Glaser 
Trzeci i wyjawi nam, że co dzień budzi się w komnacie, której nie może opuścić. 
Duch błąka się po komnacie wraz z duchem swojej ukochanej. Gracz miałby za 
zadanie  umożliwić  zmarłym  kochankom  opuszczenie  komnaty.  Duch  posiada 
nawet grafiką swojej twarzy.

Debug
W niektórych plikach z dialogami znaleźć można poniższe linijki. Jest to jakaś pozostałość 
po beta testach gry. 

debug=THIS ITEM DOESNT EXIST 
debug_FOUND=You found ^JUST A DEBUG ITEM^ 

czyli

Debug=Ten przedmiot nie istnieje
debug_found=Znalazłeś ^po prostu przedmiot  z debugowania^

Wierszyki
W grze znajdują się dwie niewykorzystane (a przynajmniej ja na nie nie trafiłem) grafiki z 
wierszykami Iris.

Czcionka
Czcionka  z  tablic  w  menu  głównym  to  eraser  autorstwa  dawida  rakowskiego.  Jest  do 
pobrania za darmo w serwisie dafont. 

Tajemniczy pożar
Poniżej porzucona grafika przedstawiająca pożar. Na 90% jest to pożar gospodarstwa. Na 
obrazku można zobaczyć pień, na którym siedzi wiewiórka oraz poletko dyń. 

http://www.dafont.com/eraser.font


Dialog na dachu
W grze nie występuje następująca wypowiedź Iris stojącej na szczycie wieży.

Płacząca Iris
Z outra gry wypadła następująca grafika:

Krzyk Franklina
Z Outra gry wypadło również zdanie franklina mówiące o tym, by uciekała do piwnic wieży. 

Zakończenie
Po przeniesieniu się  IRIS do książki w zakończeniu gry,  zły  król wydaje  rozkaz „znaleźć 
książkę”. Nie ma napisów do tego zdania. 

No i to na tyle. Mam nadzieję, 
że wam się podobało^^
Manuel Czaszka


