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A Hírújság TArTAlmA röviden:

M
ostanra komolyra for�
dultak a dolgok! Múlt 
héten el�s��r ��ts�ot��s��r ��ts�ot�s��r ��ts�ot�
tunk a “Two Worlds II”�

vel és fergeteges volt!

A Reality Pump igen magasra emelte a 
tétet � grafikus, hangulati és technikai 
s�empontból is � és mi ma�d meg�r�l��r�l�r�l�
t�nk érte! Oké, akkor egyel�re fel��re fel�re fel�
hagyunk a dics�ítéssel. S�eretnénk 
nektek, AP olvasóknak egy kis í�elít�t 
adni abból, milyen ér�és volt ��ts�ani... 
El�s��r egy pincehelyiségben tal�ltuk 
magunkat, ahol f�kly�val vil�gítot�
tunk. H�t, emberek, ahogy a l�ngok 
�rnyéka ��ts�ott a falon, a� elképes��
t�en valós�gos volt! �s ebben a fé��en valós�gos volt! �s ebben a fé�en valós�gos volt! �s ebben a fé�
lhom�lyban ért minket a� els� nagy 
megr��kódtat�s! Egy csapat ork � ha 
his�itek, ha nem, BARÁTSÁGOSAK � 
�elent meg, él�k�n egy figyelemremé�
ltó ork bérgyilkos n�vel, és elkísértek 
minket a k�vetke�� helys�ínre... “Mi 
lehet em�g�tt?” � kérde�t�k magunk�
tól. B�rmi is �ll�on a h�ttérben, ki 
fog�uk deríteni, mert tel�esen felvil�
lanyo�ódtunk...!

A�ut�n el��tt a� ide�e, hogy felf�
ede���k a kanyargós �t��rókat és 
ví� alatti vil�gokat, melyek tele vol�
tak hihetetlen�l realis�tikus lebeg� 
hordókkal és far�nk�kkel. Felugrot�
tunk egy kis platóra, ma�d egy csi�

galépcs�n halad��n halad�n halad�
tunk felfelé. Most 
m�r l�t�uk, hogy 
mi tartott ennyi 
ideig a fe�les�t� 
csapatnak... 
E � u t � n 
egy óri�si 
hod�lyba 
� u t o t �
tunk, me�
lyet hatalmas 
tartóos�lopok 
dís�ítettek és 
�ókora kandallók 
vil�gítottak meg. 
Z�s�lók lógtak 
a falakon, s a� 
ablakokon �tlósan 
be�radó fényben 
a pors�emek ��rt�k pehelyk�nnyû 
t�ncukat. Ha alaposabban s�étné��
t�nk, egy ú�abb technikai csod�nak 
voltunk tanúi � minden t�rgy, még a 
falikarokba dugott f�kly�k is viss�a�
t�kr���dtek a m�rv�ny padlón. E� a� 
elképes�t� “t�k�r” a legtutibb dolog 
volt, amivel mostan�ban tal�lko��
tunk. M�r tervbe vett�k a k�vetke�� 
l�togat�st a sr�cokho�! 

KEZDŐDJÉK HÁT A JÁTÉK!

AZ AP VISSZATÉRT!

Jó munk�ho� id� kell! Így volt 
e� a� ú� Antaloor Post�val is. A 
képes folyóirat tel�esen ú� form�t 
kapott és a heti meg�elenés helyett 
kéthetente ker�l ma�d kiad�sra. �s 
e� a Two Worlds ra�ongók s��m�ra 
“k�tele�� olvasm�ny” mostantól 
elérhet� � s k�vetni fog�uk benne a 
“Two Worlds II” utolsó fe�les�tési 
f��is�nak minden lépését. Úgyhogy 
kés��l�etek a� i�gis, exklu�ív 
tartalomra! K�ldetés�nknek 
tekint��k, hogy elho��uk nektek 
a legfrissebb híreket a Reality 
Pumptól � még ha er�vel kell is 
kis�edn�nk bel�l�k! S�óval �ó 
s�órako��st... és olvas�st! 

EGY ÖTLETEKKEL TELI VILÁG
Helló Grzegorz! Szó-
val... mutatkozz be!

Hali! A� én munk�m 
a 2D és 3D grafikus 
pro�ektek �ss�ehang�

ol�sa, valamint a ��tékho� v��la�
tok és mûvés�eti tervek kés�ítése. 
A Mûvés�eti Akadémi�n tanultam 
építés�etet és s�obr�s�atot � innen 
a tud�som.

Honnan veszed az ihleted?

Mindenhonnan! Ha nyitott s�em�
mel ��rs�, rengeteg �tleted t��
madhat. E�en kív�l rengeteget 
olvasok és né�egetek illus�tr�lt 
k�nyveket � korl�tlan ihletforr�s 
�ll a� ember rendelke�ésére. A 
régi mesterek munk�inak tanul�

m�nyo��sa is sokat segíthet.

Hogyan közelítetted te meg a “Two 
Worlds II”-t?

Terveink és v��lataink kétfé�
leképpen kés��lnek: gyakran 
igen pontos leír�st kapunk a he�
ly�etekr�l és helys�ínekr�l, amit 
papírra kell vetn�nk � m�skor 
meg csak egy �tletet, néh�ny s�ót 
mondanak a tém�ról. Mindkét 
módnak megvan a maga kihív�sa. 
�n mindig megprób�lok valami 
k�l�nleges �tlettel el�rukkolni, 
e�ért s��momra nagyon fontos a 
kimeríthetetlen �tlett�r a tel�es 
pro�ekt folyam�n. 

FŐCÍM:
Az első lépések a “Two 
Worlds II” világában. A 
mi benyomásaink!

INTERJÚ:
Új rész a kiegészítő he-
lyett! Mirek Dymek RP 
főnök nyilatkozata

ISMERETEK:
Rendszeres tájékoztatást 
nyújtunk Antaloor vi-
lágáról - ma: erdők!

I N T E R J Ú

A HÉT GYÖNGYSZEME

Feltett�nk Mirek Dymek�
nek, a csapat f�n�kének 
néh�ny kérdést.

Íme a v�las�ok 1. rés�e:

AP: Eredetileg a “The 
Temptation” kiegészít�nek ind�lt� miért ha��nek ind�lt� miért ha�nek ind�lt� miért ha�
tároztál mégis úgy� hogy inkább új rész lesz 
bel�le?

Mirek: Imm�r t�bb, mint 30 hónap�a 
dolgo�unk a “Two Worlds” utód��n. E��
id� alatt a pro�ekt óri�sira du��adt � és 
mi tel�esen ú�, elképes�t�en hatékony 
technológi�kat dolgo�tunk ki. E�en tech�
nológi�k mag��t a két éve fe�les�tés�
nek indított vadi ú� motor képe�i. Most 
has�n�t vehet��k a rengeteg munk�nak 
a négy platformra kés��l� “Two Worlds 
II”�n�l. �s mi boldogok vagyunk, hogy egy 

ilyen csúcsmin�ségû motort tudhatunk 
magunkénak, mivel e� elég nagy el�nyt 
�elent a konkurenci�val s�emben.

AP: A “Two Worlds II” címet hirtelen felind��
lásból kapta a játék? Vagy más oka is volt?

Mirek: E� sokkal t�bb, mint egys�erû 
�tneve�és! Tud�uk, hogy a “The 
Temptation” mindenki s��m�ra a 
“kiegés�ít�t” �elentette. E�ért úgy 
d�nt�tt�nk, e�t elvet��k és megkap�a 
a “Two Worlds II” címet, mint �n�lló 
folytat�s. E� a d�ntés értelmet fog 
nyerni, ha �ss�ehasonlít��tok ma�d a 
“Two Worlds”��t és a “Two Worlds II”�t � 
egy vil�g v�las�t�a el �ket egym�stól. A 
��tékban egyéb ter�leteken is vége�t�nk 
módosít�sokat... a k�vetke�� s��mban 
e�ekre is kitér�nk! 

A ntaloor Two Worlds 
1�ben megismert l�tképe 

klass�ikus lombos erd�k��k�k�
b�l, dús, ��ldell� me��kb�l 
és a� e�eket id�r�l 
id�re felv�ltó, els�i�
getelt h��ikókból és 
k��épkori telep�l�
ésekb�l �llt. Tal�l��l �llt. Tal�l�l �llt. Tal�l�
hattunk ott még �si 
romokat, mis�tikus 
helyeket és istent�l 
elhagyott verme�
ket.

A� ú�, még felfede�
�etlen Nyugat�Anta�
loor (ahol ma�d a 
“Two Worlds II” vég�etes ese�
ményei ��ts�ódnak) legal�bb 
annyira lenyûg��� les�, mint 
a Two Worlds 1 helys�ínei. 
S�t! A� ú� grafikus és fi�ikai 
technológi�nak k�s��nhet�en 
a f�k még valós�gosabban 
ringanak a s�élben � és a� 

id���r�s s�es�élye, meg a f�k 
lomb��n �tt�r� napsugarak 
k�pr��ata még l�tv�nyosabb� 

tes�ik a v�rosi és falusi 
ép�leteket. A h��ak, malmok, 
templomok, tany�k és kutak � 
mind ú� terve�és � harmonikus 

meg�elenést bi�tosítanak 
a telep�lések s��m�ra. A 
manu�lisan beilles�tett és 
gy�ny�rûen kidolgo�ott 
t�rgyak feledtetik vel�nk a 
“klóno�ott” falvakat.

A� erd� maga is élettel 
és eredetiséggel les� teli. 

B�rhov� né�el, a� 
�llatok élik ma�d 
m i n d e n n a p � a i k a t . 
Vagy épp kés��lnek 
viss�atérni �regeik�
be, fés�keikbe a� 
é�s�aka k��eledtév�
el, hogy megvéd��ék 
ter�let�ket a v�rat�
lan betolakodóktól! 
A rengeteg k�ldetés 
sor�n a h�s s��m�ra 
a� élet MINDIG tar�

togat meglepetéseket... 

ANTALOOR ZÖLDELLŐ ÉDENKERTJE
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