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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A
z interaktív világok jelentik 
egy érdekfeszítõ és rend-
kívül realisztikus világ sa-
vát-borsát. Antaloorban a 

CRAFT rendszer garantálja, hogy 
azon lehetõségek száma, melyekkel 
a játékos befolyásolhatja környe-
zetét, teljesen új dimenziókat nyit 
meg a játékosok elõtt. A CRAFT azt 
jelenti: Teljes Újraformáló és Ková-
csoló Technológia. Ez egy forradalmi 
fémipari rendszert szimbolizál, mely 
lehetõvé teszi, hogy a játékos egyéni-
leg tervezze meg a saját páncélját és 
fegyvereit (többek között).

Ahogy azt Daniel Duplaga nemrég 
mondta az AP 3. számában az inter-
júban, a lehetõségek száma szinte 
végtelen. Tõrök, fejszék, sisakok és 
mellvértek... a játékos bármely pán-
célt, vagy fegyvert kívánsága sze-
rint személyre szabhat. Mindössze 
különbözõ „alap hozzávalókra” van 
szüksége, mint a fém alapanyag, 
fa és színezõ anyag. A fegyver 
minõsége mellett a játékos beépít-
heti saját kedven színeit a játékvi-
lágba, például egy világos színezetû 
pajzzsal.

A játékosok szét is szedhetik a talált 
fegyvereket alkotóelemeikre, mint 
a díszítés, a markolat és a penge, 
majd ismét összeilleszthetik õket 
így egy teljesen új fegyvert állítva 
elõ. A határt a játékos fantáziája 
szabja meg és képességei, mellyel 
igénybe veszi a CRAFT lehetõségeit, 
és persze a hõs képzettsége, melyet 
fejleszthet az erre szánható pon-
tokból.

A puszta fegyverkovácsolás mellett 
a CRAFT lehetõvé teszi mágikus tár-
gyak beépítését a páncélzatba. Egy 
kis ügyességgel és a megfelelõ for-
rással egy átlagos hosszúkardból a 

hõs kedvence válhat, melynek meg-
van a maga ereje. Ha pedig a játékos 
megunja saját készítményét, szétda-
rabolhatja, hogy egy teljesen új esz-
közt alkosson belõle.

A Multiplayer mód az a hely, ahol 
az egyedi páncél és fegyver igazi 
jelentõséget kap. Itt a klánok megal-
kothatják a tökéletesen egyedi pán-
célzatot maguk számára, ezzel mu-
tatva, hogy egy bizonyos csoporthoz 
tartoznak. Senki sem akar megküz-
deni azzal, aki ugyanolyan páncélt 
visel, mint õ maga!

Ennek segítségével érzékeltethetõ a 
hierarchia, vagy kifejezhetõ hangulat, 
vagy egy különleges páncélzatot vi-
selhet valaki a többiek lenyûgözésére 
is. 

A KREATIVITÁS CSODÁS VILÁGA

MEGÉRKEZETT

A „TWO WORLDS II” határozottan 
nem a gyenge lelkületûeknek való. 
A börtönben a dolgok igen rossz-
ra fordulhatnak és néhány ellen-
fél megfagyaszthatja a vért még a 
merész kalandorok ereiben is. Ez a 
hatalmas zombiról készült vázlat 
jó példa arra, milyen lényekkel ta-
lálkozhat a játékos odalenn. 

A 2WII MEGOLDATLAN ÜGYEI...
Qar: Meddig megy el a játékos 
és az NPC-k közti kapcsolat?

Sokat fejlesztettünk ezen a 
téren... mivel ez rendkívül ha-
tékony módja a játék hangula-
tának kialakításának. Célunk 
az volt, hogy érzelmi kapcso-
lat alakuljon ki a játékos és az 
NPC-k között - de ez a kapcsolat 
igen rugalmas és nagyban függ 
a játékos cselekedeteitõl. Azon 
karakterek, akiknek a játékos 
segít, hasznos tippeket adnak 
- de azok, akiket a játékos zak-
latott, vagy megsebzett, igazán 
barátságtalanok is lehetnek. 
Két példa a „barátságtalan” vi-
selkedésre a fizikai fenyegetés 
és a magasabb ár vásárláskor.

Relon: Lesznek átvezetõ videók, 
melyek biztosítják a történet 
emelkedett pillanatait?

Sok rajongó írt nekünk ebben 
a témában és sok tervünk van, 
melyben egy egész sor átvezetõ 
videó fogja garantálni a cselek-
mény fõszálának megfelelõ vo-
nalvezetését. A renderelt videó 
színek segítségével, melyeket 
a fõcselekmény legfontosabb 
pontjainál használtunk, mond-
juk el a „Two Worlds II” törté-
netét, olyan intenzív képeket 
használva, melyek átadják a 
háttértudást és ugyanakkor fo-
kozzák az izgalmat és a vára-
kozást. 

FŐCÍM:
Az ügyes fémipari rend-
szerrel, a CRAFT-tal egyedi 
felszerelések tervezhetők

INTERJÚ:
Tadek Zuber sok érdekes 
újdonságot közöl a Külde-
tésnaplóval kapcsolatban

ISMERETEK:
Kicsoda Sordahon és mi-
féle teremtmény a Vér-
lény? - Bestiárium

I N T E R J Ú

A HÉT GYÖNGYSZEME

Tadek Zuber idõt sza-
kított ránk egy interjú 
erejéig.

AP: Helló, Tadek! Tud-
nál nekünk mondani va-

lamit arról, milyen információforrások 
állnak rendelkezésre a játékban?

Tadek: Bár sok õsi kultúrában szálltak 
történetek generációról generációra 
szájhagyomány útján, Antaloor rend-
kívül fejlett civilizációi évszázadok 
óta ismerik az írás tudományát. Ígyhát 
a tudásra szomjazó kalandorok min-
den szükséges információt megtalál-
nak majd a kiterjedt „Küldetésnapló-
ban”. Ebben az információs ablakban 
minden elfogadott küldetés, minden 
fontos info tisztán látszik és bármi-
kor elõhívható. Láthatóan szétváloga-
tásra kerültek a sikeres, sikertelen és 
aktuális küldetések.

AP: Mennyire pontosak ezek a küldetés 
információk?

Tadek: Ha a játékos kiválaszt egy 
speciális küldetést, egy ablak nyílik 
meg a kérdéses feladat részletes 
leírásával. A küldetés területének 
térképe is megjelenik - és ez a terület 
világít a Mini-térkép iránytû gyûrûjén, 
amíg a küldetés aktuális. A könnyebb 
tájékozódás végett a játékos egyedi 
helyzetjelzõket is elhelyezhet, 
melyek a térképen és az iránytûben is 
megjelennek.

AP: Hát ez tényleg nagyon könnyûnek 
hangzik... ilyen a Mentés funkció is?

Tadek: Pontosan. Csak úgy, mint a 
küldetésekhez, a játék mentésekhez 
is van egy speciális ablak - ami 
megjelenít minden addigi mentést. A 
„Two Worlds II” bármikor elmenthe-
tõ - és amikor a játék elmenti aktuális 
játékát, az adott terület, valamint 
a játékban eltöltött idõ is mentésre 
kerül a mappába. A játékállásról 
készült screenshot vizuális segítséget 
nyújt, ha a játékos el akarja dönteni, 
honnan folytassa a játékot.
Azok a játékosok se aggódjanak, akik 
elfelejtenek menteni, mert Automa-
tikus Mentés opció is aktiválható 
5 - 30 perces idõ tartományban - és 
az utolsó három Automentés mindig 
elérhetõ. 

S
ordahon, avagy a Sötét Nagyúr

Sordahon, akit Antaloor 
népei rettegve csak a Sötét 
Nagyúrnak hívnak, hû maradt 
nevéhez. A legendás Myrmidae 
vezetõjeként - mely Gandohar 
császár félelmetes szolgáinak 
serege - ez a rejtélyes lény a 
színtiszta gonoszt jelképe-
zi... és õ maga egy tökéletes 
harci gép. Hatalmas fegyve-
rei mellett, ami általában egy 
óriási buzogány és egy gigan-
tikus pajzs, Sordahoz keze 

ügyében van egy tekintélyes 
mágia arzenál is. És persze 
mondanom sem kell, hogy 
a sötétebb fajtából való. õ 
Gandohar jobb keze - és ez a 
borzalmas teremtmény bár-
kit elpusztít, aki potenciális 
veszélyt jelenthet Antaloor 
nemrég önkényesen megvá-
lasztott uralkodójára - gyor-
san és hatékonyan persze!

Vérlény

Ez egy nagyon intelligens 
szörny faj, mely a vérfarkas 
és Antaloor más vadállatainak 
keresztezõdésébõl jött létre. 
Gyakran falkában vadásznak 
és fõleg éjjel és este aktívak. 
Rendkívül gyors alkalmaz-
kodásuknak köszöhetõen 
ezeket a vadászokat egyre 
többször látják nappal is, és 
Antaloor egyre több vidékén. 
Szinte bármilyen húst meg-
esznek, a kisebb emlõsöktõl 
kezdve az emberig. Az utób-
bi idõben a Vérlények nagyon 
veszélyesek lettek villám-
gyors mozgásuknak és borot-
vaéles karmaiknak hála. Az 
átlagos falusi embernek szin-
te semmi esélye, ha egy ilyen 
szörny megtámadja, és még a 
kemény harcosoknak is rend-
kívül óvatosnak kell lenniük, 
ha egy vagy több Vérlénnyel 
akad dolguk. 
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