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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A
z Antaloor Posta legutób-
bi számában meséltünk 
arról, hogy a játékos visel-
kedése tényleg befolyással 

van arra, mi történik vele a játék-
ban. Azonban mivel minden NPC 
kommunikál egymással, a hõs ál-
talában helyrehozhatja rosszhírét, 
ha szívességet tesz az NPC(k)-nek 
aki(ke)t megsértett, vagy ha kifizet 
helyette(ük) néhány dolgot, vagy 
szolgáltatást.

Éppúgy, mint a valódi világban: a 
jótettet megjutalmazzák, a rosz-
szért pedig büntetés jár. Ennek el-
lenére néhány helyzetben a játékos 
csak keményebb módszerekkel ér-
heti el a célját, mint a fenyegetés, 
zsarolás és megvesztegetés - vé-
gül is egy játékot, aki a sötét hõs 
szerepét öltötte magára (vagy akár 
õbelõle lett maga a Leggonoszabb 
Fickó), sohasem kellene megbün-
tetni egy rossz cselekedet miatt, 
igaz?

Egy játékos hírneve befolyás-
sal lehet még a saját termelõ 
mûhelyének üzletvitelére is (Igen, 
a "Two Worlds II"-ben a játéko-

soknak saját mûhelyek építésére is 
lehetõségük van!).

Végtére is az alkalmazottak is csak 
átlagos emberek, akik átlagos vi-
selkedési formát követnek. Más 
szóval ha rosszul fizetik õket, vagy 
nem kapnak fizetést, az alkalma-
zottak morálja csökken és a fõnök 
(ez a játékos) hírneve ezzel együtt 
zuhan. Ám ha prémiumot kapnak, 
termelékenyebbek lesznek és a cég 
egyre több leendõ vásárló figyel-
mét hívja fel magára.

Az, hogy a kereskedõk hogyan bán-
nak a hõssel - és fordítva - attól függ, 
mennyi pénze van. 
Ha a játékos kül-
detéseket teljesít 
a kereskedõknek, 
pl. ha megtisztít 
egy kereskedelmi 
útvonalat minden 
banditától, akik az 
utazókat fosztogat-
ják, vagy megkeres 
nekik egy árucik-
ket, amihez nagyon 
nehéz hozzájut-
ni, a kereskedõk 

nagylelkû kedvezményeket és áren-
gedményt adnak neki jutalmul! Az 
olyan kereskedõk esetében, akik 
egy bizonyos csoporthoz (Céhhez) 
tartoznak, még elõnyösebb a játé-
kos számára, ha növeli hírnevét ab-
ban a bizonyos Céhben - egy sikeres 
karrier kiépítése az öt nagy fõ cso-
port egyikében rengeteg elõnnyel 
járhat a játékos szempontjából. Ha 
a játékos szívességet tesz bizonyos 
csoportok tagjainak, hírnév ponto-
kat kap, melyek befolyásolhatják 
helyzetét a kérdéses Céhben. Ily 
módon a hõs zöldfülû kezdõbõl 
élõ legendává válhat mindössze 10 
lépésbõl. 

JÓ TETT HELYÉBE JÓT VÁRJ

MEGÉRKEZETT

Gyakorlat teszi a mestert... és ez 
vonatkozik az íjászokra is! Úgy-
hogy a Reality Pump kiötlötte ezt 
a nagyszerû eszközt a távolsági 
fegyverekben való jártasság gya-
korlására és fejlesztésére. 

TWII - SAJTÓ BESZÁMOLÓK
Az elmúlt néhány hétben szá-
mos magazin szerkesztõ in-
terjúvolta meg a „Two Worlds 
II” fejlesztõit - és õket azonnal 
meg is hívták, hogy megtegyék 
elsõ lépéseiket a játék fantasz-
tikus világában! A szerkesztõk 
le voltak nyûgözve - az AP pe-
dig összeollózott néhány véle-
ményt.

„A „Two Worlds II”-ben tényleg 
megvan a lehetõség, hogy egyi-
ke legyen a legjobb játékoknak. 
A fejlesztõk következetesen a 
megfelelv dolgokra fókuszál-
tak - több történet, több érzelmi 
kötõdés és még nagyobb sza-
badság a játékmenetben!”
Jochen Gebauer, Spieletipps.de

„Manapság minden fantasy RPG-
nek be kell bizonyítania, hogy 
megvan a létjogosultsága a ki-
váló Dragon Age-dzsel szem-
ben. A „Two Worlds II” elnyer-
te a jogot... különösen az Xbox 
360 platformra. Ezen a konzo-
lon mérföldekkel a BioWare hõsi 
eposza elõtt jár.”
Matthias Grimm, Gamona.de

„A vadiúj motor a „Two Worlds 
II”-t az egyik látvány szempont-
jából a legszebb RPG-vé teszi, 
amit valaha láttam - és amit ed-
dig magából a játékból láttunk, 
átkozottul meggyõzõ volt, mivel 
itt nyilvánvalóan szó sincs ötlet-
hiányról.”
Andreas Philipp, Gameswelt.de 

FŐCÍM:
Kölcsönös bizalom Anta-
loorban - hatással lehet a 
pénzügyi helyzetedre.

JÓ TUDNI:
Tulajdonságok és képességek - 
hogyan fejlesszük karakterün-
ket és mire szakosodjunk?

ISMERETEK:
Nyáron valóban megcsíphet-
nek téged a darazsak... de An-
taloorban ez halálos is lehet.

A HÉT GYÖNGYSZEME

Moduláris rendszer a hõsöknek

A Reality Pump valóban erõsen odafi-
gyelt arra, hogy a lehetõ legnagyobb 
szabadságot biztosítsa a játékosok szá-
mára hõseik megalkotásában és fejlesz-
tésében. Például a játékosnak nem kell 
mindjárt a játék elején kiválasztania, 
mely osztályba tartozzon, mint a leg-
több RPG-ben - ezt a döntést elég a játék 
közben meghoznia.

A karakter tulajdonságok fejlesztésében 
a fejlesztõk különbséget tettek a „tulaj-
donság” és képesség pontok között, me-
lyeket a hõs a szintlépések alkalmával 
kap. Ezt a sikeres rendszert valószínûleg 
már ismeritek az elsõ „Two Worlds”-bõl 
- de most alig lehet ráismerni, annyira 
átdolgozták.

A tulajdonság pontok a négy fõ attribú-
tumra vannak hatással: ügyesség, életerõ, 
erõ és akaraterõ. A képesség pontok az 
egyedi képességekhez rendelhetõk hoz-
zá, melyekre a játékos szakosodni kí-
ván. Attól függõen, hogy mely képesség 
kapja a legmagasabb értéket, a hõsbõl 
lassanként Harcos vagy Mágus válik. Ha 
késõbb kiderül, hogy hõsöd képességei 
nem igazán illenek saját játékos stílu-
sodhoz, látogatást tehetsz egy „lélek-
búvárnál” és lenullázhatod hõsöd ké-
pesség fáját - így lehetõséged nyílik rá, 
hogy bármely képességeket újra össze-
kombináld egymással - és létrehozd sa-
ját egyedi osztályodat. De légy óvatos... 
a lélekbúvár nem adja olcsón a szolgál-
tatásait!

Antaloor hõsei fõként az ellenfelek ap-
rításával és küldetések megoldásával 
juthatnak tapasztalathoz és vehetik át 
az irányítást tulajdonság és képesség 
pontjaik felett - és ily módon léphetnek 
szinteket is. Van még néhány más dolog 
is, melyek segíthetnek további pontokat 
gyûjteni - például a zárfeltörés, a lopás 
és persze az, ha megnehezíted Gandohar 
egy-két katonájának életét! 

A
kkor most kezdjük a pozi-
tívumokkal: jó messzirõl 

hallhatod, ahogy ezek a ször-
nyetegek zümmögnek és 
dongnak, amikor meg akar-
nak téged támadni. Hát ennyi 
- most térjünk rá a veszélyes 
dolgokra...

Az Óriás darazsak általában 
rajokban repülnek - szerve-
zetten támadnak és igazán 
halálos ellenfelek, ha valaki 
túl közel merészkedik terü-
letükhöz. Szerencsédre ezek 
a veszélyes térségek könnyen 
felismerhetõk a rovarok ha-
talmas fészkeirõl, melye a 
fákról csüggnek alá.

Ha egy kalandor áthalad egy 
ilyen vidéken, ajánlatos jól 
harcolnia - vagy legalább 
gyorsan futnia! Az Óriás da-
razsak fullánkja nagy sebzést 

okoz, mert ez az igen hegyes 
fegyver hatalmas nagy - és 
méregtõl csöpög.

Ezek a szörnyek könnyedén 
kitérnek a támadásod elõl 
is, mivel nagyon fürgén re-
pülnek. És amikor a Királynõ 
is harcba bocsátkozik, jobb, 

ha elõállsz valami hasznos 
ötlettel! Könnyen felismer-
heted õt a többiekénél jóval 
nagyobb testérõl - valójában 
a Királynõ olyan, mint egy ki-
sebb Fõellenség!

A menekülés sem segíthet 
túlságosan, hiszen a repülõ 
rovarok általában gyorsab-
bak egy futó hõsnél. Azonban 
rendkívüli módon kötõdnek 
territóriumukhoz, így ha elég 
messzire jutsz a fészküktõl, 
általában felhagynak az üldö-
zéssel. 
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