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A Hírújság TArTAlmA röviden:

N
éhány hónappal ezelõtt 
megemlítettük, hogy 
lehetõség lesz egy má-
gikus kém használatá-

ra... most újabb híreink vannak 
ezzel kapcsolatban, melyet épp 
most kaptunk a Reality Pump RPG 
mûhelyébõl! Az úgynevezett Für-
kész egy test nélküli szem éteri le-
nyomata, mely a mestere irányítá-
sával láthatatlanul szeli a levegõt. 
Egy szakadék elég nagy falat volna 
egy egérnek, vagy egy kapu, amit 
katonák százai õriznek - de SEM-
MI sem akadályozhatja meg, hogy 
a Fürkész továbbítsa a tulajdono-
sának, amit lát egy mágikus kap-
csolat révén. Így a mestere nem 
veszítheti el a szemet úgy, hogy 
az csapdába esik, vagy ellenségei 
rajtaütnek - hogy úgy mondjam.

Ezt a ritka és egyedülálló va-
rázstárgyat egy rég elfe-

ledett nép készítette, 

a Tenebrae. E nemzet tagjai képes-
ségeiket a Sötét Mágia szolgálatába 
állították.

Levadásztak minden egyedet, 
amelyek híresek voltak kitûnõ lá-
tásukról - nem kegyelmeztek se 
Törpnek, se Tündének, de még a 
Sárkányoknak sem; s ezeket hama-
rosan megfosztották szemeiktõl. 
Az áldozatot még egy szertartásos 
kínzásnak is alávetették, mielõtt 
eltávolították szemgolyóját, s az 
idegeket - bájos egy nép, nem? Nem 
csoda, hogy - mivel a tenebraek túl 
gyakran mûvelték ezt - eltörölték 
õket a föld színérõl még Antaloor 
Másodkorának kezdete elõtt... Ám 
szentségtelen tudásuk nem tûnt el 
velük együtt.

Az a szóbeszéd járja, hogy Damai, 
a Vak Alkimista (látását egy kísérlet 
során veszítette el) tanítványa talált 
néhány oldalnyi leírást a Tenebraek 
Szent Szertartási Könyvében. Ez 
volt a kulcs egy Fürkész elkészí-
téséhez, de Damainak és tanítvá-
nyának nyoma veszett a dzsungel 
sûrûjében. Talán akad köztetek né-

h á n y 
merész ka-
landor, aki 
megpróbál a 
nyomukra akad-
ni... vagy meg-
próbálja megkeresni a legendás 
„Sárkány Fürkész” helyét, amit egy 
hatalmas sárkány szemébõl készí-
tettek. Szóval tartsátok nyitva a 
szemeteket, amidõn Antaloorban 
jártok. És ez volt az utolsó tréfa 
mára. Ígérem. 

FÜRKÉSZŐ SZEMEK

MEGÉRKEZETT

A Sakál kultusz elterjedt az 
egész „Two Worlds II” világ-
egyetemben... e szekta tag-
jaival bárhol összefuthatsz 
majd. Többé-kevésbé ártal-
matlanok - de nagyon óvatos-
nak kell lenned, ha találkozol 
az egyik arrogáns és rendkívül 
erõs papjával! 

BIZARR MÁGIKUS LÉTFORMÁK
Megint zaklat-
tam kissé a RP 
csapat tagjait, 
hogy küldjenek 
már némi szemé-
lyes infot arról, 
hogy min dolgoz-

nak éppen... és ezek a fiúk 
segítõkészek ám! Például Jaromir 
Król fogatókönyvíró... a Reality 
Pumpnál folyó élettel teli csapat-
munka mindig ámulattal tölti el: 
„Cégünk egy élõ egység, melyben 
mindenki egyként gondolkozik. 
Talán használhattam volna a „lé-
legzik” szót is... mivel ezek közt 
a bizarr mágikus és idegenszerû 
létformák közt a Reality Pumpnál 
sohasem lehet tudni, ki a modell 
és ki az élõ, lélegzõ ember! (Hé, 

csak viccelek ám!) De valóban 
élõ, lélegzõ szervezethez hason-
lítható a csapatmunka, amelynek 
minden sejtje (tagja) ösztönzést 
és támogatást nyújt a többiek 
számára.

Nekem, mint forgatókönyvírónak 
folyamatosan kapcsolatban kell 
lennem a grafikus mûvészekkel 
és a pályatervezõkkel. Ezek a 
mûvészek vetik papírra a gon-
dolataimat. Gyakran igen sok 
türelemre van szükség ahhoz, 
hogy a kalandos ötletekbõl és 
elképzelésekbõl képek válja-
nak... majd azután a képek egy 
élõ világba kerüljenek. Ez csak 
úgy lehetséges, ha mindenki 
együttmûködik.” 

FŐCÍM:
“Nagytestvér” Antaloor mód-
ra! Bemutatjuk a Fürkészt 
- a Hős néma kémjét!

INTERJÚ:
Adam Safranskitól tudha-
tunk meg újdonságokat a 
zenei elemekről

ISMERETEK:
“Hős vagyok - Mentsetek 
ki innen!” Elveszve a sűrű 
vadonban - dzsungel!

I N T E R J Ú

A HÉT GYÖNGYSZEME

Mindannyian tudjuk, hogy 
a hangok fontos szerepet 
játszanak bármely játék-
ban, de egy RPG hangu-
latának megteremtéséhez 
elengedhetetlen. Ezért 

kopogtattam be Adam Szafranszki, a 
Reality Pump zenei vezetõjének ajtaján.

AP: Milyen szerepet játszik a hang a „Two 
Worlds II”-ben?

Adam: Átkozottul fontosat! A zene és 
más hanghatások nélkül a játék teljesen 
élettelen lenne. Ezért bízunk annyira 
az igen hangulatosra megkomponált 
zenében és a hiteles hanghatásokban, 
melyek mindegyikét annyira valóságosra 
alkottuk meg, amennyire csak lehetett. 
A „Two Worlds II” igazi mûremek 
lesz mind grafikai, mind pedig zenei 
szempontból.

AP: Tudsz nekünk valamit mesélni a játék 
zenéjérõl?

Adam: A játék zenéje igen dinamikus 
és adaptív. Más szóval az aláfest zene 
az aktuális helyszíntõl és hangulattól 
függ. Az olyan elemek is befolyásolják 
a zenét, mint a napszakok, vagy az 
NPC-k tevékenysége. Szóval például 
ha a hõs egy békés úton sétál, ehhez 
illõ zenét hallhatunk... könnyût 
és kellemest. Ha azonban veszély 
fenyegeti, a zene átcsap egy intenzív 
ritmusba, ami felpumpálja a játékos 
adrenalinját! Az átmenet lehet 
fokozatos és árnyalt... vagy nagyon 
hirtelen, ha szükséges!

AP: Mi a helyzet a hang effektusokkal?

Adam: Minden hanghatás AC3 Dolby 
Digital Formátumban került lementésre, 
mely garantálja a legjobb minõséget. 
A Dolby 5.1-es mix technológiának 
köszönhetõen hangulattal teli három 
dimenziós hangot hozhatunk létre, 
ami fokozza a realitás érzetet. 
Minden régiónak megvan a maga 
hangkészlete. Minden területhez több 
hang effektus szintet rendeltünk. A 
legfontosabb effektek a kezelõfelület, 
a beszélgetés és a harc hangjai. Aztán 
még vannak környezeti hangok, mint 
a madárcsicsergés, szélfújás és az 
üvöltések. És végül, de nem utolsó 
sorban a játékot a harmadik szintû 
hangokkal tökéletesítjük, mint a rovarok 
zümmögése és a vízcsobogás. 

A
z AP minden új száma 
egyre több és több infor-

mációt kínál Antaloor szá-
mos különbözõ térségeirõl 
- a mérhetetlenül változatos 
tájképek sora talán egye-
dülálló az RPG mûfajban. 
A sûrû erdõk, hatalmas vá-
rosok, végtelen sivatagok, 
poros szavannák, áthatolha-
tatlan mocsarak és csodás 
tengerpartok csak arra vár-
nak, hogy hõsöd felfedez-
ze õket; és az Antaloor vad 
esõerdeiben burjánzó növé-
nyek közt minden megtalál-
ható, amit csak egy kalandra 
vágyó szív kívánhat!

Egy mellék küldetés kapcsán 

elutaztunk a dzsungelba, 
ahol is ez történt: miután 
megkentük némi pénzzel, 
egy utazó kereskedõ elárul-
ta egy idilli patak forrásának 

helyét. Liánokkal benõtt fák 
tornyosultak körötte, me-
lyeken majmok és egzotikus 
madarak éltek, a patak pedig 
egyre mélyebbre és mélyebb-
re hatolt a dzsungelban. Mi-
után leszámoltunk néhány 
Szkapulárival, valóra vált 
mindaz, amirõl a kereskedõ 
beszélt: egy hatalmas, rész-
ben romos, sok emeletes 
templomhoz érkeztünk. Em-
ber, az a templom igazán bal-
jóslatúan nézett ki!

Mindenesetre mielõtt elkezd-
tük volna felfedezni titkait, 
hirtelen egy horda Csontváz 
harcos támadott meg min-
ket. A gyenge hõsnek SEMMI 

esélye sem 
volt! Persze 
ezt csak ak-
kor láttuk 
be, mikor 
megölték. . . 
aztán rá-
j ö t t ü n k , 
hogy még 
l e g a l á b b 
3-4 szintet 
lépni kell, 
hogy sze-
rencsét pró-
bálhassunk 
a dzsungel-
ban - mond-

hatni „fel kell tápolni” a hõst. 
Utolsó szavunk az esõerdei 
kalandozásunkról... „Hõs va-
gyok! Mentsetek ki innen! 
Kééérleeek!” 

A VADON MORAJA
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