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A Hírújság TArTAlmA röviden:

M
indenki egy szociális 
társadalomban mozog, 
ahol a megítélésünk 
alapján dõl el, hogyan 

bánnak velünk az emberek. Ez ter-
mészetesen a „Two Worlds II”-ben 
is így van, mert Antaloor egy hatal-
mas, autentikus világ szimulációja, 
melynek lakói ugyanazon alapsza-
bályokat követik, mint mi a való vi-
lágban.

Következésképp a játékosnak vi-
gyáznia kell, kit tesz meg ellensé-
gének, ügyelnie kell viselkedésére 
a fogadókban, megfontoltan kell 
bánni a kereskedõkkel, a koldusok-
kal és persze... az orkokkal. Ezek a 
harcosok könnyen felkapják a vizet 
és elég erõszakosan reagálnak rá, 
ha a tiszteletlenségnek még csak a 
gondolata is felmerül benned - és 
egy ork kardot gyorsabban ránta-
nak elõ, minthogy a játékos annyit 
mondhatna: „Hé, nem úgy értet-
tem.”. A tündéket is könnyû felher-
gelni, ha úgy érzik, a büszkeségük 
forog kockán. A „Two Worlds II” 
is tartalmaz egy összetett hírnév 
rendszert - gyakorlatilag emlékszik 
a fõhõs és az NPC-k összes találko-

zására - és számításba veszi min-
den további találkozás során.

A „Two Worlds II”-ben - az átlagos 
lakosoktól a legfontosabb Küldetés-
adóig - minden NPC-nek  megvannak 
a maguk emlékei! Ha a játékos sérte-
get egy orkot, az ork azt nem felejti 
el, s ha legközelebb összefutnak, 
ennek megfelelõen reagál majd. Egy 
tünde, akinek a játékos belegázolt 
a büszkeségébe, még csak szóra se 
méltatja õt, amikor ismét találkoz-
nak... ez pedig komoly problémát 
okozhat, ha például a játékosnak 

fontos információra lenne szüksé-
ge egy bizonyos NPC-tõl, akinek 
korábban elkötötte egy lovát, vagy 
akitõl megtagadta a segítséget. A 
hírnév változását vagy az NPC-k 
akcióját és reakcióját az úgyneve-
zett „impulzus kioldók” váltják ki - 
mint például egy élettelen holttest, 
vagy a csata, a vadászat vagy egy 
nyíló ajtó hangja. Ha a játékoshoz 
ilyen negatív esemény kötõdik, az 
ennek megfelelõen negatívan hat 
hírnevére is. Az AP következõ szá-
mában tovább taglaljuk a Hírnév 
rendszert. 

BÁNJ ÚGY MÁSOKKAL, AHOGY SZERETNÉD, HOGY VELED BÁNJANAK

MEGÉRKEZETT

Antaloor földalatti világában tett 
legutóbbi utazásunk során egy ki-
rály csatába keveredtünk - és most 
megmutatunk egy errõl készült 
képet. Azok a csontvázak nehéz 
ellenfelek - és gyakran használnak 
tûz és jég varázslatokat is... 

EGY ISMERETLEN KALANDOR NAPLÓJA
„... a Kaszások egész nap a tábor 
körül ólálkodtak. Folyamatosan 
rakom a tüzet, de azok az átko-
zott szörnyek egyre közelebb és 
közelebb jönnek. Sziszegésük és 
morgásuk teljesen felõrlik az el-
mémet.

De képtelen vagyok õket megtá-
madni... az a harc, amit két napja 
vívtam a Vízköpõvel, nagyon ki-
merített engem... és a páncélom is 
tönkrement. Szerencse, hogy élve 
megúsztam a dolgot... most meg 
én leszek a fõ fogás a Kaszások 
étlapján. Oh, harcolni fogok velük 
biza... de a helyzetem kilátástalan-
nak tûnik. És én mégsem sajnálko-
zom! Antaloor fantasztikus hely 
- nagyon megszerettem.

Istenemre... HATALMAS ország 
élettõl lüktetõ városokkal és végtelen 
kalandokra hívó 
tájakkal! Még ha 
ez lesz életem 
utolsó estéje, 
én akkor is újra 
nekivágnék.

A vidék csodálatos 
szépsége egyszerûen 
szívfájdító! Csak Ma-
liel a megmond-
hatója, mit hoz a 
holnap - 
de most 
akkor is 
gyönyörköd-
ni fogok ebben a 
naplementében!” 

FŐCÍM:
Emlékezz, mire tanított a-
nyukád: viselkedj rendesen, 
különben bajba kerülhetsz

SZERELEM:
Szerelmi ügyek - és itt 
most nem arról van szó, 
hogy szeresd a kardodat...

ISMERETEK:
Cheznaddar - egy sivatagi 
város, ahol mindig forró a 
talaj

A HÉT GYÖNGYSZEME

dredd: Lesznek erõsebb kapcsolatok a 
játékos karakter és a különbözõ NPC-k 
között, mint mondjuk egy szerelmi 
kötõdés?

Fején találtad a szöget, dredd. A hõs 
mind jobban és jobban kötõdik majd 
az antaloori lakosok érzelmi világá-
hoz - beleértve a szerelmi ügyeket is. 
Egyébként szándékosan használtam 
többes számot (ügyek). A nagyobb vá-
rosokban a játékos belekeveredhet sa-
ját szerelmi kalandokba is, ha úgy tart-
ja kedve. De természetesen lehetõség 
van bizonyos NPC-kel plátói kapcsolat 
kialakítására is - és barátságáért cseré-
be ezek a szépfiúk aktívan segítik majd 
a hõst az Antaloor világában felmerülõ 
különbözõ problémák megoldásában.

zonaren7: Lehetõség lesz a fegyverek és 
páncél elemek „összeépítésére”, mint a 
„Two Worlds I”-ben?

Megtartottuk a fegyver- és páncélfej-
lesztés alapelveit, zonaren7 - és tovább 
bõvítettük a rendszert. A CRAFT-nak 
köszönhetõen minden játékos bizonyos 
alapanyagokra bonthatja a fegyvereket 
és páncélokat, mint a szövet, a fa és a 
fém. Ezután felhasználhatja ezen alap-
anyagokat a kívánt fegyver feljavításá-
hoz. Ámbár ez az eljárás minden alka-
lommal egyre költségesebb lesz, minél 
többször alkalmazod, és a hatása egyre 
gyengül... de ezúttal sokkal fejlettebb 
kiegyensúlyozást garantálunk ezen a 
téren.

Toccatta: Lesznek másfajta köpenyek is 
a páncél palástokon kívül, amirõl már 
tudunk?

Persze. A páncél palást amúgy is in-
kább a hiú embereknek való. :-) Ám az 
ambiciózus Mágusoknak és Kószáknak 
természetesen teljes, csuklyával ellá-
tott köpenyek állnak majd rendelkezé-
sükre.

Enok: Átvihetem a szokásos egye-
di játékban használt karakteremet a 
Multiplayer játékba?

Nem, Enok, ez így nem mûködik. Úgy 
döntöttünk, ezt nem vesszük bele, mert 
még jobban ki akartuk egyenlíteni az 
egyes játékosok erejét - ezzel a Több-
játékos mód tisztességesebb lett. Ter-
mészetesen továbbra is létrehozhatsz 
több MP karaktert és fejlesztheted õket 
magasabb szintekre. 

L
ehetõségem nyílt be-
járni egy majdnem-

kész térképet - s ezúttal 
úti célom Cheznaddar volt. 
Cheznaddar egy eléggé le-
pusztult város, Hatmandor 
ellentéte - de mégis megvan 
a maga varázsa. Legalábbis 
én akadálytalanul át tudtam 
lépni fakapuin (ezek a kapuk 
igazán élethûen korhadnak 
ám) - míg Hatmandorban az 
õrök megállí-
tottak és visz-
s z a k ü l d t e k 
oda, ahonnét 
jöttem. Chez-
naddar lát-
szólag nyit-
va áll azon 
k a l a n d o r o k 
elõtt is, akik 
nem rendel-
keznek még 
elég hírnév-
vel.

Elvegyültem a tömegben, 
élveztem a város látványát 
és zsibongását. Az NPC-k 
élethû viselkedése azonnal 
feltûnt. Az emberek kitérnek 
az utamból - de ha véletlenül 
beleütközöm az egyikükbe, 
az rosszalló megjegyzést 
tesz. Az út menti és a há-
zakban mûködõ kereskedõk 
megpróbálják felhívni a fi-
gyelmemet áruikra. A „Kösd 
meg itt életed nagy üzletét”, 
vagy az „Itt mindent meg-
kaphatsz, amire szükséged 

van” kiáltások azonnal fel-
hangzanak, amint túl közel 
érek egy standhoz. Egy utcai 
zenész szórakozatja a ka-
raktereket, akik leültek egy 
asztalhoz a város számos te-
reinek egyikén. Az egyik alak 
még meg is hív engem egy kis 
kockázásra. Megihletett ez a 
valósághû csendélet és úgy 
döntöttem, próbálkozom egy 
kicsit - és elõhúztam a kar-

domat. Az átlagos polgárok 
rémült arcot vágva elhátrál-
tak tõlem. Ezzel szemben az 
õrök minden oldalról körül-
vettek engem és utasítottak, 
hogy tegyem el a fegyvere-
met.

Jobbnak láttam engedelmes-
kedni! (Annyi õrt, te jó ég!) 
Nem akartam próbára ten-
ni a szerencsémet itt - azt 
megtehetem az egyik helyi 
kocsmában is a „kockázás-
ban”. 

EGY PARÁZSLÓ SIVATAGI VÁROSA TWII MEGOLDATLAN ÜGYEI
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