A játék adta lehetőségek

- Izgalmas harci koreográfiák, megkapó karakterek és realisztikus környezet segítségével a
készítők a műfaj új dimenzióját teremtették meg. Már a cím is utal a tartalom újszerűségére.
Tapasztalt kritikusok a középkori fantázia világban játszódó filmszerű történet
játék-szabadságát maximumra értékelték. Nézzük a játékban rejlő lehetőségeket:
- Más RPG játékokban soha nem látott szabadságot nyújt a választási lehetőségek terén. A
világ a játékos cselekedetei során kel életre és azoknak megfelelően változik - izgalmas
kihívásokat kínálva fel.
- Erős, nemlináris történeti szál. A játékos maga alakíthatja az eseményeket a fő konfliktus
mellett felmerülő jelentős mellék-küldetések teljesítésével.
- Lenyűgöző és dinamikus harci technikák. A harcrendszer egyesíti az ösztönös irányítást,
a taktikai kihívásokat és a filmszerű vizuális effekteket.
- Szabadon, korlátlanul fejleszthető karakter. A játékos különböző "életutakat" járhat be,
akár úgy is, hogy korábbi fejlesztési döntéseit visszavonja, s az úgy nevezett "Lélek Foltozók"
segítségével az adott fejlesztésbe befektetett pontokat visszanyerheti.
- Egyedülálló mágia rendszer. A játékos maga állíthatja össze kelléktárát a
varázstekercsekből.
- Meglovagolható állatok. A játékos különböző állatokra - a lótól kezdve a megszelidített
gyíkokig és szörnyekig - felülhet, utazhat rajtuk és harcolhat a hátukról.
- Csapdák és kelepcék választéka áll a játékos rendelkezésére, így téve a játékot még
gazdagabbá és rugalmasabbá.
- Iszonyatos mennyiségű tárgyat lehet találni. Véletlenszerűen összeállított felszerelések,
tételes készletek és összeépített tárgyak szolgálnak alapul a játékos kísérletező kedvéhez és
elégítik ki igényeit.
- Gyönyörű tájak széles skálája tárul a játékos elé: a magas hegyektől a tengerpartokig és
sötét barlangokig. Minden helyet ultraéles textúrázás és megdöbbentő dizájn jellemez.
- Hiper-realisztikus fa-fizika és kifinomult víz-rendszer teszi a világot olyan életszerűvé,
amilyet még nem tapasztaltunk.
- Fejlett AI (mesterséges intelligencia) hozza össze a nagy virtuális csoportokat úgy, hogy
egységként viselkedjenek.
- A többjátékos módban akár 8 játékos is részt vehet.
- Szimfonikus zene tölti fel érzelemmel és teszi emlékezetessé a játékot.
- A 2.0 és 3.0 Pixel Shader, HDR, a többszörös textura és az egyedülálló árnyék motor
kiterjedt használata biztosítja a játékos számára a lehető legjobb vizuális élményt.
- A játék támogatja a többmagos processzorokat, az SLI és a CrossFire technológiát.
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Forrás: Two Worlds hivatalos oldala
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