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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A 
„Two Worlds II” a varázs-
lókártyák szinte végtelen 
kombinációját kínálja a já-
tékos számára - és hatásu-

kat azonnal ki is próbálhatja! Az AP 
munkatársait pedig nem kellett két-
szer kérni, hogy kísérletezzenek egy 
kicsit!

Példánkban elhatároztuk, hogy egy 
egyszerû lövedék varázslatot ve-
szünk alapul - majd hozzáadtunk 
egy jégvarázslat kártyát - ez pedig 
száguldó rakétává változtatta kuta-
tásunk tárgyát. Csakhogy a mi kis 
varázslatunk még nem volt teljes... 
hogy megfelelõen és hatékonyan le-
hessen használni szûk alagutakban 
és labirintusokban is, megfejeltük 
egy kis visszapattanó effekttel - s így 
a jégrakétánk néhány lepattan a fal-
ról, mielõtt lecsap egy csapat bûzlõ 
zombira. És hogy kihozzuk a varázs-
latból a maximális sebzést, melyet az 
Élõhalottakra mér, egy utolsó finomí-
tásként megtoldottuk egy Szorzóval.

Amint az a nevébõl is látszik, így 
több jégrakétát küldhetünk ellenfe-
leinkre. Ez nem csak jól hangzik - de 
a látvány is fantasztikus, ahogy a ra-
kéta becsapódik!

De vessünk egy pillantást a színfalak 
mögé... minden varázslat teljes mér-
tékben rugalmas; a játékos tetszõleges 
mértékben alakíthatja a hatásukat és 
erejüket az olyan paraméterek beállítá-
saival, mint az idõtartam, a távolság és 
a repülési sebesség. Maguk a varázsla-
tok kártyákhoz kötõdnek, s ezek kom-
binálhatók, vagy beépíthetõk amulet-
tekbe. Úgyhogy ha felvértezed magad 
egy amulettel és elegendõ varázskár-
tyával, akkor a varázslat készítés õsi 

tudományának mélyére hatolhatsz. 
Micsoda? Hogy nem akarod rögvest 
kipróbálni? Hát jó, vásárolhatsz elõre 
gyártott varázskártyákat is!

Ma Antaloorban három alaptípus 
használható varázslat készítésre: 
Hordozók, Módosítók és Elementális 
hatások. Az Elementális hatások hor-
dozzák a varázslat lényegét, hatásá-
nak magvát. A következõ számokban 
még szó lesz ezekrõl az elemekrõl s 
a hatásaikról. 

EGY MÁGUSSEGÉD KÍSÉRLETEI

MEGÉRKEZETT

Épp most költözött egy kovács 
Alsornára, a szigetre, ahol a já-
tékmenet kezdõdik. Ö bevezet-
heti a játékost a CRAFT rend-
szer rejtelmeibe. Talán megéri 
egy kis idõt eltölteni a kissé 
hibbant erõember társaságá-
ban... ha képes vagy megjavíta-
ni és fejleszteni fegyvereidet és 
felszerelésedet, az akár az éle-
tedet is megmentheti. 

TWII - SAJTÓ BESZÁMOLÓK
„A fotók, melyeket kaptunk, min-
den kétséget kizáróan mutatják, 
hogy a játék ragyogó grafikával van 
megáldva. A PC-n ez a játék igazi 
esztétikai lakomát jelent a szem-
nek. A fejlesztõk sok idõt és figyel-
met fordítottak a részletekre, mint 
például arra, hogy a fû hogyan haj-
lik el, mikor a játékos sétál rajta és 
hogy a bokrot milyen élethûen hajt-
ja félre maga elõtt; a fáklyák lobogó 
lángjára, a falakon a 3D-s kövekre 
és még sok minden másra - mindez 
arra csábít minket, hogy magunkba 
igyuk a fantasztikus hangulatot.”
Jörn Leue, OnlineWelten

„Süssetek nekem egy gólyát - 
de ropogósra ám! Be kell valla-
nom, már azelõtt is jó játékot 

vártunk, hogy tettünk egy sétát 
Antaloorban. De miután beleve-
tettük magunkat egy RPG-be, ami 
egyértelmûen pályázhat a mûfaj 
trónjára - és nem csak technikai 
megoldások, de játékélmény te-
kintetében is - hát, mit mondjak? 
Elakadt a lélegzetünk.”
David Kloß, IamGamer

„A Reality Pump minden más cégnél 
jobban vágyott arra, hogy elkerülje 
az ismétléseket. Most, hogy láttuk a 
játékot, bizton állíthatom, nem áll 
fenn az ismétlõdés veszélye. Épp 
ellenkezõleg, sõt - nem elég csak 
azt mondani, hogy a 2. rész jobb 
lesz - egy igen lenyûgözõ játékra 
számíthatunk.”
Eric Duncan, Gamezone 

FŐCÍM:
Az új mágia rendszerben sza-
badon kísérletezhetsz - és 
még robbanó kártya is akad!

TEMÉRDEK KÉRDÉS:
A “Two Worlds II” rajongók 
ismét kérdésekkel bombáz-
ták a fejlesztők erődjét.

ISMERETEK:
Ezernyi gond - a hatman-
dori élet nehéz lehet, ha 
valakinek nincs pénze

A HÉT GYÖNGYSZEME

Guppie11: Úgy hírlik, hogy Gandohar 
múltja fontos szerepet játszik a játék-
ban. Ha ez igaz, hogyan jelenik ez meg 
a játékban?

Így van, Guppie11. Gandohar tényleg 
nagyon fontos szerepet játszik, külö-
nösen a fõküldetés szálon. A játék so-
rán a játékos különbözõ helyekre jut 
el, ahol Gandohar egykor járt - bár ak-
koriban még köztiszteletben álló tudós 
volt. Több visszapillantás nyújt némi 
betekintést a játékos számára Gandohar 
korábbi életébe és szándékaiba - és így 
jutunk egyre több információ birtokába 
vele kapcsolatban, olyan információk 
birtokába, melyek késõbb létfontossá-
gúak lesznek...

Kyralover1: Láttam egy videóban, 
hogy az õrök futva közeledtek, mikor 
elõhúztam a kardomat. Mi történik, ha 
betöréssel próbálkozom?

Az NPC-k a betörésre is igen élethûen 
reagálnak. Ha néhány NPC szeme láttá-
ra kezdesz játszadozni az ajtó zárjával, 
akkor az NPC-k nagy patáliát csapnak és 
persze hívják az õröket. Ha nincs a kör-
nyéken NPC, nincs lárma. Bár egy dolog, 
hogy feltörsz egy zárat, és megint más, 
ha betörsz egy házba. Ha egy NPC ott-
hon van, nem lesz túl boldog - és hívja 
az õrséget. Ha pedig senki sincs a ház-
ban, kifoszthatod az egész helyet!

StyxX: A Fürkész háttértörténete nagyon 
érdekesen hangzik. Kap ez a téma egyál-
talán szerepet a küldetések során?

Jó kérdés, StyxX. Igen, úgy döntöttünk, 
kedveljük a Fürkészt... és nagyobb 
hangsúlyt fog kapni, mint eredetileg 
terveztük. Például egy küldetés-soro-
zatban a játékos felfedezheti a szuper-
titkos és jól elrejtett laboratóriumokat, 
melyekben a Fürkész készítésének vé-
res szertartásai lezajlottak. És a horror 
szakértõink által megtervezett helyi-
ségek megjelenése tökéletesen tükrö-
zi azok funkcióját. Ezek a helyszínek 
határozottan NEM valók az érzékeny 
lelkületû játékosoknak! 

V
égem van... itt a vég. Valarin 
ezúttal tényleg a markában 

tart. Ha nem egyezem bele, hogy 
kémként dolgozzak neki, el-
mondja Baselnak, hogy elloptam 
a munkások bérét. Nincs válasz-
tásom. És az anyám... nem bírná 
ki nélkülem. Szüksége van rám.

...

Az Istenekre! Biztosan elment az 
eszem, hogy ezzel próbálkozom. 
Ma elõször szolgáltattam infor-
mációt Valarinnak. Ha valaki 
meglátott, halott ember vagyok. 
Szomorú vég lenne ez az õrült 
Jarrad számára.

...

Anyám nincs jól. A doktor azt 
mondja, lehet, hogy megkapta a 
Vörös Halált. Néhány hétig ágy-
ban kell maradnia. És csak akkor 
élheti túl, ha orvosságot kap. Ta-
lálnom kell neki néhány Harmat-
virágot.

...

Micsoda zûrbe keveredtem 
az õrült ötletem miatt? Túl-
ságosan megterhelõ ez ne-
kem... nappal bûnözõnek, 
éjszaka besúgónak lenni. 
Összeszorult a gyomrom, 
amikor észrevettem, hogy 
Délibáb emberei mindenütt ott 
vannak. Még a Városi õrségben 
is! Csak idõ kérdése, mikor fülel-
nek le és vágják el a torkomat... 
vagy valami mást.

...

Nem tudom, hogyan, de valahogy 
sikerült életben maradnom. Ah, 
most kit akarod becsapni?... Már 
meg kellett volna rendelnem a 
koporsómat.
Ha a következõ néhány napot 
nem sikerül túlélnem és megta-
lálod ezt a naplót, vigyázz ma-
gadra, Anyám. Mindig emlékezz 
rá, hogy szerettelek - csak érted 
tettem ezt a sok 
õrültséget. 
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