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A Hírújság TArTAlmA röviden:

E
gy elsõ osztályú RPG 
barlangrendszerei bõ-
velkednek a tekergõ ös-
vényekben, rejtett ha-

sadékokban és hajmeresztõ 
kazamata labirintusokban - a 
TW2-nek pedig ebben a sötét 
világban van néhány aduja. A 
játék tervezõi úgy mondják, 
hogy ez egy „igen terjedelmes” 
barlang- és bányarendszer - és 
végre megengedték nekünk AP 
szerkesztõknek, hogy megnéz-
zük magunknak Antaloor legen-
dás földalatti világát! A Reality 
Pump meghívott minket egy lá-
togatásra az egyik Hatmandor 
közelében lévõ hatalmas bányá-
ba. Itt bányásszák a rejtélyes 
és mágikus Verita nyersanyagot 
- mélyen a föld felszíne alatt 
kemény munkával. A látvány, 
ahogy az óriási zöld Verita kris-
tály hátborzongatóan beragyog-
ja a sötétet, már önmagában 
megéri a sétát a bányában... de 
ennél sokkal több látnivaló van 
odalent - és mi mindent meg 
akartunk nézni! OK, a Reality 
Pump részérõl rendben volt 
a dolog... amint elkészülnek 

vele. A TW2 elõzõ részéhez ké-
pest ebben a földalatti világban 
még inkább magával ragadó lát-
vány és hangulat fogad minket, 
amely a képernyõ elé szegezi 
a játékost - áhítatos sóhajokat 
csalva a sötét mélységek rajon-
góinak ajkára - most azt kérded, 
mire fel? Ahhoz, hogy elhidd, 
milyen óriási hangulata van a 
bonyolult barlangrendszerek-
nek, a saját szemeddel kell lát-
nod - valóban mélyen megérint. 
Változatos különbözõ szinteket 
járhatsz be, és lenyûgözõ bolto-
zatos galériákra juthatsz, ahol 
a mennyezetet fák gyökerei szö-
vik be, mint a szerelem után só-
várgó pókok. De mi még 
mélyebbre akartunk ha-
tolni... vízben gázolunk, 
az alsó szinten lévõ ha-
talmas csarnokban ki-
alakult vízgyûjtõnek 
köszönhetõen. Úgyhogy 
óvatosan felmászunk az 
inogó falépcsõn - min-
dig a világító bogárkák 
rajait követve, melyek 
ragyogó színfoltot ké-
peznek a barlang meny-

nyezete alatt. A mesterségesen 
vájt járatoknak lassan a végére 
érünk - sokuk beomlott. Most a 
bánya természetes részéhez kö-
zeledünk - s hirtelen egy falka 
Sakálba botlunk, akik láthatóan 
itt fészkelték be magukat. Szó-
val elõ a karddal és harcra fel! 
Aztán indulás tovább, mindig 
felfelé, s utunkat fáklyák im-
bolygó fénye világítja meg - hú, 
ember, azt kell mondjam, örül-
tünk, hogy végre kijutottunk a 
tûzõ napra és a Hatmandor si-
vatag vibráló levegõjére - garan-
táltan hideglelést fogsz kapni az 
Antaloor mélyén uralkodó sötét 
és nyomasztó hangulattól! 

BARLANGTÚRA - IRÁNY A MÉLYSÉG

MEGÉRKEZETT

Ahogy a múlt héten mondtuk, a 
„Two Worlds II” két különleges 
kiadása hamarosan az európai 
boltok polcaira kerül. A két játék 
verzió néhány értékes, gyûjtõknek 
való tárgyat is rejt majd - mint 
például ez a Sárkány stílusú óriás 
kitûzõ Swarovski kristállyal a kö-
zepén! 

DIVATTERVEZŐK FIGYELEM!
A CRAFT rendszernek köszön-
hetõen a „Two Worlds II” játéko-
sok úgy alakíthatják át páncéljai-
kat, ahogy nekik tetszik - és ez az 
új színeket is magában foglalja. 
Ez a játékelem ihlette új pályáza-
tunkat, mely mától vette kezdetét. 
Egyszeri alkalommal beküldheti-
tek nekünk az általatok tervezett 
palástot. És ami a lényeg... ha elég 
jó a tervetek, rendszeresen vi-
szontláthatjátok majd az emberek 
hátán a játékban! Csak töltsétek le 
a sablon-PDF-et, nyomtassátok ki, 
és tervezzétek meg saját palásto-
tokat!

DE ne feledjétek - csak maximum 
négy különbözõ színt használhat-
tok! Aztán szkenneljétek be az el-

készült képet (300 dpi-vel) és küld-
jétek el PDF-ben az E-mail címre 
2010. február 28-ig. Természete-
sen küldhetitek csigapostával is a 
ZUXXEZ Entertainment AG, Ottostr. 
3., 76275 Ettlingen, Germany (Né-
metország ) 
címre.

A legjobb 
pályamunká-
kat továbbít-
juk a Reality 
Pumpnak - a 
csapat pedig 
kiválasztja , 
hogy mely 
tervek kerül-
jenek be a já-
tékba! 

FŐCÍM:
Elképesztő séta Antaloor 
lélegzetelállító bányáinak 
tárnáiban

INTERJÚ:
Helyzetjelentés Antaloor 
térségeinek fejlesztési ál-
lapotáról

ISMERETEK:
Az Óriás páncélos rák ádáz 
támadásai halálosak lehet-
nek a hős számára

A HÉT GYÖNGYSZEME

Sarokba szorítottuk Tadek 
Zubert, a RP csapat tagját 
és kérdéseinkkel bombáz-
tuk õt... íme a válaszai!

AP: Mindannyiunkban 
kialakult már egy kép 

Antaloor tájairól... de hol tartotok most a 
teljes fejlesztésben?

Tadek: Az elsõ játszható verzióhoz 
szinte minden régió elkészült már. A 
fõ küldetés fejezetei különösen terje-
delmesek, melynek nagy elõnye, hogy 
Antaloor csaknem minden zugába be-
nézhetünk, s eközben arra koncent-
rálhatunk, hogy elvégezzük az utolsó 
ecsetvonásokat minden területen, ahol 
áthaladunk. Minõségbiztosítási szem-
pontból rettentõen fontos számunkra 
ez a fázis - ezért sok idõt és erõfeszítést 
fektettünk bele.

AP: Mi a helyzet a játékban lévõ videókkal?

Tadek: Na igen, nagy részük teljesen kész... 
keményen dolgoztunk a videó jeleneteken 
és számos átvezetõ szakaszt építettünk 
be, melyek tökéletesen illeszkednek majd 
a játékmenetbe. Jelenleg a különbözõ loka-
lizációkon dolgozunk. A renderelt videó je-
lenetek egy másik nagy projektet képeznek 
- ezek a jelenetek fõként a „Two Worlds II” 
elején és végén szerepelnek majd. Ide tény-
leg valami fantasztikusat szeretnénk - még 
más profiktól is kértünk segítséget, hogy 
elérjük célunkat.

AP: Mi a te kedvenc területed?

Tadek: Oh, hát természetesen a Kazama-
ták! Rengeteg új ötletet valósítottunk meg a 
hangulatban és a környezetben, fantaszti-
kus érzés mászkálni a sötét járatokban úgy, 
hogy egy égõ fáklya világítja meg elõtted az 
utat. Tényleg olyan érzés, mintha egy má-
sik világban lennél - a hangok pedig csak 
fokozzák az élményt, hogy a játékos telje-
sen elmerülhessen az Antaloor alatti sötét-
ségben. 

H
a úgy írnánk le az Óri-
ás páncélos rákot, mint 

a Rák veszélyesebb fajtá-
ja, kissé elbagatelizálnánk 
a dolgot... oké, valamelyest 
hasonlít kisebb rokonára, 
különösen szokásait és moz-
gását tekintve, de a hasonló-
ság ezzel véget is ér... mert 
a végtagok mérete és agresz-
szív természete két teljesen 
egyedülálló jellemzõje, me-
lyek tökéletesen képviselik 
azt a gonosz erõt, melynek 
a szörny a birtokában van. 
Meglepõen gyorsan mozog ha-
talmas karmain, és Antaloor 
tengerpartjain él. Ezek a lé-
nyek nemigen hagyják el az 
óceán melletti élõhelyüket. S 
talán pont ezért akár halálos 
elszántsággal is védelmezik 
territóriumukat, kü-
lönösképpen ha ép-
pen most keltek ki 
kicsinyeik.

Minden hõs, aki egy 
Óriás páncélos rák-
kal találkozik, óva-
kodjon annak ve-
szélyes farkától. 

Úgy döf vele, mint egy csont 
lándzsával, s óvatlan kalan-
dorodat könnyedén felnyár-
salhatja. A nyársa tûzött 
hús (mármint a hõsöd) pe-
dig ínycsiklandó falatnak 
számít a szörny utódai sze-
mében... úgyhogy a nagyra-
vágyó hõsök is nézzenek a 
lábuk elé, és tegyenek meg 
mindent azért, hogy NE ke-
rüljenek fel az Óriás pán-
célos rák étlapjára! Néhány 
tippet azért adok: próbálj 
nagy bunkósbottal támadni 
rá, ami összeroppantja pán-
célját... de ne, mégse... újra 
átgondolva a dolgot, inkább 
pucolj el onnan... de gyor-
san! 
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