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A Hírújság TArTAlmA röviden:

M
indannyian tudjátok, 
hogy milyen jó volt a 
„Two Worlds” elsõ ré-
szének grafikája - de a 

Reality Pump most még magasabb-
ra tette a lécet a „Two Worlds II”-
ben... és a sok játékbeli átvezetõ 
videó, melyek a történetet ösz-
szekötik, igazán profitálhatnak a 
fantasztikus grafikából. Ehhez az 
erõforrást az biztosította, hogy a 
legelejétõl fogva figyelmet szen-
teltek a tájak és helyszínek legap-

róbb részleteinek is.

Ebbõl aztán egy olyan életszerû 
és élettel teli világ született, 
amely erõteljes mágnesként 
vonzza majd a játékosokat 
Antaloor világába, hogy minél 
többet fedezzenek fel belõle. A 
dolgok technikai oldaláról néz-
ve a kifinomult LOD rendszer 
(Részletességi Szint) a betöltési 
területekkel kombinálva olyan 
igazán aprólékos részletekkel 
megspékelt képi és egyéb ele-

mekkel kápráztatja el a játékost 
a közvetlen környezetében, mint 
a hullámzó fû vagy a repdesõ pil-
langók - idegesítõ üzenetek meg-
jelenése nélkül. Ezen kívül az új 
LOD technológia lehetõvé teszi, 
hogy bizonyos elõnyös helyekrõl 
akár 4 mérföldre is el lehessen 
látni! A fáradtságos munkával 
kidolgozott finomállítás a távoli 
és közeli nézet között rendkívül 
simává teszi a két nézet közti át-
menetet - s így semmi sem ront-
hatja el a játékélményt az élettõl 
lüktetõ világban tett felfedezõ 
körutak során.

A hab a „Two Worlds II”-tortán 
a hangulati hatások - és ezek kö-
zül igazán ragyogó a napszakvál-
tás és az idõjárás változás. Hogy 
még néhány példát említsek, ott 
vannak még a ködös partvona-
lak, a szél erejének behódoló nö-
vényzet és a vibráló hõhullámok 
is. Még az idõjárásnak is megvan-
nak a maga allûrjei - valószerû 
felhõ mozgás, esõ, vihar és 
erõs széllökések teszik a játék-
élményt igazán lenyûgözõvé 
Antaloorban. 

NYISD KI A SZEMED ÉS ÉLVEZD!

MEGÉRKEZETT

Veszély fenyeget! A „Two 
Worlds II” kreatív elméi éppen 
most készülnek megnehezíteni a 
jövõbeni játékosok életét - még-
hozzá úgy, hogy Antaloor szerte 
rendkívül veszélyes ellenfeleket 
telepítenek a világba. Ez a né-
hány rajz ízelítõt nyújthat abból, 
ami rátok vár majd! 

A 2WII MEGOLDATLAN ÜGYEI...
Sum: A játékosnak meg kell álla-
podnia egy bizonyos osztálynál/
képességnél, vagy ismét elsajátít-
hatjuk majd egyszerre az összes 
képzettséget?
A karakterfejlesztés megõrzi a 
tipikus „Two Worlds” hagyomá-
nyokat. Egy ezermester hõs, aki 
mindenhez ért egy kicsit, hoz-
záférhet minden képzettséghez 
- csak úgy, mint a szakosodott 
mesterek, akik természetesen 
magukba szívhatják a legnehe-
zebb szakképzettségeket is és 
birtokolhatják az osztályfüggõ 
fegyvereket és páncélokat.

Mikewolf: Ezúttal kapunk néhány 
igazán nehéz Fõellenfelet is?
Jobb, ha elhiszed, Mikewolf! Sok 

kisebb Fõellenfelet szórtunk szét 
Antaloorban - talán leszámolhatsz 
velük egy sötét börtön utolsó zu-
gában, vagy egy mellék-küldetés 
végén. De azért vannak nagyon 
cuki karakterek is a játékban.

Arkray: Lesznek fontosabb nõi 
karakterek is?
A „Two Worlds II”-ben megis-
merheted majd az igazi „nõi 
hatamlat”! Természetesen 
ott lesz Kyra, aki ismét fon-
tos szerepet játszik - de ta-
lálkozol majd a mérhetetle-
nül erõs Sárkánykirálynõvel 
is, ÉS Dar Phaval, egy igazi ork 
bérgyilkosnõvel! Nem, nem ment 
el az eszem - LESZNEK ork nõk 
Antaloorban. 

FŐCÍM:
A LOD rendszer jó látás-
viszonyokat ad közelre és 
távolra minden időben.

INTERJÚ:
Myrek a meglepően jól 
szocializált tolvajokról és 
gyilkosokról

ISMERETEK:
A Sivatag fiai és ügyleteik - 
végtelen ellenségeskedések 
és kereskedő karavánok.

I N T E R J Ú

A HÉT GYÖNGYSZEME

Hogyan mûködik az új 
Hírnév rendszer? Mirek 
mindig tudja a választ!

AP: A Hírnév rendszer 
fontos szerepet játszott az 
elsõ „Two Worlds”-ben. A 

„Two Worlds II”-ben hogy fog mûködni?

Mirek: A „Two Worlds II”-ben az volt a 
feladatunk, hogy egy hatalmas hiteles 
játékvilágot hozzunk össze, amelyben 
a lakók alapvetõen ugyanazokat a 
normákat követik, mint a való világban. 
Úgyhogy a hõs legyen tisztában azzal, 
milyen ellenségeket szerez, ügyeljen 
a viselkedésére a fogadókban és a 
kereskedõkkel, koldusokkal való 
találkozáskor és persze ne feledjük... az 
Orkokat ;-).
Ha a játékos nem mutat megfelelõ 
tiszteletet egy orkkal szemben, az 
hamarabb ránt kardot, mint ahogy a 
játékos kinyögné „Bocs, ez hiba volt...” 
és ha ismét összefut a játékossal, akkor 
is ugyanúgy megteszi megint.

AP: Azt mondod, az NPC-k bizonyos 
emlékezettel bírnak?

Mirek: Bezony! Egy olyan összetett 
hírnév rendszert fejlesztettünk ki, mely 
nyomon követi a hõs és az NPC közti 
találkozásokat - és számításba veszi 
minden késõbbi találkozáskor. Tehát 
ha a játékos kekeckedik egy NPC-vel 
egy beszélgetés közben, arra az NPC 
emélkezni fog... és ha legközelebb 
találkozik vele a hõs, az NPC sokkal 
tartózkodóbb lesz a hõssel szemben - 
vagy akár ellenséges. Ez komoly gondot 
okozhat a hõsnek, ha például értékes 
információra lenne szüksége egy NPC-tõl, 
akitõl korábban megtagadta a segítséget, 
vagy mondjuk elkötött egy lovat.

AP: Tehát egy „kellõen szocializált” hõs 
elõnyben részesülhet?

Mirek: Igen, abszolúte! Ha a játékos 
küldetéseket teljesít a kereskedõknek, 
mondjuk megtisztít egy kereskedelmi 
útvonalat a banditáktól, akik kirabolják 
az utazókat, a kereskedõk elég szép 
összeget és árengedményt adnak 
jutalomként!
Alapvetõen mondhatni, hogy a jótettek, 
a barátságos személyiség és a sikeresen 
elvégzett küldetések erõsítik az NPC-k 
abbéli hajlamát, hogy szóba álljanak a 
hõssel... de azért a fenyegetés, lefizetés 
és zsarolás is megteszi a magáét! 

A sivatag az ellentétek vi-
lága: perzselõ forróság 

nappal és csontig hatoló 
hideg éjjel. S ez alól még a 
sivatagi városok sem képez-
nek kivételt... Cheznaddar 
és Hatmandor mindenféle 
karaván és kalandor fõ köz-
ponti gyülekezõhelye.

Cheznaddar többé-kevésbé 
a banditák lepukkant rejtek-
helye - de Hatmandor iga-
zán szemet gyönyörködtetõ 
város aranyban fürdõ pom-
pájával, amely szemérmetle-
nül kérkedik az elmúlt évek 

kereskedelmébõl összehará-
csolt vagyonával.

Ha a sivatagban vándorolsz 
egyik városból a másikba, 
megértheted, mily kegyetlen 
is a sivatag reszketõ déli-
bábjaival és felperzselt nö-
vényzetével.

Totális sivatagi hangulat vár 
rád, és a leleményes grafikus 
hatásoknak köszönhetõen 
olyan realisztikus élményt 
nyújt majd, mintha magad is 
ott lennél! Vannak Homok-
sárkányok, a legendás Sa-
kálok és más meleg kedvelõ 
állatok is meglapulnak a 
forróságban csak arra vár-
va, hogy megtámadhassák 
az óvatlan kalandorokat. 
Például a Múmiák. Esetlen 
mozgásukkal és szinte nem 
létezõ páncélzatukkal nor-
mális esetben aligha jelen-
tenek veszélyt számodra 
- nem úgy a földalatti temp-

lomokban, ahol csapa-
tokba rendezõdnek 
- na ez már egészen 
más tészta!

Az antaloori sivatag 
erõs ellenfelek pok-
la - de ugyanakkor 
hírnév és hihetetlen 
mennyiségû kincs is 
várja a hõst itt, hogy 
birtokba vegye! 

A SIVATAG ÉLETRE KELT
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