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VITORLÁT BONTS! IRÁNY AZ ÚJ PARTVIDÉK!
égre elkészült! Tegnap
megérkezett
a
„Two
Worlds II” új alfa verziója tudással és bölcsességgel teli áldott termeinkbe. És amíg
a kilátást élveztük a Veneficus
egyetem erkélyérõl, szemügyre
vehettünk egy gyönyörû öblöt egy
parányi kikötõvel, ahol a móló
mellett egy kis vitorlás hajó ringatózott. Várakozással teli rohantunk le a partra, hiszen már alig
vártuk, hogy felfedezhessük a rég
várt hajókázást.
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Amikor aztán leértünk a mólóhoz, egy vén tengeri medve magyarázott valamit, s úgy tûnt, õ
valami erõsen motivált használt
hajó kereskedõ. Szerencsére a
fejlesztõk igen nagylelkûek voltak
ebben a verzióban, s a szerzõdést
elég könnyen aláfirkantottuk.
Társadalmi helyzetünk hirtelen
megváltozott, s vándorból egy
egyárbocos vitorlás büszke tulajdonosává léptünk elõ. De hát akkor hajózzunk is ki. A „Szóköz”
billentyû lenyomása után hátul
helyet foglaltunk és kezünket
a kormányrúdra tettük. Szeren-
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csére kaptunk néhány tippet a
vén csókától és most el tudjuk
hagyni a kikötõt. Bár navigálási
eleganciánk még inkább hasonlatos a tenger hullámzásához.
Kell egy kis gyakorlás, de némi
erõfeszítésekkel teli idõ múlva
átjutottunk Új-Ashos kikötõjének
határán.
Az alapok elég egyszerûek. Hasonlóan ahhoz, amikor Antaloor földjét tapossuk, a WASD kell a navigáláshoz is. Az
A és D billentyû
segít hozzá, hogy
a hõs a kormányrudat mozgassa.
A
legnehezebb
mûvelet a szél felé
irányítani a bárkát, miközben fél
szemünket a vitorlán tartjuk. Az
árboc tetején lévõ
vörös zászlócska
mutatja az aktuális szélirányt. A
W és S gombok
segítségével fordíthatjuk a hajót
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Hát, majd meglátjuk, vannak-e
Antaloorban jó tengerészek. :-) 

RAJONGÓ KÉRDEZ, RP VÁLASZOL
Az RPGitalia-val való együttmûködés
során az Antaloor Posta csapata ös�szeszedett néhány rajongói kérdést
és elküldte õket a Reality Pumpnak.

Antaloor kalandorai számíthatnak
rá, hogy rájuk mosolyog a szerencse. A játékban egyedi tárgyak egész
arzenálját kínáljuk a játékosoknak.
Az egyik ilyen kiemelkedõ darab a
„Fekete Légió csatabárd”, egy hatalmas fegyver, mely meghunyászkodásra készteti az ellenséget. 

jobbra vagy balra a szélirányba.
Ez úgy jelenik meg, hogy a hõs
egy kötél meghúzásával forgatja
jobbra vagy balra a vitorlát. Csak
ha figyelemmel kísérjük és tökéletesen kihasználjuk a szélirányt,
akkor válik a hajón való utazás
elég gyorssá és kényelmessé. De
elég ebbõl, itt az ideje, hogy vis�szatérjünk a saját fedélzetünkre.

Hogy áll jelenleg a játék?
A játék legnagyobb és legfontosabb
részei már végleges állapotban beépítésre kerültek. Most a kiegyensúlyozáson, a grafikán és az MI-n
dolgozunk.
Birtokolhatunk majd egy házat,
vagy alakíthatunk ki kapcsolatokat?
Fura egy kérdés. Úgy tûnik, ez a
játékos elég tradicionális világszemlélettel bír. :-) Mindkét dologra lehetõség lesz, de nincs köztük
közvetlen kapcsolat. A játékos vehet házat, sõt egy nagyobb küldetés

sorozat jutalmaként ajándékba kap
egyet. És természetesen megteremtheti a pihenéshez szükséges légkört
magának. Ami a szebbik nemet illeti, mélyebb kapcsolat is kialakulhat
a hõs és a nõk között. Ez az udvarlás néha több, néha kevesebb lesz,
mint plátói.
Lesznek kihívást jelentõ labirintusok
fõellenségekkel a multiplayer módban?
Igen. Rendkívül igényes labirintus/
barlang térképeket készítettünk.
Ha átküzditek magatokat ezeken
a térségeken, az élményt megkoronázhatjátok azzal, mikor kihívjátok a fõellenségeket, akiknek a
legyõzéséhez jól szervezett csapatmunkára van szükség. 

FŐCÍM:
Az AP kihajózik. Megtudhatjuk, milyen Antaloor
tengerein vitorlázni

JÓ TUDNI
Rossz modor? Szó sem lehet róla, uram!
A Törvény erõi ellen fordulni az elõtted
álló élet minden terén hátrányosan hat.
Ez bizonyított tény a való világban, és
persze a „Two Worlds II”-ben sincs ez
másként. A játékos többféleképpen ismerheti meg a következményeket attól függõen, hogyan viselkedik. Ha ragyogó páncélú fehér lovagot játszol,
tudnod kell, hogyan bánj udvariasan
és elõzékenyen az emberekkel. Az állandó gorombáskodás, alkudozás és
erõszakoskodás talán csak néhány fura
megjegyzést vált ki az „áldozatokból”,
de ez hamarosan ahhoz vezet, hogy a
városok õrei ferde szemmel fognak rád
nézni. És azok bizony elég kemény legények. Az elsõ utasítások udvariasnak
hathatnak eleinte, de a szavaik hamar
élt kapnak, s ez végül puszta erõszakba
csap át.
A zárt ajtók és ládák a Kánaánt jelentik az ügyes tolvaj számára. Valójában
minden tiltott dolog érdekesnek bizonyul. És a kincs vagy felszerelések találásának lehetõsége csak fokozza ezt
a tényt. DE: egy csepp elõvigyázatosság
aranyat ér. A tisztességes emberek nem
fognak eltûrni egy tolvaj hõst, aki folyton fosztogatja otthonaikat és javaikat.
Néhányuk csak fagyos hangon felszólít
a távozásra, míg mások az õröket fogják hívni. A legrosszabb eshetõség, ha
az éber õrök lopáson kapják a hõst. Ez
azt jelenti, hogy ott kell hagynod csapot-papot és fuss.
Hogy akkor a bûnözõknek esélye sem
lesz? Szó sem lehet róla egy olyan RPGben, ami minden karrier lehetõséget felkínál! A szemfüles tolvajoknak nagyon
jól jöhet, ha követnek néhány szabályt.
Vizsgáld meg a potenciális zsákmány
környezetét, kerüld az õrjáratokat, és
ne babrálj zárt ajtókkal és ládákkal az
olyan zsúfolt helyeken, mint a piactér
napközben. Ha szem elõtt tartod ezeket
a szabályokat, nem lesz gondod a törvény erõivel Hatmandoról Új-Ashosig
sehol.
De a játékos jó eséllyel juthat hozzá
néhány ékszerhez vagy felszereléshez.
Természetesen anélkül, hogy bármilyen
kockázatot vállalna, vagy rejtett csapdába sétálna. 

JÓ TUDNI:
Viselkedj okosan - azt Antaloorban is megjutalmazzák.
De bátraké a szerencse

ISMERETEK:
Hadiparancs: eltünedező
hullák és a Mágus céh - mi
közük van egymáshoz?

HADIPARANCS
shaq Fiqarnak, a Császári

I Hadsereg tábornokának

A múlt éjjel ellopták a bitófáról a felakasztott csempészek rothadó holttesteit. Ez
rövid idõn belül már az ötödik ilyen eset. Nem fogom
eltûrni az esetbõl fakadó következményeket. Az én városomban nem! Az elsõ nyomo-

kat elemezve arra jutottunk,
hogy az erkölcstelen lopások
mögött a Kereskedõ Céh áll,
mivel rendkívül sokféle alapanyaggal kereskednek.
Utasítást adtam a céh három
tagjának kihallgatására. Sajnos ez az információ zsákutcába vezetett. Úgy tûnt, csak
az egyik helyi kereskedõ,

egy Faris nevezetû, tud valamit az incidensrõl. Különös
teremtményekrõl számolt be,
akiket a Mágus Céh régi épületének közelében látott. Lehet, hogy ismét rossz nyomon
járunk, de ez volt az utolsó,
amit ebben az ügyben ki tudtunk deríteni.
Azonnal fegyverezze fel az

embereit és kutassa át a régi
céhházat nyomok után! Nézzen be minden kõ alá és találjon valamit! Az utolsó
határidõ ma éjfél. Adjon le
egy átfogó jelentést kitérve
az elvégzett feladatokra és az
eredményekre.
Gart Valarin,
Az õrség Parancsnoka 
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