
Belső hírek a
„Two Worlds”

hivatalos információ
forrásából - kizárólag 

Újság előfizetőknek

ZUXXEZ Entertainment AG • Rittnert Straße 36, 76227 Karlsruhe, Németország • press@zuxxez.com www.twoworlds2.com 23. szám/2010. július

2010.
23. szám

A Hírújság TArTAlmA röviden:

M
iután az Antaloor Posta 
elmagyarázta a „Two 
Worlds II” varázslat 
rendszerének többé-ke-

vésbé elméleti részét, úgy döntöt-
tünk, kiküldjük a tûzvonalba az 
egyik írónkat. Túlélte az Antaloorban 
tett utazást és gyõzedelmesen ha-
zatért, tarsolyában néhány érdekes 
tapasztalattal és részletekkel a Mo-
csár legmélyebb bugyrairól. De ol-
vassátok el ti magatok a jelentést...

„Elméletben nincs túl sok értelme 
ezt fejtegetni. Miután megtanultam 
a kártya-rendszerû mágia rend-
szer alapjait és készítettem néhány 
lenyûgözõ és cuki kis robbanó va-
rázslatot, elindultam a Mocsár söté-
tebb területei felé. Az elsõ támadást 
két Halállovag intézte felém, amit 
csak megmosolyogtam. Az egyiket 
egy jégcsapással elintéztem. Mivel 
az elsõ varázslattal elvétettem a 
második Halállovagot, még egyet 
kellett használnom, de az eredmény 
ugyanaz volt... végleges és haté-
kony. És amikor a sötétben harcol-
tam, a mágia effektek és részecskék 
kiteljesíthették optikai látványukat 
és igen ütõsen néztek ki. A hatás 

csak fokozódott, mikor egy óriási 
és erõs tûzfallal elpusztítottam egy 
csapat felém rohanó csontvázat. A 
lángok nagyon valósághûen táncol-
tak a padlón és körkörösen terjed-
tek szét jómagammal a középpont-
ban. A végzetes szépség varázslata. 
Csakhogy ez a varázsige erõsen 
leapasztotta a varázserõmet, és az 
utolsó „életben maradt” csontvázat 
magamnak kellett elintéznem bar-
bár módszerrel, a botommal. Bár ez 
is elég jól mûködött, messze az én 
szintem alatt volt, hiszen én most a 
nagy mágusként kí-
vántam játszani.

És ezért nem akar-
tam bepiszkolni a 
kezemet. Úgyhogy 
megnyitottam a 
mágia menüt, a 
„Tûzfalat” lecse-
réltem egy jó kis 
idézõ varázslatra, 
s visszatértem a 
játékba. Elõször 
is kiválasztottam 
a „láthatatlan-
ságot” és lassan 
eltûntem, vagy 

inkább olyanná váltam, mint a 
lebegõ víz. Ily módon felkészülve 
besétáltam egy csapat Árny Szer-
zetes közé. Amikor megállapod-
tam a banda közepén, kimondtam 
az idézõ varázsigét, mire egy éles 
villanástól kísérve négy óriás pók 
jelent meg, s azonnal a szerzete-
sekre támadtak. Illendõen vissza-
vonultam, és hátradõlve élveztem 
a mûsort. Kipihenten és boldogan 
álltam neki kifosztani a holtteste-
ket és szereztem néhány fincsi új 
varázskártyát is.” 

MÁGIKUS TŰZIJÁTÉK VONJA FÉNYBE ANTALOORT

MEGÉRKEZETT

A fejlesztõk beépítették a CRAFT-
rendszer (majdnem) végleges 
megjelenési formáját. Bal ol-
dalon láthatók a fejlesztéshez 
szükséges elemek, míg a jobb 
oldalon azokat az anyagokat 
mutatja, melyekbõl a páncél ké-
szült. 

ANTALOOR FELSZÍNE ALATT
Ma a hatmandori bányákból 
érkezõ havi orvosi jelentések 2. 
részét néztük ki nektek. Csakhogy 
ezúttal a munkások nem voltak 
túl szerencsések és szenvedéseik 
elég változatos módon nyilvánul-
tak meg.

Labib - fekete, lepedékes nyelv, a 
nyelv hegyén gombafertõzés álla-
pítható meg.

Misbaah - a Vörös Halál utolsó 
stádiuma állapítható meg, vörös 
szem, véres könny, vörös arc, 
életébõl hátralévõ becsült idõ: 3 
nap.

Nabil - skizofréniás tünetek mu-
tatkoznak az állandó földalatti 
tartózkodás következtében, hal-

lucinációk, téveszmék és rángá-
sok.

Ridwan - a Vörös Halál elsõ jelei 
fedezhetõk fel az alkoholmér-
gezés tünetei mellett, szállásán 
rendszeres kutatás tartandó el-
rejtett üvegek után.

Sabir - munkavégzés közben el-
szenvedett balesetben elveszítet-
te bal szemét és fülét, a felelõs 
munkásokat megtaláltuk és azon-
nal megbüntettük.

Therbo - rendkívül feldagadt 
láb, miután leesett és gangrénás 
fertõzést kapott.
Bíztató, hogy nincs jele a fekete 
kórnak. 

FŐCÍM:
Ha nekromanták ellen har-
colsz, elkerülhetetlen, hogy 
ellenük fordítsd mágiájukat

JÓ TUDNI:
Szűkében vagy a képesség 
pontoknak? A hirdetőtáblák 
sokat segíthetnek.

ISMERETEK:
“Kristály vadászat” - csa-
patmunka a multiplayer 
módban

A HÉT GYÖNGYSZEME

Hirdetõtábla: apró-cseprõ munkák 
nagyratörõ kalandoroknak egész 
Antaloorban

A „Two Worlds II”-ben tett felfedezései 
és kalandozás során egyszer minden játé-
kos eljut oda, hogy nem tud már tovább 
fejlõdni. A túl erõs ellenségeken nem jut 
túl, vagy csak néhány apróság hiányzik a 
következõ fejlesztéséhez, például egy jobb 
kardhoz vagy páncélhoz. Azonban nincs 
okod az elkeseredésre, vagy a sajnálkozás-
ra. Antaloor számos lehetõséget kínál szá-
modra, hogy újra csúcsformában lehess. 
Például a városokban, falvakban és céhek-
nél mindenütt különbözõ munkákat kínál-
nak a hirdetõtáblákon. És ezeknek kelle-
mes mellékhatása a megszaporodó vagyon 
és képesség pontok.

Az ilyen munkák mennyisége és változa-
tossága hihetetlen mértékû, úgyhogy ne 
lepõdj meg, ha a lusta városlakók küldönc-
ként használják a hõst a csupán néhány 
lépésre lévõ célig. Más embereket õrületbe 
és kétségbeesésbe kergetnek a vadállatok, 
amik megszállják a tanyákat és felfalják a 
szükséges és létfontosságú termést. Még a 
rejtélyes és gyanús esetek sem tartják visz-
sza a kíváncsi hõst attól, hogy beleavatkoz-
zék és a dolog mélyére hatoljon, függetle-
nül attól, hogy becsületbeli ügynek érzi-e, 
vagy pusztán a nyereségvágy hajtja. Tehát 
ne csodálkozz, ha útonállók vagy fekete 
kalaposok mozgósítják erõiket válaszként 
a hõs tetteire. Ebbõl kifolyólag aztán más 
jellegû meglepetéseket garantálunk.

A küldetések változatossága is bámulatos. 
Néha a hõsnek egy ritka orvosságot kell 
leszállítania, vagy akár végleg nyugalom-
ba kell helyeznie egy sereg élõhalottat egy 
egykori katonai táborban. Szóval unalom-
ra nem kell számítani a küldetések során. 
Arannyal teli erszénnyel, néhány képesség 
ponttal és erõsebb felszereléssel a koráb-
ban túlerõben lévõ ellenségek is sokkal 
könnyebben legyõzhetõk.

És így még közelebb juthat a hõs eredeti 
céljához: hogy megmentse húgát és persze 
bosszút álljon Gandoharon. 

K
özel 50.000 látogató járt 
az E3 Elektronikus Szó-

rakoztatási Kiállításon, a 
Los Angeles-i Kongresszusi 
Központban. Itt megcsodál-
hatták a PC-re és konzolokra 
készült legújabb játék fej-
lesztéseket. És a világ leg-
fontosabb játék konferenciá-
jának középpontjában állt... 
Na, találgassatok! Így van: a 
„Two Worlds II”. 
És a játék elég erõs 
pozitív hatást gya-
korolt a közönség 
túlnyomó részé-
re. A standunkon 
8 demo állomást 
állítottunk fel és 
persze el is káp-
ráztattuk az RPG 
és fantasy rajon-
gókat.

A zártkörû he-
lyiségben a 
multiplayer elsõ 
fejezetét lehetett 
kipróbálni. Úgy-
hogy a csapatunk 
lazításként ját-
szott egy keveset 
a rendkívül iz-
galmas, „Kristály vadászat” 
módban, mielõtt a konferen-
ciával járó feszített tempó 
kezdetét vette. Ez az extra 
mód egy 8 játékos számá-
ra megalkotott térkép, ahol 
különbözõ kristályokat kell 
összegyûjteni. Természete-

sen két csoport csapatmun-
kája kell hozzá, és nem hoz-
hat zavarba, ha egy kristály 
helyett hirtelen az ellenfeled 
kardja lebeg majd a szemed 
elõtt. És a párbaj nem alku 
tárgya.

Szóval a csapat eldönthe-
ti, hogy megtámadja és ki-
fosztja-e az ellenséget, vagy 

inkább rohanás módban 
összegyûjt annyi kristályt, 
amennyit csak lehet.

Egyébként a konferencia 
technikai szempontból is 
elég sikeres volt. :-) 
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