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A Hírújság TArTAlmA röviden:

M
eleg nyári nap Krak�
kóban. Itt vagyunk a Re�
aliy Pump fejleszt� �sa�� �sa� �sa�
pat szent �sarnokában 

� és egy Marek Jeziorski nevû atléta 
alkatú fi�kót nézünk, amint egy tes�
thezálló ly�ra öltözéket húz magára. 
Fakard van nála és egy gonosz vi�
gyort próbálgat. He? Mi köze van 
ennek a “Two Worlds II” fejleszté�
séhez � kérdezhetnétek. A választ 
pedig... nagyon is sok! Az új XMS 
eljárás segítségével tökéletesítik a 
játékbeli mozgáste�hnikát. Az XMS 
egy összetett mozgás érzékel� rend�� rend� rend�
szer, amely radikális lehet�ségeket 
nyújt, mivel nin�s szükség veze�
tékekre. Gondos kutatómunka és a 
különböz� rendszerekkel végzett 
tesztelési fázisok vezettek ehhez a 
te�hnológiához � összetettsége és 
rugalmassága forradalmasítja az 
RPG mûfajt.

Na jó, térjünk vissza a ly�ra�ha�ukás 
kísérleti nyulunkhoz... Bár Marek már 
a tradi�ionális kardforgatás elismert 
mestere, tovább fejleszti te�hnikáját 
� és fakardja �sak úgy suhogtatja a 
leveg�t! Ez azt jelenti, hogy h�sünk 
néhány igen lenyûgöz� mozdulattal 
kápráztat el majd minket. A te�h�
nológiai áttörésnek köszönhet�en 
a “Two Worlds II”�ben a mozdula�

tátvétel b�séges 
kínálatával ta�
lálkozhatunk 
majd � 
ezenkívül 
a külön�
böz� stí�� stí� stí�
lusok és 
f e g y v e r e k 
m e g j e l e n í �
tése a har�ot 
valóságosabbá 
teszik, mint 
valaha. Egy 
igazi színész 
gondoskodik 
arról, hogy 
a h�s gesz��s gesz�s gesz�
tusai és 
m o z d u l a t a i 
is még realiszti�
kusabbak legyenek. Ezek az állítólag 
kis momentumok fontos szerepet 
játszanak az igazán hangulatos 
környezet kialakításában � ez azt 
jelenti, hogy a játékosnak nem �sak 
a kimondott szavakra kell majd fi�
gyelnie, hanem a gesztusokra is, 
hogy azok összhangban vannak�e a 
beszéddel. 

VALÓSÁG IHLETTE MOZGÁS

A VÍZIPIPA!

A fejleszt�k most egy új részlet 
kidolgozásán ügyködnek � s ez 
egy újabb indok arra, miért lesz 
biztos siker a „Two Worlds II”! 
Bizonyságul íme egy gyöngyszem 
Hatmandor sivatagi városából... 
egy hagyományos vízipipa, mellyel 
sokféle formában találkozhattok 
majd. 

DOLGOZZ ÉS KERE$$...
... ÉS VEGYÉL SAJÁT ÜZLETET!
A korábbi számokban már 
említettük, hogy saját üzle�
tet vehetsz a „Two Worlds 
II”�ben. Ehhez a játékos�
nak a Keresked� Céht�l meg 
kell vennie egy kis épületet, 
amelyben eladhatja az áruját. 
És nem kell mindig ott lennie 
� egy üzletvezet� is megteszi. 
Dolgozók felvételéhez a helyi 
NPC�k közül kell alkalmaz�
nia valakit. Minden dolgozó 
NPC�nek van egy „adatlapja”, 
ami megmutatja, mit állítanak 
el�, mennyit keres és mennyi 
id�be telik neki például egy 
hosszúkard elkészítése. A be�
fejezett termékek minden este 
felvehet�k. A munkafolyamat 

magját a „KMH” 
(Köl�sönös munka�
köri hatékonyság) 
rendszer képezi. 
Üzletemberként a 
játékos hírneve 
több tényez�t�l 
is függ, például, 
hogy mennyire 
pontosan fizeti 
meg az embereit, 
vagy hány alkalma�
zottat rúg ki. Ha a 
játékos beindítja és 
jól vezeti az üzle�
tét, �sú�smin�ségû 
fegyverekhez is 
hozzájuthat � jó 
áron. 

FŐCÍM:
Valóság ihlette mozgás. 
A rugalmas MoCap tech-
nológia új lehetőségei!

INTERJÚ:
Céhek és NPC-k! Mirek 
Dymek RP főnök ismét 
felvilágosít minket

ISMERETEK:
Rendszeres tájékoztatást 
nyújtunk Antaloor vi-
lágáról - ma: a Szavanna!

I N T E R J Ú

A HÉT GYÖNGYSZEME

Ahogy ígértük, folytat�
juk a Mirek Dymek stúdió 
vezet�vel készített inter�
júnkat.

AP: Mirek, mondhatsz ne-
künk még valamit a frakciókról?

Mirek: Öt különböz� f� frak�ió lesz a 
játékban. Három hivatalos és könnyen 
megtalálható � de a másik kett� rejtve 
dolgozik, és a játékosnak be kell 
szivárognia, hogy meglelje �ket. A játékos 
szabadon eldöntheti, mely közösséghez 
akar tartozni � de mindegyiknek 
megvannak a maga küldetései és hírnév 
rendszere. Az Egyedi játékos módban a 
játékos egy bizonyos frak�ió vezet�jévé 
is válhat.

AP: Ténylegesen mekkora lesz a világ?

Mirek: Te�hnikai szemszögb�l Antaloor 
új rész kb. 60 km2 területû lesz � de a 
méret nem els�dleges, minden teret 
élettel szeretnénk megtölteni. Azt 
akarjuk, hogy a játékos minden per�ben 
új és érdekes helyet fedezzen fel � olyan 
helyeket, melyeknek mind megvan a 
maga története. Nem sok teret adtunk 
az automatikusan generált állat� és 
növényvilágnak.

AP: Mit várhatunk az NPC-k viselkedésétõl?

Mirek: Antaloor városait sok egyéni 
NPC lakja majd, akik mind vég�
zik a napi tennivalóikat, 
s ennek megfelel�en 
is viselkednek. Ez azt 
jelenti, hogy dönt�en hoz�
zájárulnak a játék szo�iális 
elemeihez. Például a játékos 
pénzt adhat a koldusoknak 
némi informá�ióért, vagy zûrzavart okoz�
hat a zsúfolt pia�on és megpróbálhatja 
kirabolni a pultokat a kavarodásban � de 
az ilyen viselkedést megtorolják, ha ész�
reveszik.

AP: A játékosnak lehet társa a kalandjai 
során?

Mirek: Igen, belevettük ezt a lehet��
séget is a játékosok kérésére. A h�s 
most már felbérelhet zsoldosokat is, 
hogy kísérjék �t. És ha bír a megfelel� 
képességgel, lényeket is megidézhet, 
akik egy ideig segítik �t az útján. 

A „Two Worlds II” 
fejlesztése so�

rán a �sapat új as�
pektusok beépíté�
sére fókuszált az 
RPG világban � és 
ez nem �sak az ele�
mekre, de a hely�
színekre is vonat�
kozott.

Dzsungelek, sivata�
gok és mo�sarak ta�
lálhatók manapság 
a legtöbb RPG játékban � de 
eddig e mûfajban ritkán lehe�
tett találkozni a szavannával. 
Egy szavanna tájképe temér�
dek lehet�séget nyújt, amit a 
Reality Pump sikeresen kiak�
názott.

Vegyük például az állatvilá�
got... majmok és orrszarvúak, 
páviánok és keselyûk népesí�
tik be a „Two Worlds II” sza�
vannáját � de a növényvilágnak 
is megvan a maga hangulata; 
lágyan kiemelked� dombok, 
szélben hullámzó magas fû, 

magányosan álló 
fák és 

óarany színben pompázó vi�
dék, amerre �sak a szem ellát 
� ez teszi oly különlegessé ezt 
a helyet.

Mivel a sivatag közelében 
terül el, Hatmandor az a 
hely, ahová a szavannát fel�
fedezni vágyó játékosoknak 
el kell jutnia. Rengeteg meg�
oldásra váró küldetés van 
itt � és persze a rejtélyes 
nyersanyag, a „Kristály”, 
amely sok felfedez�t vonz a 
sztyeppékre. A vadállatokon 
kívül a szavanna hemzseg 
az értékes anyagot keres� 
emberekt�l is. Gandohar se�
regei folyamatosan irányítá�
suk alatt próbálják tartani a 
„Kristály” bányászatát � de 
a helyi lázadók keményen 
har�olnak függetlenségü�

kért. Légy óvatos � nehogy 
elkapjanak az ellenséges 
er�k társaságában... 

VAD & GYÖNGYÖRŰ: A SZAVANNA
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