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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A 
„Two Worlds II”-ben 
minden varázslatra két 
idõ tényezõ vonatko-
zik: a kiszórás ideje és a 

töltõdési szakasz.

Az elsõ meghatározza, hogy a 
játékosnak mennyi idõre van 
szüksége a varázslat teljes ha-
tékonysággal való kimondására. 
Ha a játékost ez idõalatt megtá-
madják, a varázslat kimondása 
késedelmet szenved, vagy meg is 
szakadhat a felkészülés. Ha oly 
mértékben zavarnak meg, hogy 
fel kell hagynod a varázslással, 
újra kell kezdened az egész fo-
lyamatot.

A varázslásra való felkészülés 
során egy egész sor teendõ vár a 
karakterre, míg végül útnak indít-
ja a varázslatot. A folyamat a va-
rázslat elkántálásával kezdõdik 
és a megszólított erõknek a má-
gus botba való átvezetésével. 
Amint az energia eléri a kritikus 
tömeget, a karakter kimondja a 
záró szavakat, mindent egyetlen 
pontba koncentrál és elszabadít-
ja a pusztító, vagy feltöltõ erõket 

lenyûgözõ fény- és hangeffektu-
sok kíséretében. Ne feledjétek, 
hogy minden mágia típusnak 
megvan a maga egyedi nyelveze-
te, úgyhogy a hatások megjele-
nítései drasztikusan eltérhetnek 
egymástól.

A második idõbeni korlátozás 
meghatározza azt az idõtartamot, 
amire az amulettnek szüksége 
van a feltöltõdésre, hogy ismét 
használatba lehessen venni. Ez 
az idõtartam a varázslat erejétõl 
és természetétõl függõen eltér-
het, tehát néhány egyszerû va-
rázslat csupán másod-
perceket, míg mások 
jelentõsen több idõt 
vesznek igénybe. Ez 
a rendszer korlátoz-
za ugyanannak a va-
rázslatnak az ismételt 
felhasználását és arra 
ösztönzi a játékost, 
hogy használja ki a va-
rázslatok és képessé-
gek teljes arzenálját, 
melyek rendelkezésé-
re állnak az ellenfele-
ik legyõzésére.

Az idõ tényezõkön kívül minden 
varázslatnak van egyfajta „stabi-
litása”. Ha a játékos egy a szint-
jéhez képest túl erõs varázslatot 
akar használni, annak számos 
következménye lehet. Ha sze-
rencséje van, a sercegésen kívül 
más nem történik, de akár egy 
mágikus robbanást is elõidézhet, 
mely sebzést okozhat a játékos-
nak. Ennek ellenére minden ifjú 
tanítvány próbálkozhat minden 
varázslattal, még ha azok rendkí-
vül erõsek is, csak mindig legye-
nek tekintettel az esetleges bor-
zalmas következményekre. 

EGY VARÁZSLATOS VILÁG EGYENSÚLYBAN TARTÁSA

MEGÉRKEZETT

Megérkezett a Szavanna vadvi-
lága. A terjedelmes új tájat sok-
féle állatfaj népesíti be, mint az 
orrszarvúak, struccok, hiénák, 
páviánok, keselyûk stb. Bár e 
lények közül sokan viszony-
lag békések, ha nem provokál-
ják õket, a kalandozás azért 
izgalmas marad a kevésbé ba-
rátságos teremtményeknek 
köszönhetõen. 

ANTALOOR FELSZÍNE ALATT
Kivonatok a Hatmandor biro-
dalmi bányáiban készült orvosi 
jelentésekbõl.

Awad - A Vörös Halál korai 
stádiumában megfigyelhetõ tü-
netek: köhögés és nehéz lég-
zés alvás közben, rövid levegõ 
vétel fõleg beszéd, vagy fizi-
kai tevékenység végzése köz-
ben, tüdõbõl eredõ erõs sípoló 
hang.

Fadi - Kényszeres körömrágás, 
mely összefüggésben lehet a 
fogíny jelentõs mértékû gyulla-
dásával.

Husam - A Vörös Halál diagnosz-
tizálható elõrehaladott stádi-

umban. A páciens az általános 
tünetek nagy részét produkál-
ja, mint a vörös szem, a véres 
könny és a folyamatos nehéz-
légzés. A viselkedési- és elme-
zavar korai jelei figyelhetõk 
meg. A páciens jelenléte kezd 
rossz hatással lenni a többi 
munkás moráljára. Elkülönítés 
javasolt. Valószínû, hogy még a 
hosszas kúrálási idõ sem hoz-
hat javulást.

Jaman - A Vörös Halál lehetsé-
ges korai jelei mutatkoznak a 
gyapjúra való allergiás tünetek 
mellett. Cseréljék le az ágynemû 
huzatot és a ruházatát vászon-
ra. A kezelésre adott kezdeti 
reakció pozitívnak tûnik. 

FŐCÍM:
Antaloor mágia rendsze-
rének behatóbb tanul-
mányozása

INTERJÚ:
Mirek Dymek a TWII fej-
lesztéséről az utolsó 100 
méteren

ISMERETEK:
Sziklák között - utak a ma-
gasban, furcsa eszközök 
és még furcsább szobrok

A HÉT GYÖNGYSZEME

Bár a „Two Worlds II” 
fejlesztõ csapata éjt 
nappallá téve dolgoznak 
a fejlesztés utolsó sza-
kaszában, sikerült né-
hány szóra elkapni Mirek 
Dymeket, hogy engedjen 

bepillantást nyernünk az utóbbi né-
hány nap eseményeibe. Ezer köszönet 
a Reality Pump elfoglalt vezetõjének az 
új információkért, és hogy válaszolt né-
hány - a játék fejlesztésével és általános 
állapotával kapcsolatos - kérdésre.

AP: Hogy halad a „Two Worlds II” hõsi 
RPG fejlesztése?

Mirek: Kitûnõen. Célegyenesben va-
gyunk, jelenleg a számos játék elem 
kiegyensúlyozásán, a játék különbözõ 
látványelemeinek finomításán dolgo-
zunk. A listánkon elsõ helyen áll az 
intuitív játék vezérlés véglegesítése, 
és a játék menük felépített és rende-
zett megjelenésének biztosítása. Nem-
rég jelentõs változtatást iktattunk be 
a CRAFT eszköz felhasználói felületén, 
mely még könnyebbé teszi a játékos 
dolgát a felszereléssel kapcsolatos szá-
mos mûveleti lehetõség beazonosításá-
ban. Legyen szó akár megsemmisítésrõl, 
fejlesztésrõl vagy átszínezésrõl - min-
den opció és szükséges feltétel - mint 
a színes cserépedények a festõ készlet 
számára vagy az anyagok a fejlesztés-
hez - felsorolásra kerül az igen részle-
tes leírásban.

AP: Lehetséges új elem hozzáadása a já-
tékon végzett végsõ simítások közben?

Mirek: A játék fõ elemei már készen 
vannak és természetesen beépítésre 
kerültek. Ennek ellenére folyamatosan 
mérlegeljük az új tartalmak és finomsá-
gok lehetõségét, feltéve, hogy van értel-
me és még kivitelezhetõ. Ha a csapatból 
valakinek még támad egy jó ötlete egy 
mellék küldetéshez, megteszünk min-
dent annak integrálása érdekében. A 
legjobb döntések gyakran spontán szü-
letnek meg.

A másik terület, amit folyamatosan 
bõvítünk, a mini-játékok. Az elmúlt né-
hány napban számos ilyet adtunk hozzá 
a játékhoz. Immár 6 különbözõ kocka 
játék van, úgyhogy elég alkalmad lesz 
eltapsolni a nehezen megkeresett pén-
zedet Antaloor fogadóiban Pókeren, 
Heartsban vagy Kockán! ;-) 

H
átat fordítottam Új-
Ashos nyüzsgõ város-

ának és folytattam utamat 
a kipusztult táj szívébe. Az 
élénk színû város épületek 
látványát sohasem fogom el-
felejteni és gyakran tekintek 
vissza rá szeretettel. Ese-
ménytelen útra számítottam 
a zord, közönséges vidéken. 
Mekkorát tévedtem.

Az esõerdõszerû vidéken tett 
rövid séta után a növényvilág 
magassága és sûrûsége folya-
matosan csökkenni kezdett, 
helyüket óriási sziklák vet-
ték át. Hát, nincs ebben sem-
mi különös. De elcsigázott 
kíváncsiságom azonnal 
feltámadt, mikor fahida-
kat pillantottam meg a 
sziklaképzõdmények 
közt. 

Összeszedtem ma-
gam és elkezdtem 
megmászni né-
hány lépcsõt, az-
tán a magasban 
húzódó utak 
egész hálózata 
tárult szemem 
elé. A közép-
pontban egy ha-
talmas teraszt 
vettem észre, mely 
úgy tûnt, kõbõl ké-
szült. Ahogy halad-
tam elõre, találtam egy 
nagy, zárt kõkaput, ami 
egy mély, sötét barlangba 

nyílt. A közepén egy hosszú 
sziklanyúlvány állt, s ezt sok 
különös szerszámmal teli 
kõedény vette körül. A fa-
lak mentén kerek fejû furcsa 
szobrok sora húzódott, és 
az egész helytõl kirázott a 
hideg. De sajnos itt ér véget 
beszámolóm errõl a világról, 
mivel nem tudtam róla töb-
bet kideríteni... a fejlesztõk 
ott álltak a hátam mögött 
kötéllel, szájpecekkel és szi-
gorú tekintettel. :-) 
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